De kerkpatroon van Neerloon
was en is Sint-Victor
van Xanten en het SintVictorskapittel van Xanten bezat
ter plaatse het patronaatsrecht, de
tienden en een hof.
Deze heilige werd oorspronkelijk in
tunica afgebeeld met een palm in
zijn linkerhand, later algemeen als
ridder met lans en een wapenschild,
dat soms 'leeg’ is, soms echter
beladen met een kruis, dat echter
ook als schildbeslag kan worden
gezien. Moge-lijk herinnert het kruis
in het zegel van 1798 aan de symboliek
van deze heilige.

Neerloon
(voormalige
gemeente Ravenstein)
Bij Keizerlijk Besluit van 14
mei 1810 werd Neerloon
verenigd met Huisseling (zie
aldaar).
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De burgemeester van Huisseling en Neerloon schreef in
1815 dat Neerloon voordien het wapen (lees: zegel) van
het Land van Cuijk gebruikte.
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Schepenen van Neerloon zegelden in 1623 bij gebrek
aan een eigen schependomszegel met hun persoonlijke
zegels. In 1798 gebruikte de gemeente een zegel waarop
binnen een onleesbaar randschrift een verkort versmald
breedarmig kruis en vier vijfpuntige sterren zijn afgebeeld,
een voorstelling die zo ontleend zou kunnen zijn aan een
zilveren groot van Jan, graaf van Megen, uit circa 1395.

De NCWV (Nederlandse Commissie Wapens en
Vlaggen) stelde in haar rapport van 1992 voor een
dorpswapen in te voeren, met daarin, zoals in het zegel,
een verkort versmald breedarming kruis, vergezeld
van vier vijfpuntige sterren. Als schildhoofd waren drie
merletten uit het Cuijkse wapen toegevoegd. De kleuren
van het Land van Cuijk werden op het schildhoofd
toegepast, op het veld in omgekeerde volgorde: In keel
een verkort versmald breedarmig kruis van goud, in
de armen vergezeld van vier vijf puntige sterren van
hetzelfde; in een schildhoofd van goud drie merletten van
keel.					
R.P

Zie ook www.dewerkendemensoss.nl
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De hoge heerlijkheid van
Neerloon werd door de hertog
van Brabant in leen gegeven
aan Jan I van Cuijk (1254-1308).
Zijn opvolgers noemden zich tot
1350 heer van Neerloon, daarna
hielden zij de “voogdij van Loen in den
Lande van Herpen” in leen en noemden zich
voogd van Neerloon. Neerloon behoorde tot 1795 tot het
Nederambt van het Land van Cuijk als enclave in het
Land van Herpen/Ravenstein, waartoe wel de gemene
gronden van Neerloon behoorden (1332).
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Dorps- en stadswapens gemeente Oss

»

colofon

Tussentijds is het tijdschrift van de
historische kring voor Oss en omgeving,
stichting De Werkende Mens. Tussentijds
verschijnt twee keer per jaar in een oplage
van 300 exemplaren. Donateurs krijgen het
blad toegezonden.
De historische kring voor Oss e.o. DWM wil
de geschiedenis van de bewoners in beeld
brengen door onderzoek, lezingen, artikelen.
Ook organiseert de kring excursies en andere
activiteiten.
Donateur worden van de historische kring
Oss DWM? Dat biedt veel voordelen. Zo
wordt u als eerste op de hoogte gebracht van
de activiteiten zodat u er tijdig bij kunt zijn.
Het blad Tussentijds krijgt u toegezonden.
Met uw bijdrage zorgt u er mede voor dat de
historische kring DWM kan blijven werken
aan de activiteiten. Per jaar is de contributie
minimaal € 12,50,-. Wie donateur wil worden
kan dit bedrag – meer mag natuurlijk ook!
- overmaken op bankrekeningnummer
18.04.58.981 Rabobank Oss, ten name van de
stichting De Werkende Mens te Oss.
Stuurt u svp ook een briefje met uw naam en
adres ter bevestiging naar st. DWM, postbus
628, 5340 AP Oss. Een e-mail kan ook, via de
website www.dewerkendemensoss.nl.


F oto omslag: Het wedstrijdteam van de
Osse brandweer rond 1960
1. (links) commandant Broeksteeg
1. Jo van den Hurk
2. Heinz van Son
3. onbekend

«

Stuurt u svp ook een briefje met uw naam en
adres ter bevestiging naar historische kring
Oss DWM, postbus 628, 5340 AP Oss.
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4. Hendrik van de Lee
5. onbekend
6. Antoon van Hoogstraten
7. Willie Schoofs
Foto uit de collectie van de Osse brandweer.

Levendige belangstelling

Dit jaar is ook de website van DWM
(www.dewerkendemensoss.nl) de lucht ingegaan, dankzij
webmaster Pieter Roskam. U kunt hierop alle informatie over
de activiteiten vinden, foto’s van excursies, oude afleveringen
van Tussentijds en links naar andere toepasselijke sites. Leuk
effect van de website is dat enkele Ossenaren, al vele jaren
geleden naar Australië geëmigreerd, zo weer informatie over
hun stad en streek hebben teruggevonden, zo laten zij uit email weten. Wij houden u hier in Oss digitaal, op papier en in
direct contact graag op de hoogte van de activiteiten!

De redactie

Namens bestuur en redactie,
Paul Spanjaard
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Ook ‘wij van DWM’ en daarmee bedoelen we u allen die lid
zijn, hebben de weg al goed gevonden naar het Stadsarchief.
Als u dit blad ontvangt hebben we er al weer drie lezingen
op de sfeervolle zolder op zitten, telkens met ongeveer het
maximum aantal stoelen bezet. Dat zijn voor het bestuur
mooie dingen, inspirerend om nieuwe activiteiten te

ontwikkelen. U wordt daar weer tijdig van op de hoogte
gebracht. In het bestuur vindt met ingang van het nieuwe jaar
een zetelwisseling plaats. Ruud Pieters, al vele jaren actief als
voorzitter en redacteur, doet door persoonlijke omstandigheden
een stapje terug. Hij blijft wel schrijven voor Tussentijds, wat
we zeer waarderen, evenals zijn inzet voor de DWM door al
die jaren heen. Graag spreken we hier onze dank daarvoor uit.
Peter van Nistelrooij is bereid toe te treden tot het bestuur.
Ongetwijfeld voor velen van u bekend als voorzitter van de
stichting Vorstengraf Oss, initiatiefnemer voor de reconstructie
van het Vorstengraf, enthousiast amateur-archeoloog.
Iemand dus met grote historische belangstelling, we zijn blij
met zijn komst.
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Het was natuurlijk wel spannend: zal het nieuwe Stadsarchief
zich echt in de belangstelling mogen verheugen? Het
historisch centrum van Oss ging open op 8 juni en nu,
ongeveer een half jaar later, kan geconstateerd worden dat
veel mensen de weg naar de Peperstraat hebben gevonden.
Dat is zelfs zwak uitgedrukt. Het loopt elke week goed aan
en met Open Monumentendag en Archievendag was het
overstelpend druk. Honderden mensen gingen al met de Vorst
van Oss op de foto en voor de nieuwe tentoonstelling met oude
ansichtkaarten van Oss stonden belangstellenden al voor
openingstijd voor de deur te wachten. De fotogroep Daan
Scholte is ook weer als vanouds in de Peperstraat doende met
het voorzien van informatie bij de grote collectie negatieven
die deze streekfotograaf heeft achtergelaten. Een goed fotograaf,
met oog voor het opmerkelijke van de streek.
Kortom, een mooie start van het Stadsarchief, bemoedigend om
zich verder op historisch terrein te ontplooien want ideeën zijn er
genoeg bij de medewerkers, dat zullen we zeker gaan merken.
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brand in de kampeerhal van Heijmans, 1993,

Foto uit de collectie van de Osse brandweer.
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Brandweer in Oss,
een historie van 250 jaar
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Het zal maar weinigen in de gemeente Oss ontgaan zijn.
Dit jaar herdacht de gemeentelijke brandweer dat er 250
jaar georganiseerde brandbestrijding in Oss bestaat.
Om dit jubileum te vieren is er door de brandweer een
scala aan activiteiten verzorgd. Denk daarbij aan de
demonstraties tijdens de koopzondag in juni en het defilé
van oude brandweerwagens, dat daaraan vooraf ging.
Ook zijn er drie leden van het vrijwillige brandweerkorps
op de fiets gestapt voor een tocht naar de Noordkaap. Een
tocht waarmee ze geld inzamelen voor de Nederlandse
Brandwonden Stichting.
Voor diegenen die wat meer willen weten over de
historie van de brandweer is een CD-Rom en een DVD
samengesteld die bij de publieksbalie in de hal van het

Osse gemeentehuis voor 9,95 euro te krijgen is. Ook de
opbrengst hiervan gaat naar de Nederlandse Brandwonden
Stichting. Gezegd mag worden dat de informatie hierop
een goed beeld geeft over de historie van de georganiseerde
brandbestrijding in Nederland en specifieker in Oss. Het
Osse historische overzicht is zeer gedetailleerd maar wie
alleen de hoogtepunten zoekt kan daar ook snel achter
komen. Ook het fotomateriaal over de meer recente
geschiedenis is zeer de moeite waard.
Voldoende reden om langs te gaan bij de brandweer en
een kort gesprek te voeren met dhr. J. Schulten van de
brandweer, de samensteller van de Cd-rom en DVD. De
informatie in dit artikel vormen een samenvatting van dit
gesprek en de historische beschrijving op de CD-Rom.

Osse brandweerwagen rond 1970,

Foto uit de collectie van de Osse brandweer
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Dit alles vormde voor het gemeentebestuur de aanleiding om een brandspuit aan te schaffen en 7 mensen te
De exacte datum van het begin van de georganiseerde benoemen die voor de brandbestrijding verantwoordelijk
brandbestrijding in Oss, 6 juni 1757, is al door Jan Cunen waren. Dit waren veelal ambachtslieden, zoals een smid,
naar boven gehaald tijdens zijn werkzaamheden als koperslager en timmerman. De brandweerorganisatie
gemeentearchivaris.
werd daarna steeds uitgebreider, naarmate de gemeente
In 1982 werd het 225-jarig bestaan hiervan herdacht met meer bebouwd werd.
een tentoonstelling in wat nu het Museum Jan Cunen
heet en de uitgave van een boekje door John van Zuijlen Oss was relatief laat met de georganiseerde brandbestrijen Ton Angenent. Ook dit jubileum werd toen luisterrijk ding. In Nederland was in de loop van de 17e eeuw al op
gevierd. Het 250-jarig kroonjaar mocht dan ook beslist steeds meer plaatsen de brandbestrijding georganiseerd.
niet onopgemerkt voorbij gaan.
Voor die periode werd brand gezien als een straf van God.
Mensen die dan toevallig in de buurt waren, hadden de
Het begin in Oss
verplichting te helpen bij de bestrijding van de brand.
Op 6 juni 1757 werd in Oss het Reglement ter voor- Veelal werd de brandhaard niet bestreden maar werd
koming van brand uitgevaardigd door het gemeente- vooral geprobeerd om te voorkomen dat de brand zich
bestuur. Directe aanleiding hiervoor vormde de grote zou uitbreiden.
stadsbrand van 26 april 1751 die 2/3 van het centrum en De kans op uitbreiding van de brand was in de late
1/3 van de hele gemeente had verwoest. Ook het toenma- Middeleeuwen aanzienlijk. Door de opkomende handel
lige kerkgebouw, op de plek waar nu de Grote Kerk staat, en nijverheid waren er steeds meer steden ontstaan met
was flink beschadigd. De brandweer uit Den Bosch kon over het algemeen houten huizen. Een schoorsteen was
pas op de tweede dag van deze ramp aanwezig zijn. (De er meestal niet; een gat in het dak diende voor de afvoer
afstand Oss-Den Bosch kon toen nog niet zo snel over- van de rookt. Daarbij moet men bedenken dat er veel
brugd worden, red.)
beroepen waren, waar met open vuur werd gewerkt, zoals
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Brandweer in Oss 250 jaar, hoe kom
je dat te weten?
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brandweerkorps Oss met gehele wagenpark, 1965,

oto uit de collectie van de Osse brandweer.

smederijen en bakkerijen.
In 1521 kwamen de eerste regels voor brandpreventie:
stenen huizen werden verplicht hoewel deze regel nog
vaak werd ontdoken. In diverse steden hield de schout
niet zo strak aan die regel vast en “geld stinkt niet”.
Geleidelijk aan werd de brandbestrijding beter georganiseerd en niet meer overgelaten aan toevallige passanten
of onwillige gilden. De Amsterdamse brandkeur uit 1685
vormde een voorbeeld voor heel Nederland.

tussentijds 2
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De brandweerkazerne
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Voordat er sprake was van georganiseerde brandbestrijding werd het blusmateriaal in Oss opgeslagen in de
kerk. Daarna heeft het brandweermateriaal nog een tijdje in het raadhuis, dat toen op de Heuvel stond, gestald
gestaan. In 1921 verhuisde het brandweermateriaal naar
de Ridderstraat, in het oude politiebureau.
De eerste officiële brandweerkazerne bevond zich aan de
Molenstraat, in het koetshuis, ter hoogte van de huidige
Haarviltstraat tegenover het Titus Brandsmalyseum.
Al in 1965 werd in de gemeenteraad gesproken over de
aanleg van een moderne brandweerkazerne. Echter, pas
in 1972 werd de huidige kazerne aan de Wethouder van
Eschstraat gerealiseerd.

Personeel en materieel
In 1614 werd de brandspuit uitgevonden, die was voor
veel steden echter te duur. In de loop van de 17e eeuw
werd de brandspuit zo verbeterd dat men niet meer
continue de spuit met emmers van nieuw water hoefde
te voorzien maar direct het water uit de gracht kon
pompen. Per brandspuit waren 2 brandmeesters nodig
die als chef optraden, in totaal waren er 36 mensen per
spuit nodig. Vooral de armere bevolking moest voldoen
aan de verplichting om te helpen blussen omdat zij zich
niet uit konden kopen.
In de tweede helft van de 18e eeuw werden in Leiden
weesjongens als brandweerpersoneel ingezet. Geleidelijk
aan kwamen er echter steeds minder “potige” wezen,
bovendien waren ze vaak ziek omdat ze meestal slecht
gekleed waren. In 1921 schafte de gemeente Leiden deze
regel dan ook af.
Na de afkondiging van het Reglement tot voorkoming
van brand in juni 1757 door het gemeentebestuur van
Oss werd de eerste brandspuit in Oss aangeschaft. De
wijze van alarmering wanneer er brand was bleef nog
lang primitief. Als er brand uitbrak werden de kerkklok-
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ken als waarschuwing geluid. Pas in 1798 werd er een kon worden aangesloten op het waterleidingnetwerk.
klepperman aangesteld die met een ratel en een klepper
rondging wanneer er brand was. Pas veel later werd dit Ook de vrijwillige brandweer werkte niet helemaal voor
systeem door de moderne techniek vervangen.
niets. In 1911 kregen de leden van de vrijwillige brandweer
premiegelden die werden uitbetaald net voor de kermis en
De eerste brandweerspuiten werden door mensen voort- vóór koninginnedag. Men kan dan wel de conclusie trekken
getrokken maar al snel werden er paarden ingezet. waar dit geld waarschijnlijk aan besteed is…
Paardeneigenaren verhuurden de paarden aan de brandweer
en kregen daarvoor een vergoeding. Ondanks de hoge ver- Er waren na de Tweede Wereldoorlog meer verbeteringen
goeding, daalde de bereidwilligheid van de eigenaren om in de brandbestrijding opgetreden. De organisatiegraad
hun paarden ter beschikking te stellen. De paarden werden van gemeentelijke brandweerkorpsen werd verbeterd, de
over de slechte wegen flink afgejakkerd en daar waren de brandweerlieden kregen betere opleidingen, voor de leieigenaren van de dieren niet gelukkig mee.
dinggevenden was al in 1925 een cursus geïntroduceerd
en de technische verbeteringen raakten in een stroomGeleidelijk aan ontstond de vrijwillige brandweer die versnelling.
werd gerecruteerd uit de middenstand. Die had steeds Steeds meer werd er ingespeeld op de moderne eisen.
meer te verliezen bij brand maar deed dit ook voor de eer. In 1929 werd er voor de Osse brandweer een motorNiet altijd konden de vrijwilligers het werk echter aan.
spuit aangeschaft. Vanaf het begin van de jaren ’30
In de 19e eeuw ontstond mede daarom in de grotere werd er steeds meer zorg besteed aan de aanschaf van
steden de beroepsbrandweer, die op
goed, modern materieel. Vlak voor
militaire wijze werd georganiseerd.
de Tweede Wereldoorlog schafte de
Naast de brandmeesters
Deze korpsen draaiden lange dienOsse brandweer gasmaskers aan
kwamen
er
ook
sten, bijvoorbeeld 5 X 24 uur aaneenom op alles voorbereid te zijn. Aan
“gewone”
spuitgasten
gesloten.
de andere kant moesten de Osse
Aanvankelijk was er sprake van een
brandweerlieden voor bescherming
lappendeken van brandweerorganitegen rook e.d. nog in 1964 een nat
saties maar de oprichting van de Koninklijke Nederlandse gemaakte zakdoek voor neus en mond houden in plaats
Brandweer Vereniging bracht meer eenheid.
van ademluchtapparatuur.
In 1966 werden er voor de Osse brandweer portofoons
In Oss werd in 1849 een herzien Reglement vastgesteld aangeschaft en werd een ongevallenwagen ingezet zodat
en werden er nu ook mensen benoemd in hun positie als de brandweer meer kon doen dan alleen vuur bestrijden,
brandmeester. Naast de brandmeesters kwamen er ook bijvoorbeeld mensen die in een auto bekneld zitten
“gewone” spuitgasten het korps versterken. Zij vielen bevrijden.
onder het bevel van de brandmeesters. De brandmeesters
waren ook verantwoordelijk voor het onderhoud van het Nu, 250 jaar na de afkondiging van het Osse reglement,
materieel en het opstellen van het dienstrooster.
bestaat het korps hoofdzakelijk uit vrijwilligers met
In 1887 werd er in Oss een brandspuit in gebruik geno- daarnaast ook een aantal beroepskrachten die in dienst
men waarbij voor de waterwinning gebruik kon worden zijn van de gemeente Oss. Verder is er ook personeel in
gemaakt van waterputten.
dienst voor de ondersteunende werkzaamheden, zoals de
administratie en de schoonmaak.
Rond 1900 verscheen de stoombrandspuit. Deze brandspuit leverde meer bluswater onder een hogere druk. De regelmatige modernisering van het materieel en de
Aanvankelijk waren er nog paarden nodig om de spuit te inzet van vrijwilligers en betaalde krachten maakt dat
trekken maar al gauw nam de automobiel die taak over. de brandweer in Oss een betrouwbaar en volwaardig
De brandputten waren inmiddels aangelegd in het kader onderdeel is van de hulpverlening in de gemeente, die
van de werkverschaffing. De stoomspuit raakte in 1948 een lange weg heeft afgelegd sinds 1757.
RvV
weer uit de gratie, toen er een spuit werd uitgevonden die
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Riant woonhuis van de industriëlen Van den Bergh en Jurgens, gemeentehuis maar tussendoor ook nog enkele jaren Frans klooster.
(foto collectie van het Stadsarchief, Oss)

De Dochters van O.L.Vrouw
(Religieuses filles de Notre Dame) in Oss

tussentijds 2
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Agnes Lewe
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De prachtige villa Constance, nu museum Jan
Cunen, is van oorsprong een woonhuis, in 1888
gebouwd door de familie Arnold van den Bergh.
Na enkele jaren deed hij de villa over aan Arnold
Jurgens die de villa de naam ‘Johanna’ geeft.
Ook Jurgens woonde er maar enkele jaren. Toen
kwam de villa, heel opmerkelijk, in bezit van een
Franse kloosterorde. Agnes Lewe, archivaris van
het Stadsarchief, ploos uit hoe de villa bij deze
buitenlandse orde terecht kwam.

De congregatie Religieuses filles de Notre Dame werd 1606
gesticht door Johanna (Jeanne) de Lestonnac (Bordeaux
1556 – Bordeaux 1640) met het doel onderwijs voor meisjes
te verzorgen. De stichteres werd in 1900 zalig verklaard,
maar haar congregatie maakte juist dan moeilijke tijden door. In 1902 begonnen religieuze vervolgingen in
Frankrijk, waardoor veel kloosterordes uitweken naar
omringende landen.
Ook de zusters in het klooster van Vienne (Isère) kregen
toestemming van de bisschop van Grenoble om in een
ander land een toevluchtsoord te zoeken. Uit Nederland
was bericht ontvangen dat de Ursulinen in Nijmegen
hun klooster en pensionaat wilden verkopen en de bisschop van ’s-Hertogenbosch had geen bezwaar tegen

De kloostergemeenschap in Oss stond onder leiding van
Mère Thomas. Zij engageerde Zr. Anastasie, een Ursuline
uit Nijmegen als tolk en lerares Nederlands. Op 15 juli
De zusters uit Vienne kregen in Nijmegen van pater trad Dina van Elzen aan als dienstbode en vertrok mejufVan Hooff 3 het advies om het eens in Oss te proberen. frouw Van den Berg, de huishoudster van de familie
Petrus van Hooff, pater Jezuïet, was destijds rector van Jurgens (?). De zusters begonnen de villa gereed te maken
de St. Jozefskerk aan het Keizer Karelplein, preses van als klooster en pensionaat. Een kamer werd ingericht als
de gezellenvereniging en later de eerste voorzitter van kapel. Bovendien ontvingen zij in juli 1903 dispensatie
de woningvereniging “Nijmegen”4. Hij wist dat in Oss voor de duur van 10 jaar van de Heilige Stoel om het
de villa Johanna te koop stond. In Oss werden de zusters sacrament in de kapel te bewaren onder voorwaarde dat
vriendelijk ontvangen door de deken. Er was op dat er minsten zes zusters in de communiteit zouden wonen.
moment behoefte aan een orde of congregatie die de lei- Dat was in de komende jaren geen enkel probleem. In de
ding van het zenuwleidersgesticht op zich wilde nemen. zomer van 1904 verhuisden alle zusters uit het klooster
Maar dat paste niet bij de doelstellingen van een onder- in Vienne naar Oss als gevolg van de onderdrukkende
wijscongregatie als de Dochters van
maatregelen van de Franse overheid.
OLV. De zuster wierpen wel een blik
In 1905 vluchtten ook de zuster uit
De kloostergemeenschap
op de villa Johanna, samen met de
het klooster van La Fleche naar Oss.
in
Oss
stond
onder
leiding
Osse wethouder Van den Elzen (vanvan Mère Thomas.
af 1910 burgemeester). Omdat hij
In september 1903 waren de zusters
hen echter verzekerde dat zij weinig
begonnen met het opnemen van
kans maakten, vertrokken zij onver“pensionaires” (kostschoolmeisjes,
richter zake uit Oss. De zusters reisden nog naar Arnhem red.), eentje uit Frankrijk, eentje uit Nijmegen en enkele
en Loenen, maar de villa’s daar waren niet geschikt voor meisjes uit Oss. Dat aantal groeide gestaag en sommige
hun doeleinden. Teleurgesteld keerden zij terug naar van hen sloten zich later aan bij de congregatie als posFrankrijk. Uiteindelijk besloot de communiteit na rijp tulatinnen. De zusters wilden graag ook een dagschool
beraad om toch de villa in Oss te kopen. De eerste groep voor jonge meisjes openen. Maar dat bleek in Oss niet
“kwartiermaaksters”vertrok op 20 april 1903. Zij logeer- mogelijk door herhaalde weigering van deken Van den
den eerst weer bij de Ursulinen in Nijmegen. 5
Boer, pastoor van de Grote Kerk. Ook kwamen er steeds
meer zusters uit Frankrijk en werd de villa wellicht te
Pater Van Hooff greep nogmaals in. Hij raadde de zuster klein. Daarom zochten de zusters naar andere mogeaan om er snel werk te maken van de installatie in Oss, lijkheden. Als eerste vertrokken de zusters uit La Fleche,
omdat een andere communiteit van Franse zusters even- die van de bisschop van ’s-Hertogenbosch toestemming
eens bezig was met de oprichting van een pensionaat en hadden gevraagd en gekregen voor een tweede vestiging.
er mogelijk nog meer concurrentie zou komen.6 Maar Die werd na enig zoeken gevonden in een villa in Asten
zijn zorg blijkt ongegrond. Op 1 mei 1903 ontvangen (1909-1913), mede door bemiddeling van de missiezusde zusters de sleutels van de villa Johanna uit handen ters van het Heilig Bloed in Asten, waar zij enkele weken
van de familie Jurgens. Op 3 augustus 1903 wordt voor logeerden. In 1913 verhuisde deze groep van 30 religinotaris Bijvoet te Berghem de Stichting “Pensionaat euzen wederom. Deze keer naar een eigen klooster met
Notre Dame” te Oss opgericht. Als gemachtigde van school in Tilburg. Evenals in Oss was het ook in Asten
de Moeder Overste Celestine Marmonnier in Vienne niet mogelijk gebleken het eigenlijke jeugdwerk te vertreedt – ironisch genoeg - wethouder Van den Elzen op. richten, dat de zusters als hun opdracht zagen.
Het klooster in Vienne stelt een kapitaal ter waarde van
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80.000 gulden ter beschikking aan de nieuwe stichting.
Op 4 augustus wordt de koopakte getekend en gaat de
villa met koetsierswoning, koetshuis, stal en erf voor
60.000 gulden over in eigendom van de stichting. 7

tussentijds 2

de komst van de Franse zusters. De Duitse Ursulinen
waarover het hier gaat, woonden sinds 1873 in het
“Kasteel Hallo” aan de Strikstraat1. Maar helaas, toen de
twee afgevaardigden uit Vienne op 1 november 1902 in
Nijmegen arriveerden hadden de Ursulinen hun klooster al verkocht aan een andere Franse zustercongregatie,
de Société du Sacré Coeur.2

7

De hoofdzetel van de congregatie wordt uiteindelijk
toch Nijmegen. Hier krijgen de zusters wel de kans om
onderwijs voor jonge meisjes te verzorgen. Op 19 april
1909 sluit de Osse stichting een contract met pastoor Van
Erp en de parochie St. Antonius van Padua en Ste. Anna
over de verwerving van een stuk grond van 1 1/10 hectare
voor de prijs van 2.575 gulden. In september 1909 wordt
de eerste steen gelegd voor een klooster en dagschool
aan de Dobbelmanweg 1 in de nieuwe wijk Hazenkamp.
De verhuizing van een eerste groep zusters vindt plaats
op 1 september 1910. Bij de inrichting van het klooster
en de school zijn de zusters van JMJ hun behulpzaam.
Op 3 oktober 1910 vindt de feestelijke opening plaats.
De school begint met 100 leerlingen. Daarnaast is er in
Nijmegen ook een pensionaat voor oudere meisjes en
jonge vrouwen.

Koper is de stichting “Fondation de Notre Dame du
Bon Secour” te Oss en de koopprijs is 33.600,- gulden.
Wie zich achter deze “Fondation” verbergt moet nog
uitgezocht worden. Het verhaal wil dat er tijdens de
Eerste Wereldoorlog in de villa Johanna Belgische vluchtelingen hebben gewoond, maar dat kunnen dus ook
gevluchte Franse Carmelieten of Carmelietessen zijn
geweest.
De villa wordt in 1920 door de “Fondation” doorverkocht
aan de gemeente Oss, die er in 1921 het gemeentehuis in
vestigt.

Archiefbronnen:
KAN, St. Agatha

De leiding van de congregatie van de Dochters van OLV
wenste een samenvoeging van de twee kloosters in
Nijmegen. Een bijkomende reden is dat de paus wel toestemming had gegeven voor het klooster in Nijmegen
maar onder de voorwaarde dat de ‘bruidsschatten’ van
de zusters daar niet aan besteed mochten worden. Er was
dus behoefte aan kapitaal.

tussentijds 2
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De verkoop wilde echter niet vlotten. Op 11 juli 1911
besloot het convent tot verkoop. Op 17 september 1911
besluit de moeder Overste een notaris in te schakelen.
Vooralsnog blijft een aantal zusters in Oss wonen, maar
op 28 mei 1913 vertrekken ook zij naar Nijmegen. De
villa werd vanaf 1910 (mede)bewoond door de belastingontvangers Ligtenberg (tot 1916) en Motké (1916-1919) en
hun gezinnen. 8

8

Op 20 maart 1914 informeert de moeder Overste het
convent over een verzoek van de zusters van Vught. 9
Zij willen graag een prijsindicatie voor de villa namens
een Franse Carmelgemeenschap die met verdrijving is
bedreigd. De prijs die hun wordt genoemd is 40.000 gulden voor de villa en 1.600 gulden voor de “location”. Als
het nodig mocht zijn is het convent zelfs bereid de prijs
voor deze Franse religieuzen te verlagen.
En zo gebeurt het. Op 23 mei verkoopt pater carmeliet
Antonius Meulendijks de villa Johanna. Hij handelt
namens de presidente van de stichting “Pensionaat Notre
Dame” te Oss, Mère Thomas, wonende te Nijmegen.

Archief Dochters van O.L.Vrouw, Nijmegen,
• inv.nr. 35, Samenvatting van de eerste kwarteeuw van de Dochters
van OLV in Nederland, 1903-1928. s.j.
• inv.nr. 50, “Comte rendu des Rèunions du Conseil à Oss et à
Nimègue”. 1909-1947.
BHIC, Den Bosch

Hypotheekbewaarder ’s-Hertogenbosch, hulpregister nr. 4
• inv.nr. 1605 (akte 21)

1) Nieuwsblad De Brug Nijmegen, 26-05-1982
2 ) De werkelijke verkoop vond plaats op 9 november 1902, enkele dagen
ná het vertrek , maar was natuurlijk al beklonken. (bron: http://
www.sacre-coeur.nl/nl/index.php?id=5)
3 ) In de bron staat Van Hoof, maar waarschijnlijker is dat het gaat om
pater Van Hooff, s.j.
4 ) Hendriks, Nijmeegse straten en hun oorsprong.1987.
5 ) Dat moet in een nieuw onderkomen zijn geweest, het oude klooster
was immers al aan Sacré Coeur verkocht.
6 ) Mogelijk bedoelt hij de zusters Kanunnikessen uit Lunéville
(Lotharingen), die in datzelfde jaar in Vught het meisjesinternaat
Regina Coeli stichten, dat later als taleninstituut beroemd wordt.
7 ) Ven, F.J.M. van de , Historisch kijkboek Oss 1870-1940, deel 2,
Zaltbommel 1997, p. 117.
8 ) Oss Actueel Maart 1980, p.5.
9 ) Dit kunnen zijn de Ursulinen van Roucouleur of de zusters
Kanunnikessen (zie nr. 6)

Bewoners Heuvel Oss januari 1928 Huisnummers 9 t/m 17

12 Mulders, P.J.L
Trier-Timmermans, A. Van
(nu Hooghuisstraat 16)

10a
Hermans, J.
Meteropnemer gasfabriek
Hermans-Driessen, J.
Aelberts, Th.I.M.
Bank-werker
(nu samen met nr. 9, 10 en 11 Hooghuisstraat 20)
11
Zanden, J. van de
Koopman
Zanden-van de Heijden, J. van de
(nu samen met nr. 9, 10 en 10a Hooghuisstraat 20)
(Het pand nr. 20 wordt mogelijk gesloopt voor
de bouw van appartementen.)

14
Vet, Th. de
Vet-Steenbruggen, Th. de
(nu Hooghuisstraat 10)

15
Winkel in Goud en Zilver, Klokken, Brillen,
Horloges
S. Van Leeuwen
Forster, I.
Koopman
Förster-Staal, I.
(nu Hooghuisstraat 8)
16
Zilverenberg, I.
Zilveren-berg-Markus, J.
(nu Hooghuisstraat 4)
17
Driessen, W.B.Hub.zn.
Driessen, Gebr.
(nu Hooghuisstraat 2)

Gezicht op de vroegere
panden Heuvel 10 (links)
en 9. Deze werden later
samengevoegd met 10a en 11,
en werd het tegenwoordige
pand Hooghuisstraat 20.
Rechts is nog zichtbaar een
deel van de houthandel van
G.Kamphuis & Zonen.
Foto: BHIC

Van l. naar r. de vroegere panden Heuvel 14 (deels zichtbaar), 13, 12
en 11. Deze werden later Hooghuisstraat 14, 16, 18 en 20. De panden
Heuvel 11, 10a 10 en 9 werden later samengeveogd tot nr. 20.
Foto: BHIC

Koperslager

Smid
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10
Hoctin Boes, E.B.H.-M.
Candidaat notaris
Visser, A.M.S.
Modiste
Hesling, F.
Handelsreiziger
Hesling-Visser, F.
(nu samen met nr. 9, 10a en 11 Hooghuisstraat 20)

13
Leeden, C.A. van der
Keuringsveearts
(Hoofd van dienst vleeskeuringsdienst)
Leeden-Weijtens, C.A. van de
(nu Hooghuisstraat 14)
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9
Henebiens, M.J.
Koopman
Henebiens-Driessen, M.J.
Stijntjes, W.H.
Kantoorbediende
(nu samen met nr. 10, 10a en 11 Hooghuisstraat 20)

Depothouder Velo

9

Tussen
door

Pestepidemieën in Brabant
Pestepidemieën in Brabant kwamen voor in 1521, 1531, 1557,
1581, 1615, 1635-36, 1664-1669, 1673 en 1683.
Ook Oss bleef er niet voor gespaard, in 1599 heerste er een
pest-epidemie waardoor binnen enkele maanden honderden
Ossenaren om het leven kwamen.
De pest is een gevaarlijke infectieziekte veroorzaakt door de
bacterie Yersinia pestis, die zich vroeger epidemisch over de
gehele wereld uitbreidde. Bij een epidemie in het midden van
de 14de eeuw kwam een kwart van de Europese bevolking om.
Tegenwoordig komt pest nog voor in China, India en delen van
Afrika en Zuid-Amerika.
Infectie veroorzaakt bij de mens meestal builen of bubonenpest,
met zwelling van een groep ontstoken lymfklieren en hoge
koorts; de bubo kan veretteren en doorbreken; later ontstaat
vaak longontsteking (secundaire longpest). Primaire longpest,
vnl. in koudere streken, is longontsteking door inademing van
pestbacteriën.
De pest was een gevreesde ziekte in Europa vanaf 1348 tot in de
19e eeuw. De pest werd door besmette goederen en zeelieden
naar deze streken overgebracht; het kwam voor als builen- of
bubonenpest, de longpest en de bloedpest, welke laatste
twee zeker dodelijk waren. Vooral in de 17de eeuw zijn er veel
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mensen in Brabant aan de pest bezweken. Alleen al in Tilburg
stierven er in de jaren 1624 en 1625 achthonderd mensen aan
de Zwarte dood*). Gemeld werd dat er meer dan 2200 mensen
in totaal in die jaren aan de pest bezweken waren. Een nieuwe
pestepidemie brak uit tussen 1663-69, telkens met honderden
doden als gevolg.

Symptonen
Infectie veroorzaakt bij de mens meestal builenpest of
bubonenpest, met als voornaamste symptoom zwelling van
een groep lymfknopen, meestal in de lies. De patiënt heeft hoge
koorts; de bubo kan veretteren en doorbreken.
De pus uit deze builen is besmettelijk. In een later stadium
ontstaat dikwijls longontsteking (secundaire longpest). Zonder
behandeling sterft 50 tot 80% van de lijders na enkele dagen.
Bij primaire longpest is de longontsteking een gevolg van de
inademing van pestbacteriën die door een lijder aan longpest
werden opgehoest. Een patiënt met longpest is zeer besmettelijk.
Indien onbehandeld, gaat de patiënt vrijwel altijd dood. Primaire
longpest komt vooral voor in koudere streken.
*) zwarte dood, in de middeleeuwen naam voor de pest, speciaal voor de grote
epidemie van 1347-1352.

Onder aanvoering van een reuze enthousiaste gids
koersten ruim 25 leden van De Werkende Mens door
de historische binnenstad van Grave. Een boeiend
stadje, met een roerige geschiedenis van bouw,
beleg, verwoesting, afbraak, opbouw, brand, beleg,
verwoesting in een lange reeks. Zo vaak is het stadje
belegerd en verwoest geweest dat het er prat op
gaat dat het op dit gebied een onaangenaam soort
record heeft.
De deuren van het Graafs Museum ging voor ons
gezelschap open en gaven een beknopt beeld van
de stads- en omgevingshistorie. Ook de fraaie St.
Elisabethskerk konden we tijdens de excursie van Dwalend door de historische binnenstad van Grave.
binnen bekijken. Waarschijnlijk is de eerste kerk
gesticht omstreeks 1240 als een kleine Romaanse kerk. Bij de grote stadsbrand in 1415 ging deze in vlammen op. Na herbouw tussen 1506
en 1535 werd de St. Elisabethskerk in die tijd de grootste kruiskerk van Nederland. Na nog enige tijd door de kronkelende kleine straatjes
gedwaald te hebben, sloten we gezellig af met een kop koffie in de sfeervolle en monumentale café-restaurant Poort van Cleve. PS

Telefoonlijst Oss 1915
Oss had al een redelijk uitgebreide “naamlijst voor den Telefoondienst” in dit jaar. Voor wie thuis geen
telefoon had was er “eene openbare spreekcel gevestigd “ in het Rijks Post en Telegraafkantoor aan de
Molenstraat, geopend op 22 december 1904. De diensturen waren: werkdagen van 8.-- vm. tot 9.-- nm.
Zon- en feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.

Bron: Naamlijst voor den telefoondienst.
Uitgegeven door het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie. Januari 1915.
Correctie vorige Tussentijds

In Tussentijds jrg13, 2007-1 is op blz 24 een foutje geslopen. De persoon rechts op de foto is de heer H.P.M. van Mourik, destijds notaris met
standplaats Ravenstein en niet notaris Bijvoet.
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1 Zwanenberg’s Slachterijen en Fabrieken
2 Hartog, H.
3 Zwanenberg’s Slachterijen en Fabrieken
4 Elsbach Czn., J.
Fabrikanten en kooplieden
(fabr. 9 - 12, 2 - 6)--5 Bergh, Fa. Gebr. v.d., 		
Wal 122
6	Jurgens’ Margarinefabr., Ant.
7	Jurgens’ Vereenigde Fabr., Ant.
8 Theunissen, Em.
9	Reuver, M. de
Kuiperij en kistenfabriek
10 Loosbroek, Th. v.
Houthandel
11 Hettema, J.B.F.
Handel in koloniale waren
12 Weerens, C. fa. J.A.Tempel
Drogisterij
13 Haen, A.J.
Café “Korenbeurs”
Heuvel
14	Alem, N. van
Hôtelhouder
Molenstraat
15	Jurgens’ Margarinefabr., Ant.
16 Welten & Zonen, J.
Hooi- en strooexport
Molenstraat
17 Cohen de Kadt	Reuzel- en rundvetsmelterij
18 Ploegmakers, Gebr.
Koekfabrikanten
19 Weijden, J. v.d.
Molenstraat
20 Coppens, P.
Kuiper	Arendsvlucht
21 Bergh & Co., H. v.d. 		
Kerkstraat
voorheen H. V. Velden & Co. In koloniale waren
22	Groot-Wolters, A. De
Hôtel de la station
Stationsweg
23	Gemeentehuis
24	Jurgens’ Margarinefabr., Ant.
25	Jurgens’ Margarinefabr., Ant.
26	Jurgens’ Margarinefabr., Ant.
27 Hartog, H.
28 Hassel, J.M. v.
Café-Restaurant “Wilhelmina”, t.o. Station
29 Loosbroek, M.W. v.
Boek- en Handelsdrukkerij (8 – 12, 1 – 7)
30	Jurgens’ Margarinefabr., Ant.
31 Cremers-Brocks
Koopman en agenturen
32	Acket, J.A.
Handelsdrukkerij
33 Bruin, A. de,
Dir. v.Gend en Loos
34 Will, H.W. v.	Grossier in kruidenierswaren
35	Gemeentegasfabriek
36	Jurgens’ Margarinefabr., Ant.
37	Jurgens’ Margarinefabr., Ant.
38 Hes & Zn., A.D.
Kooplieden
39 Wiel, A. v.d.
Hoofdopzichter slachterijen v.d. fa. H.Hartog	Ridderstraat
40 Loosbroek, M.J. v.
Fabr. v. cementwerken en handel in brandstoffen
41 Hildebrandt, E.P.
In vleeschwaren
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De Werkende Mens
heeft een nieuw
onderkomen gevonden
en ingewijd

In juni dit jaar is het
Stadsarchief aan de Peperstraat
geopend. Het Osse Huis
der Geschiedenis is, na lang
getouwtrek een feit. Nu maar
hopen dat het inderdaad een
bruisend middelpunt wordt
voor de geïnteresseerden in de
historie van Oss. Veel particuliere archieven uit het Osse
hebben er hun onderdak gevonden. Persoonlijk vind ik
het wel jammer dat er geen snipper van het Osse gemeentearchief in Oss is gebleven, waardoor het nog meer
“Stadsarchief” zou zijn.

ste stakingsmotief is lange
tijd geld geweest en dat is
natuurlijk niet zo verwonderlijk gezien de beroerde
omstandigheden waarin
de Osse arbeidersgezinnen
lange tijd geleefd hebben.
De eerste gedocumenteerde
staking was in 1888, toen de kuipers van Jan Jurgens
staakten. Jan Jurgens vervolgde zelfs de media die er over
berichten.

Het verschijnsel CAO kwam pas op in de 20’er jaren van
de 20e eeuw. De vakbonden kregen toen ook steeds meer
Op dinsdagavond 12 juni kwamen de bezoekers echter invloed hoewel lang niet altijd stakers zich gesteund
voor iets anders. Zij kwamen naar de eerste lezing die voelden door de vakbonden.
door De Werkende Mens in de Peperstraat werd georga- In de jaren ‘70 van de vorige eeuw won Arbeidersmacht,
niseerd. Spreker was de bekende historicus uit Megen: een van de mantelorganisaties van de SP, snel aan invloed.
Gerard Ulijn, die momenteel bezig is met een onderzoek Het kader werkte in de fabrieken en was goed op de
naar oproeren en stakingen in de Osse industrie. Hij hoogte van wat er op de werkvloer leefde. De grote stavertelde al wat over zijn onderzoeksbevindingen in dit king bij Bergoss in 1973 is een van de voorbeelden waarbij
kader.
Arbeidersmacht een rol speelde. Steeds meer werden ook
de arbeidsomstandigheden ter discussie gesteld.
Stakingen werden, zeker voor de oorlog, niet zo uitgebreid in de media onder de aandacht gebracht. De macht Gerard Ulijn wist op z’n eigen vertrouwde manier hiervan de industriëlen was destijds groot. Dit maakt het over te vertellen waardoor de ruim 30 toehoorders een
onderzoek op dit terrein wel heel lastig. Het belangrijk- genoeglijke en informatieve avond beleefden.
RvV

Maarten van Rossum
In 1542 doen de troepen van Maarten van Rossum, in dienst
van de Hertog van Gelre, een aanval op Oss waarbij grote
vernielingen worden aangebracht. Een deel van de Heuvel
brandt af.
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Rossum, Maarten van, of Rossem, was heer van Rossem en
Poederoyen en werd geboren te Zaltbommel in 1478, hij was een
Gelders krijgsoverste, en trad in dienst van Karel van Egmond,
hertog van Gelre. In de jaren 1518 en 1519 was hij bevelhebber
van de Geldersen in Friesland, daarna in Utrecht. In 1528
deed hij van Utrecht uit een aanval op Holland, waar hij o.m.
‘s-Gravenhage bezette en brandschatte. In de volgende jaren
streed Maarten van Rossem op verschillende plaatsen, met
name in Utrecht, Overijssel, het noorden van Noord-Brabant

Tussen
door
en - tussen 1532 en 1534 - in Oost-Friesland, tegen de legers
van Karel V, die aanspraak maakte op Gelderland. De oorlog
was voor Van Rossem een gelegenheid om buit te behalen. Hij
kocht o.m. het kasteel Cannenburch op de Veluwe aan en liet in
Arnhem het zgn. Duivelshuis bouwen. Van 1538 tot 1543 streed hij
aan de zijde van Willem van Gulik, de opvolger van Karel.
In 1542 deed hij een inval in Brabant, sloeg het beleg voor
Antwerpen, maar werd verdreven. Het platteland werd
geplunderd en gebrandschat. Bij het Verdrag van Venlo in 1543
kwam Gelderland aan Karel V en ging Maarten van Rossem
in dienst van de keizer over. In 1552 werd hij tot gouverneur
van Luxemburg benoemd. Hij is op 7 juni 1555 te Antwerpen
overleden.
In Zaltbommel bevindt zich het Maarten van Rossum-Museum.
R.P.

Grafheuvels, een galg
en een landweer op
de Osse Heide
Opgravingen bij Oss-Zevenbergen
Richard Jansen, Harry Fokkens

Tussen maart en september 2004 is door de Faculteit der Archeologie en Archol, beide verbonden aan
de Universiteit Leiden, een archeologisch onderzoek uitgevoerd in een gebied dat bekend staat onder
het toponiem Zevenbergen, gelegen nabij het verkeersknooppunt Paalgraven in het zuiden van Oss.
Het gebied herbergde een archeologisch monument dat echter moest wijken voor de uitbreiding van het
genoemde knooppunt.

tussentijds 2

maanden zijn alle heuvels, uitgezonderd heuvels 6 en
7, en een groot deel van het gebied rondom de heuvels,
opgegraven (afb. 1). 2
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Afbeelding 1

Bij een archeologisch onderzoek in 1964 en 1965, ook
uitgevoerd door de Universiteit Leiden, was vastgesteld
dat zich in het terrein zeven grafheuvels bevonden.
Onder één heuvel werd het silhouet van een inhumatie
(begraving van een compleet lichaam) aangetroffen dat
dateerde uit de vroege bronstijd. In de heuvel was in de
midden-bronstijd een urn met crematieresten bijgezet.
Een tweede heuvel was omgeven door een ovale greppel,
een zogenaamd langbed, geflankeerd door palen. Een
begraving werd niet meer aangetroffen (Verwers 1966).1
De overige heuvels werden als monument beschermd,
tot aan de opgraving in 2004.
Het onderzoek in 2004 is begonnen met een verkenning
en waardering van de heuvels, en de omgeving daarvan,
door middel van proefsleuven. Daarbij werd vastgesteld
dat het grootste deel van de heuvels in meer of mindere
mate verstoord was, en dat zich tussen de heuvels tenminste één palenrij bevond. De resultaten waren aanleiding om te besluiten het grootste deel van het gebied
vlakdekkend op te graven (Fokkens e.a. in voorb.). In drie

Het grafveld is over een lange periode gebruikt, te vergelijken met het nabijgelegen grafveld rond het Vorstengraf
van Oss. In ieder geval drie heuvels zijn aangelegd in de
vroege of het eerste deel van de midden-bronstijd (heu- 13

De Opgravingen Op Zevenbergen, rechts wijzend Richard Jansen.
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vels 2, 4 en 6) (afb. 2). De centrale grafkuil onder heuvel 2
bleek geen herkenbare bijzetting of bijgaven te bevatten,
in heuvel 6 was in de primaire grafkuil nog het silhouet
van een dode in gestrekte houding zichtbaar, zonder
bijgaven. In de (direct) daarop volgende perioden werden de bestaande monumenten opgehoogd, uitgebreid
of gebruikt voor nabijzettingen. Tegelijkertijd werden
ook nieuwe heuvels opgericht. In de late bronstijd, of in
de vroege ijzertijd zijn in ieder geval de heuvels 1 en 6
opgericht. Het gaat daarbij om langgerekte monumenten, langbedden, waaronder geen begravingen meer zijn
aangetroffen. In de vroege ijzertijd zijn de twee grootste
heuvels opgeworpen, met doorsneden van 30 en 34 m.
Heuvel 3 is omgeven door een wijdgestelde palenkrans.

Foto PS

In het centrum lag een fors fragment van een verbrande
eik. Rondom de verkoolde resten werden een fragment
crematie en delen van drie metalen objecten gevonden.
Het geheel lijkt een pars-pro-toto bijzetting* te vormen,
waarvan de achterliggende gedachte moeilijk te achterhalen is. Heuvel 7 kon niet volledig worden onderzocht.
De opbouw van de heuvel vertoonde echter zeer sterke
overeenkomsten met heuvel 3, waardoor de heuvel in
dezelfde periode kan worden geplaatst. Beide monumenten dateren gelijktijdig met het Vorstengraf van Oss, dat
ruim driehonderd meter naar het westen ligt.
In dezelfde periode zijn ook vijf kleinere heuvels, herkenbaar aan de kringgreppels, aangelegd. Ze zijn veel
kleiner (maximaal 9,5 m in doorsnee) en slechts twee
ervan bevatten nog crematieresten en resten van een urn.
Tegelijkertijd werden ook oudere grafheuvels gebruikt
voor het bijzetten van urnen. Onder meer in heuvel 2
werd een urn bijgezet met crematieresten, een slijpsteen
en enkele bijgaven van bot en steen.
Een moeilijk te dateren fenomeen zijn vijf palenrijen

Afbeelding 4

een landweer ten zuiden van Berghem, die sterk overeenkomt in opbouw (Van Hoof & Jansen 2006).
Samen met het nabijgelegen grafveld Oss-Vorstengraf
en enkele heuvels bij Vorssel vormt de Zevenbergen
een langdurig gebruikt grafheuvellandschap, gelegen op
een markante (zicht)locatie. Het heeft vermoedelijk een
belangrijke functie en betekenis gehad voor een aantal
lokale gemeenschappen op de Maashorst, die daar woonden tussen ruwweg 2300 en 500 v. Chr. Na het buiten
gebruik raken verworden de heuvels tot richtpunten
in het woeste heidegebied, en nog later tot heidense
symbolen uit een ver verleden waar misdadigers werden tentoongesteld, als waarschuwing voor reizigers.
Hopelijk krijgen de heuvels op korte termijn een nieuwe
betekenis, als ‘kunstwerk’ langs de A50, waar mensen het
prehistorisch grafveld Zevenbergen (opnieuw) kunnen
aanschouwen en ervaren.
• Fokkens, H. & R. Jansen, 2004: Het vorstengraf van Oss. Een archeologische speurtocht
naar een prehistorisch grafveld, Utrecht.
• Fokkens, H., & R. Jansen, in voorb.: Oss-Zevenbergen. De langetermijn-geschiedenis
van een prehistorisch grafveld, Leiden (Archol Rapport 50).
• Fontijn, D.R. & R. Jansen, in voorb.: Oss-Zevenbergen. Waardestellend archeologisch
onderzoek van een grafheuvel, Leiden (Archol Rapport)
• Hoof, L. van & R. Jansen 2005: Een landweer op de Berchse Heide. Verkennend en
waarderend archeologisch onderzoek Berghem-Piekenhoef, Leiden (Archol Rapport).
• Verwers, G.J., 1966: Tumuli at the Zevenbergen near Oss, gemeente Berghem, province
of North Brabant, Analecta Praehistorica Leidensia 2, 27-32.

1) De heuvels zijn in 2004 respectievelijk genummerd als heuvel 8 en 6.
2 ) De laatste heuvels 6 en 7 (waarvan de laatste gedeeltelijk) zijn
uiteindelijk in mei 2007 opgegraven (Fontijn en Jansen in voorb.).
* een bijzetting/begraving met een andere bedoeling
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Afbeelding 3

Sporen van de landweer
in Berghem. Foto Archol
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van verschillende oriëntatie en lengte, die aangelegd zijn
rond de heuvels. De rijen lijken het grafveld in compartimenten te verdelen, zonder dat aantoonbaar van afscheidingen sprake is. Het dateren van de rijen palen wordt
bemoeilijkt door het feit dat directe verbanden met de
heuvels ontbreken. Daarnaast zijn parallellen elders voor
dergelijke structuren zeer beperkt. Tenslotte is een aantal
kleine rechthoekige en vierpalige structuren aangetroffen die in de context van een grafveld in het algemeen
worden geïnterpreteerd als dodenhuisjes.
Vanaf de midden-ijzertijd werd het grafveld niet langer
als zodanig gebruikt. De heuvels blijven als relicten uit
het verleden achter in het heidelandschap, en langzamerhand veranderd ook hun betekenis. De vele karrensporen
die tussen de heuvels zijn aangetroffen wijst op een rol
van de heuvels als oriëntatiepunt op de kale en woeste
heide. In de late middeleeuwen krijgen een aantal heuvels een opvallende nieuwe functie. Op heuvel 2 wordt
vermoedelijk in de dertiende eeuw na Chr. een galg
opgericht. Aan de voet van de heuvel zijn drie grafkuilen
gevonden waarvan er twee nog determineerbare skeletresten bevatten. Het gaat om een jonge man, met de handen op de rug gebonden, en een jonge vrouw. De kuilen
zijn geïnterpreteerd als de graven van gehangenen, die op
de heide waren tentoongesteld. De galg stond langs een
karrenpad over de heide, op een kruispunt van wegen, in
die tijd geen ongebruikelijke plaats voor een galgenberg
of galgenveld (afb. 3).
In ongeveer dezelfde periode werd even ten oosten van
het grafveld, op een plaats waar een oud Maasterras tot
een markant hoogteverschil leidt, de grens tussen het
hertogdom Brabant en het Land van Ravenstein verdedigd met een landweer. Dergelijke landweren bestonden
uit rijen palen, geflankeerd door greppels en wallen met
mogelijk doornhagen, die tot doel hadden ruiterbenden
te weren (afb. 4). De landweer kon over een afstand van
enkele tientallen meters worden vervolgd, en sluit aan op
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Foto Stadsarchief Oss

Tappen en slijten in Oss
Een terugblik over drankgebruik, –misbruik en kroegen in de 19e en 20e eeuw.
(Aflevering 2) Frans van der Vorst
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Bij het lezen van een artikel in het Brabants Dagblad van
20 februari 1983 wordt vermeld
“Streep onder historie Van Alem aan de Molenstraat
in Oss” en “Een hotel waar muziek in zat”. Na het vertrek van Van Alem naar Den Helder zit er nog steeds muziek
in en bleef de naam Hotel Café Van Alem gehandhaafd. In
1983 wordt het pand eigendom van D’Oranjeboom bierbrouwerij weer later gaat het over naar Skol brouwerijen. Pas
later, na 1983, wordt het ondergebracht in 3BV en verandert
de naam in Grand Café Vivaldi.
Hieronder een afbeelding met aan de linkerkant “Hotel
en Stalhouderij Van Alem” aan de spoorovergang
Molenstraat.
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een zoon gedoopt die in 1536 schepen (een soort wethouder) te Alem is. Twee generaties later vertrekt Gerardus
Claesse van Alem naar Lith waar ene Nicolaus Gerardi
van Alem in 1694 en 1699 schepen is.
Later wordt te Lith op 4 oktober 1783 ene Arnoldus van
Alem gedoopt die op 26 jarige leeftijd trouwde met Joanna
Huijbert Spierings (33 jaar) uit Oss. Als in 1810 Arnoldus
van Alem (zoon van Nicolaas Arnoldus van Alem en
Henrica Tuckers) na zijn huwelijk op 19 mei 1810 te Lith,
naar Oss vertrekt om daar het beroep van landbouwer en
koopman voort te zetten, kon hij niet weten dat de naam
Van Alem geschiedenis zou schrijven.
Arnoldus van Alem was van beroep meer veekoopman
dan landbouwer. Na enkele jaren handel drijven in vee
koopt Arnoldus in 1822 een huis en erf met schuur, groot
Het voormalig hotel café Van Alem
1 bunder en 3 roeden, staande aan de Molenstraat voor fl.
1250,- van Dominicus van den Bogaert.
De voorgeschiedenis
De familie Van Alem komt van oorsprong uit het dorp Het huis lag naast dat van Wilhelmus Jurgens. Met
Alem, gelegen aan de rivier de Maas. Al in 1480 is er een Arnoldus gaat het voor de wind. Ook zijn gezin groeit
Claes van Alem die rond 1509 trouwde en wat later wordt voorspoedig, er worden vijf kinderen geboren.

Als in 1821 de vader van Joanna Spierings, Huijbert
Spierings, op 79 jarige leeftijd overlijdt wordt er in 1823 pas
de scheiding en deling ingezet bij de notaris Knokke van
der Meulen, tussen de erven Arnoldus van Alem, Joanna
Spierings en haar zuster Clasina Spierings gehuwd met
Jan van Galen. Het is een lange lijst met voornamelijk
onroerende goederen met een waarde van ruim fl. 16.000,. Zo komt Arnoldus van Alem aan vele bezittingen, enkele
huizen en diverse bouw-, hooi-, en weilanden, verspreid
over heel Oss, zelfs hooi- en weiland onder Lithoijen. Ook
het handelen in vee gaat voor de wind. Bij de notaris is
hij vaste klant om zijn koop- en verkoop van vee te laten
registreren, we hebben het dan over bedragen van fl. 450,tot fl. 2.000,- per keer. In 1835 koopt Arnoldus van Jan van
Galen bijna 2 bunder hooiland in het Oijensebroek voor
fl. 100,-. Zijn oudste zoon Gijsbertus gaat vaak met zijn
vader op pad om het handelen onder de knie te krijgen.
Zo zien we dat Gijsbertus ook koopman wordt en ook
bij hem gaat het voor de wind. Hij trouwde in 1846 te
Riethoven met de 34 jarige Maria Allegonda Feijen en zij
krijgen zes kinderen. In de Molenstraat bezit Gijsbertus
verschillende huizen en hij heeft vele landerijen, verspreid over heel Oss. Als in 1856 in Oss zijn vader op 72
jarige leeftijd overlijdt wordt de erfenis verdeeld tussen

zijn drie kinderen Gijsbertus, Allegonda en Gerardus en
komen er enkele onroerende goederen bij.

Hotel Café Van Alem
Een van Gijsbertus zonen, Nicolaas, geboren 24 april
1848 te Oss, trouwde in 1875 met de 26 jarige Anna Maria
Geldens uit Herpen, zij kregen drie kinderen.
In 1877 blijkt al dat het beroep van Nicolaas herbergier en
koffiehuishouder was, hij is dus de grondlegger van het
alom bekende hotel café Van Alem. In het begin noemde
men het “Logement-Tapperij-Stalhouderij Van Alem”
aan de Molenstraat E 8, nu nummer 81, en was het een
bekende pleisterplaats voor allerlei lieden. Het logement
was voorzien van 16 bedden en de “stal” bood plaats aan
12 paarden voor overnachting. Bij de invoering van de
Drankwet in 1881 moest de eigenaar, Nicolaas van Alem,
bij het gemeentebestuur een vergunning aanvragen om
te mogen tappen en sterke drank te verkopen. Deze vergunning werd verleend in 1882 tegen de somma van fl.
35,- aan legeskosten en was geldig voor een periode van
een jaar.
Volgende aflevering meer

zijn Cuypers zeer rijk neogotisch gedecoreerd, het fraaie
marmerwerk valt op. Dat wil zeggen, het is veelal hout of
baksteen waaruit de kerk is opgetrokken, dat vervolgens
uit kostenoverwegingen als marmer werd geschilderd.
Na een ronde door de basiliek te hebben gemaakt lopen
we binnen twee minuten naar het Zouavenmuseum.
Ook dit is een opmerkelijk verschijnsel in Oudenbosch.
In de 19e eeuw was het plaatsje een verzamelplaats voor
goed katholieke jongens die de paus in zijn strijd om
het behoud van zijn Italiaanse grondgebied gewapend
wilden bijstaan. Dit speelt rond 1860. Italië is, net als
veel Europese landen in die tijd, verdeeld in vele kleine
staatjes. Koning Victor Emanuel II, koning van Sardinië,
ziet dat een verbrokkeld land niets te vertellen heeft. Net
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‘De basiliek van Oudenbosch is ontworpen door de
bekende architect Pierre Cuypers, naar model van de
Sint-Pieter in Rome, maar dan drie keer kleiner’ vertelt
gids Koenraadts aan onze excursiegroep. Met 24 deelnemers bezoeken we op een zonnige zaterdag 6 oktober
dit westbrabantse plaatsje, bekend om zijn enorme koepelkerk. Koenraadts verhaalt beeldend hoe in het kleine
Oudenbosch, louter door de gedrevenheid van pastoor
Willem Hellemons in de zestiger jaren van de negentiende eeuw deze merkwaardige kerk tot stand is gekomen.
Als jonge geestelijke was hij zo onder de indruk geraakt
van wat hij in Rome had gezien dat hij in zijn standplaats een op de Sint-Pieter gelijkende kerk wilde. In 1865
begon de bouw, die tientallen jaren vergde. De kerk is op
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Excursie Oudenbosch,
stadje met mini-Sint-Pieter
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Een mini Sint-Pieter: de basiliek van Oudenbosch
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De excursiegroep in het Zouavenmuseum.
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als koningen en heersers in andere staten probeert hij een
sterke eenheidsstaat op te bouwen. Met legeraanvoerder
Garibaldi aan het hoofd van zijn troepen bracht Emanuel
steeds meer Italiaans grondgebied in zijn macht. De
paus bestuurde een groot deel van het midden van Italië
en wilde daar niet van af. Hij ging de gewapende strijd
aan en riep via de kerken in heel Europa jonge mannen
op om hem te steunen in de strijd. Een Franse generaal
bouwde voor hem dit vreemdelingenleger op en noemde
dit korps de Zouaven, naar een krijgshaftige stam in
Algiers waar de Fransen zwaar mee gestreden hadden.
De Zouaven kregen ook een bijzonder kleurrijk en apart
gevormd uniform, van blauw/grijze wollen stof en een
rode sjerp om het middel. Vanuit Oudenbosch trokken
tussen 1864-1870 vele honderden jonge mannen naar
Italië. In totaal gingen 3200 Nederlanders en wisten voor
de paus verschillende veldslagen te winnen. De paus
verloor echter wel de oorlog en trok zich in 1870 terug
op Vaticaanstad, zijn huidige mini-landje. We kregen
in het Zouavenmuseum een informatieve en humoris-

tische rondleiding. Over inwoners van de gemeente Oss
is ook aardig wat te vinden in dit museum. Liefst tien
Ossenaren en minstens zoveel inwoners van Berghem
zijn de paus te hulp gesneld. Meest beroemd zijn wel
de gebroeders Wils uit Ravenstein geworden, die hoge
functies hebben bekleed in het leger van de paus en vele
heldendaden begingen. Het Zouavenmuseum heeft vele
persoonlijke documenten van de Zouaven en heel goed
in beeld gebracht wie er vanuit Nederland in dienst trad
van de paus. Een interessante bron voor onderzoek, wie
pakt de handschoen op?
PS

Osse Zouaven

Alphen, Gerard van (14-08-1836)
Cox, Henricus (25-06-1840)
Dinther, Jan van (02-03-1841)
Erp, Willem van (17-04-1838)
Knepfle, Gisbert (21-06-1835)
Schuurmans, Arnoldus (10-04-1838)

Thijssen, Johan (04-01-1840)
Tielemans, Theo (12-11-1837)
Verhoeven, Frans (27-03-1836)
Verhoeven, Jacques (06-02-1846)
Waal, Dignum de (07-08-1836)

- Wandgreppel (een type boerderij waarbij eerst een gleuf
gegraven werd waarin planken gelegd werden als fundering)
- Veekraal
- Maalsteenpad
- Malpad (in de Horzak is een mal, een gietvorm, van gebakken
klei gevonden. Hierin zijn grote bronzen spelden gegoten.)
- Radnaaldpad (zie hiervoor. De gietvorm van de Horzak leverde
een speld op met een wielvormig uiteinde).
- Bekerpad
- Wagenwielpad
- Zoutgootpad (aan de kust van Nederland werd zout gewonnen
door zeewater te koken. Dit gebeurde in langwerpige
aardewerken potjes. Deze werden met zout en al verhandeld.
Archeologen noemen dit opvallende aardewerk naar de vorm
zoutgootjes.)
- Fibulapad (een fibula is een bronzen speld, om een mantel op de
schouder vast te maken)
- Kruikpad
- Denariuspad (zilveren romeinse munt)
- Wrijfschaalpad (platte schaal, met ruwe binnenzijde, om
voedsel/kruiden fijn te wrijven)
- Sleutelpad (in de romeinse tijd werden op sommige huizen
sloten gezet, ook wel op kisten)
PS

Het vernoemen van namen
naar vondsten uit de pre–
historie begon in Oss met de
vondst van het vorstengraf in
1932. Archivaris Jan Cunen
was daar enorm enthousiast
over en heeft toen een aantal
straatnamen voorgesteld die
in Oss ingevoerd zijn:
- Vorstengraflaan
- Munlaan

Ook de middeleeuwse ge–
schiedenis van Oss leverde
Jan Cunen inspiratie voor
straat–namen:
- Vierwindenlaan
- Aengelbertlaan
- Willibrorduslaan
- Docfalaan
- Munlaan

In het verlengde hiervan zijn
namen ingevoerd van volkeren/
culturen die in dezelfde tijd als
het vorstengraf of in wat latere
tijden veel aanzien hadden:
- Griekenweg
- Gotenweg
- Romeinenweg
- Galliërsweg
- Batavenweg
- Angelenweg
- Etruskenweg
- Friezenweg
- Alanenweg
- Tubantenweg
- Frankenweg
- Longobardenweg

Bij de ontwikkeling van het
Vorstengrafterrein zijn voor de
nieuwe straten in dit industrie–
terrein ook historische namen
ingevoerd:
- Zwaardweg
- HansJoppenpad
- Paalgravenlaan
- Vorstengrafdonk
- IJzerweg
- Steenweg
- Bronsweg
- Hunebedstraat
- Menhirweg
- Keltenweg
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In de nieuw te ontwikkelen woonwijk op de Horzak zijn
straatnamen gekozen die met de archeologische vondsten
in dit gebied van de afgelopen jaren te maken hebben. Er
zijn verschillende kleine boerennederzettingen gevonden uit
de bronstijd (ca. 2000 voor Chr.), ijzertijd (vanaf 700 vChr) en
Romeinse tijd (vanaf jaartelling tot ca. 250 na Chr.). Sommige
namen spreken wel voor zich. Een paar bijzondere zijn voorzien
van een kleine toelichting:
- Laan der Bronstijd
- Laan der IJzertijd
- Laan der Romeinse Tijd
- Waterput
- Spieker (voorraadschuur met de vloer boven de grond, vaak
op 6 palen, ook wel op 9. Daardoor kon de voedselvoorraad
en zaaigoed boven de grond worden bewaard, droog en veilig
voor ongedierte.)
- Drenkkuil (waterkuil met schuin aflopende kanten, zodat vee
makkelijk kon drinken)
- Grote Kuil (misschien om afval weg te werken?)
- Zwervend Erf (de van boomstammen, riet en klei gemaakte
woonboerderijen gingen ongeveer 40 jaar mee. Dan waren
ze vergaan. Dichtbij werd een nieuwe boerderij gebouwd, het
oude erf verlaten. Zo verplaatsten de erven zich over een groot
oppervlak, een verschijnsel waarvoor de term ‘zwervend erf’ is
bedacht in Oss).
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Naam van de straat
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Het Sinterklaasfeest in
voorbije tijden
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Archivaris en stadshistoricus Jan Cunen (1884-1940) heeft
een indrukwekkend groot aantal boeken en artikelen
over de historie van Oss en streek en ook wel verder weg
geschreven. Zo in deze tijd van de aankomende feestdagen kwam ik een artikel van hem tegen over de SintNicolaasviering in Oss in vroeger tijden, gepubliceerd in
de krant De Stad Oss van vrijdag 5 december 1924. Cunen
haalt aan dat Sint Nicolaas op veel plaatsen vereerd
wordt maar zeker ook in Oss bijzonder aanzien genoot.
In de kerk was een altaar aan hem toegewijd en aan de St.
Willibrorduskerk, voorganger van de Grote Kerk, was ook
een Sint-Nicolaasgilde verbonden. Dit gilde bezat ook
akkers op het Schaijksveld en een weiland bij de Meerdijk,

20

Sinterklaasfeest in 1938. Fotocollectie Stadsarchief Oss

bij de ‘Oijerbrug’. In de tijd van de hervorming probeerde
het protestantse bewind de St. Nicolaasviering te verbieden, als een vorm van de ‘duisternisse des Pausdoms’
en ‘superstitie’. Maar dat haalde weinig uit. De mensen
lieten de dominees praten en vierden gewoon met de
kinderen sinterklaas. Zelfs boetes werden opgelegd om
het feest de kop in te drukken. Cunen vindt daar gegevens van in Grave. Daar verbood het stadsbewind op 3
december 1614 ‘het klomp zetten’, op straffe van flinke
geldboetes. Maar het hielp allemaal niet. Het was toen al
een veel te mooi feest met de kinderen en familie om te
laten verbieden.
PS

»
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Tussentijds is het tijdschrift van de
historische kring voor Oss en omgeving,
stichting De Werkende Mens. Tussentijds
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De historische kring voor Oss e.o. DWM wil
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F oto omslag: Het wedstrijdteam van de
Osse brandweer rond 1960
1. (links) commandant Broeksteeg
1. Jo van den Hurk
2. Heinz van Son
3. onbekend
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De kerkpatroon van Neerloon
was en is Sint-Victor
van Xanten en het SintVictorskapittel van Xanten bezat
ter plaatse het patronaatsrecht, de
tienden en een hof.
Deze heilige werd oorspronkelijk in
tunica afgebeeld met een palm in
zijn linkerhand, later algemeen als
ridder met lans en een wapenschild,
dat soms 'leeg’ is, soms echter
beladen met een kruis, dat echter
ook als schildbeslag kan worden
gezien. Moge-lijk herinnert het kruis
in het zegel van 1798 aan de symboliek
van deze heilige.

Neerloon
(voormalige
gemeente Ravenstein)
Bij Keizerlijk Besluit van 14
mei 1810 werd Neerloon
verenigd met Huisseling (zie
aldaar).

Bron:
Rapportage gemeentewapens Oss 2002, door J.Melssen,
archivaris/heraldicus
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De burgemeester van Huisseling en Neerloon schreef in
1815 dat Neerloon voordien het wapen (lees: zegel) van
het Land van Cuijk gebruikte.

1

Schepenen van Neerloon zegelden in 1623 bij gebrek
aan een eigen schependomszegel met hun persoonlijke
zegels. In 1798 gebruikte de gemeente een zegel waarop
binnen een onleesbaar randschrift een verkort versmald
breedarmig kruis en vier vijfpuntige sterren zijn afgebeeld,
een voorstelling die zo ontleend zou kunnen zijn aan een
zilveren groot van Jan, graaf van Megen, uit circa 1395.

De NCWV (Nederlandse Commissie Wapens en
Vlaggen) stelde in haar rapport van 1992 voor een
dorpswapen in te voeren, met daarin, zoals in het zegel,
een verkort versmald breedarming kruis, vergezeld
van vier vijfpuntige sterren. Als schildhoofd waren drie
merletten uit het Cuijkse wapen toegevoegd. De kleuren
van het Land van Cuijk werden op het schildhoofd
toegepast, op het veld in omgekeerde volgorde: In keel
een verkort versmald breedarmig kruis van goud, in
de armen vergezeld van vier vijf puntige sterren van
hetzelfde; in een schildhoofd van goud drie merletten van
keel.					
R.P

Zie ook www.dewerkendemensoss.nl
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De hoge heerlijkheid van
Neerloon werd door de hertog
van Brabant in leen gegeven
aan Jan I van Cuijk (1254-1308).
Zijn opvolgers noemden zich tot
1350 heer van Neerloon, daarna
hielden zij de “voogdij van Loen in den
Lande van Herpen” in leen en noemden zich
voogd van Neerloon. Neerloon behoorde tot 1795 tot het
Nederambt van het Land van Cuijk als enclave in het
Land van Herpen/Ravenstein, waartoe wel de gemene
gronden van Neerloon behoorden (1332).
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Dorps- en stadswapens gemeente Oss

