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Foto omslag: 
Mise en scène van Les Cloches de Corneville door Operavereniging Orpheus 

» 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.
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Het is wonderlijk hoe bij toeval een heel 

interessant historisch artikel in Tussentijds tot 

stand kan komen. Neem Pieter Roskam, sinds 

dit jaar lid van het bestuur en webmaster van 

www.dewerkendemensoss.nl. Hij is al heel lang 

geïnteresseerd in de historie van Oss en omgeving 

en woont in de Goudmijnstraat. 

Pratende over de artikelen die in deze aflevering 

opgenomen zouden kunnen worden, kwam 

de naam van zijn woonstraat aan de orde. 

Het is tenslotte een intrigerende naam 

‘Goudmijnstraat’. Er mag van alles in de bodem 

van Oss zitten, maar goud zeker niet. Hoe komt 

deze straat dan toch aan zo’n naam? Er gaan 

wel wat verhalen over, maar het is nooit goed 

uitgezocht. Pieter besloot die taak op zich te 

nemen. Wat een overzichtelijk karweitje leek 

groeide uit tot een flinke klus, maar wel heel 

boeiend, dat zegt hij zelf. Het was tegelijk een 

ontdekkingstocht langs de grote variatie in Osse 

archieven. Stukken uit het gemeente-archief, de 

burgerlijke stand, bedrijfsarchieven, fotocollecties 

van het Stadsarchief en het Brabants Historisch 

Informatiecentrum. En wat ook zeer waardevolle 

bronnen van informatie bleken te zijn: de 

verhalen van oude bewoners. Uit al deze bronnen 

kwamen stukjes van een heel interessante puzzel 

van de geschiedenis van een bijzondere straat in 

Oss tevoorschijn. 

Heeft Pieter Roskam de vinger kunnen leggen op 

de voor eens en altijd definitieve verklaring van 

de naam? U zult het merken in zijn verhaal. Een 

van de boeiende verhalen in deze aflevering van 

Tussentijds, waar weer een variatie aan artikelen 

op u wacht. We wensen u weer graag genoegen 

met lezen. Mocht u zich ook geïnspireerd voelen 

uw eigen omgeving onder de historische loep te 

leggen, wij zoeken daar met genoegen een plekje 

voor in Tussentijds. 

Redactie  Tussentijds

tu
ss

en
ti

jd
s 

1  ja
a

rg
a

n
g

 1
4

Gefascineerd door de 
eigen omgeving



tu
ss

en
ti

jd
s 

1  ja
a

rg
a

n
g

 1
4

2

De Osse Opera 
een vereniging met  75 jaar historie

Mart van Wanrooij is voorzitter sinds 1998. Hij is niet als 
zanger actief in het koor en kan daarom, naar eigen zeg-
gen, op afstand besturen. Wel vindt hij het belangrijk dat 
het bestuur een breed draagvlak heeft binnen de vereni-
ging en daarom wordt er tegenwoordig veel gewerkt met 
commissies bestaande uit leden. 

Pierre Spierings, de auteur van het jubileumboek, kreeg 
bij zijn klus veel ondersteuning van Peter Kraak, de zoon 
van een van de vooraanstaande leden van de Osse Opera, 
die toegang had tot vele gegevens over de historie van de 
Osse Opera. Een en ander resulteerde in een boekwerkje 
dat niet chronologisch de geschiedenis van de Osse Opera 
belicht maar bepaalde thema’s voor het voetlicht brengt 
die in een historisch perspectief worden geplaatst.

In 2007 vierde de Osse Opera haar 75-jarig jubileum. Reden om met de huidige voorzitter,  

Mart van Wanrooij, terug te blikken maar ook om de plannen voor de toekomst in ogenschouw te 

nemen. De informatie die u leest in dit artikel is verkregen tijdens dit gesprek maar ook is veel historische 

informatie gehaald uit de jubileumuitgave van de Osse Opera “Barst los dan, choralen, in juichende 

tonen”. Een fraai boekwerkje, verlucht met vele foto’s, geschreven door Pierre Spierings. Spierings is van 

beroep journalist en verzorgde tot voor kort de PR en de publiciteit voor de Osse Opera maar zingt ook als 

tenor, dus kent de vereniging van binnen uit.
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De Osse Opera: 
het gebrachte repertoire is ook een afspiegeling 
van de osse maatschappij

Het grote publiek was niet bekend met het fenomeen 
opera, dat vroeger, meer dan nu, als elitair gold. Dat 
gold niet alleen voor muziek maar voor alle culturele 
activiteiten.Steeds meer wilden ook bredere lagen van de 
bevolking “deelnemer en getuige van geestelijke waar-
den zijn”. Vanuit het westen van Nederland kwam er in 
de grotere Brabantse steden steeds meer belangstelling 
voor het muziektheater.
De “elitaire bovenlaag” nam nog wel veelal de organisatie 
van een en ander op zich, bovendien werd de kwaliteit 
van het door amateurs ten gehore gebrachte werk nog 
niet erg gewaardeerd door diezelfde elite. 
Zowel uit praktische als sociale overwegingen wordt rond 
de eeuwwisseling de “culturele verheffing” van arbeiders 
gestimuleerd door het oprichten van fabriekskoren en 
muziekverenigingen, bijvoorbeeld de muziekvereniging 
Hartog die in 1928 werd opgericht. 
Ook de socialisten zagen dit soort verenigingen als een 
verheffing van de arbeider, getuige de vele koren die 
socialistische strijdliederen te berde brachten. Bovendien 
mogen ook de muziekverenigingen op religieuze grond-
slag niet vergeten worden. 
De kwaliteit van wat deze verenigingen presenteerden 
was doorgaans middelmatig; er werd maar weinig gere-

peteerd en men stelde weinig eisen aan de leden. Het 
publiek kwam toch massaal luisteren. 

De koorzang was in de 19e eeuw nog vooral een mannen-
aangelegenheid. Na 1900 verandert dit. Er komt voor de 
mannen meer concurrentie van andere vormen van vrije 
tijdsbesteding (sport) en ook speelde het groeiende zelf-
bewustzijn van de vrouwen uit de middenklasse hierin 
een rol.
De koren voerden geen volledige opera uit maar zongen 
liederen en operafragmenten waarbij de solo’s door inge-
huurde professionele zangers werden gebracht, wat nu 
veelal nog gebeurd. Pas toen de opera en operette in de 
grote steden aan populariteit wonnen, presenteerden ook 
amateur-gezelschappen volledige opera’s en operettes. 

De Osse Opera introduceerde het muziektheater in het 
Osse uitgaansleven. In 1922 voert een gelegenheidsgezel-
schap de operette “Marijke van Scheveningen” op. Pas 10 
jaar later wordt de operavereniging Orpheus opgericht, 
ontstaan uit diverse muziekgezelschappen uit Oss.
In de beginjaren, de jaren ’20 en ’30, werd er veel 
Nederlandstalig werk (ook vertaald) gebracht met een 
“revue- en kluchtachtige inslag”, iets dat toen aansloeg 
bij het Osse publiek.

De opeenvolgende dirigenten, in de beginjaren waren de 
dirigent en de voorzitter veelal een en dezelfde, streefden 
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allemaal naar de hoogste kwaliteit. Zonder iemand te 
kort te willen doen kan de familie Krammer als grond-
legger van de Osse Opera worden gezien, zowel artistiek 
als bestuurlijk. Wim Krammer was de eerste directeur, 
destijds de officiële titel van de dirigent. Elk lid, ook de 
dirigent, betaalde een dubbeltje contributie. 

Tot aan de mobilisatie brengt de Operavereniging 
Orpheus zes grote producties in Cinema Royal en het 
Luxor Theater. Blijkbaar vond het patronaat de ope-
ravereniging niet katholiek genoeg om in het R.K. 
Bondsgebouw te spelen, dat in 1925 
was gebouwd. 
Bovendien was het in deze periode 
niet gemakkelijk om de zaal vol te 
krijgen, soms ging men langs de 
deuren om kaartjes te slijten. Dat 
had natuurlijk alles te maken met het elitaire imago van 
het genre dat gebracht werd. 

De naam Orpheus werd al spoedig opgegeven en de ver-
eniging ging verder als Osse Opera Vereniging. 

De Duitse bezetting betekende een voorlopig einde van 
de Osse Operavereniging. Er werden strikte beperkin-
gen opgelegd aan theateruitvoeringen en dat trof ook 
amateur-gezelschappen. Men mocht alleen maar uit-
voeringen geven wanneer men lid werd van de Duitse 
Kulturkammer. Bovendien werden veel mannelijke 

leden gemobiliseerd of elders te werk gesteld. 
In 1946 werd al snel het initiatief genomen om een 
gemengd zangkoor op te richten. Dit koor kent pieken 
en dalen. Na een succesvolle eerste uitvoering in het 
Bondsgebouw wil het succes bij latere uitvoeringen niet 
terugkeren. 
Deze situatie zat Piet Krammer, dirigent en broer van de 
eerste dirigent van Orpheus, niet lekker. Hij weet nieu-
we mensen aan te trekken en dit leidt tot de oprichting 
van de Osse Operavereniging. In 1948 wordt de eerste 
productie op de planken gebracht in het Bondsgebouw 

(blijkbaar was men nu wel katholiek 
genoeg). 

Het succes van de uitvoeringen van 
de operavereniging is wisselend, 
soms wordt wel eens gepleit voor 

opheffing van de vereniging omdat een en ander niet 
meer te bekostigen is wanneer de publieke belangstel-
ling voor de producties zo klein blijft. Dit geldt overigens 
ook voor anderen gezelschappen. Men vraagt zich zelfs af 
of de bouw van een cultureel centrum wel gerechtvaar-
digd is. 
Uiteindelijk wordt in 1968 theater de Lievekamp in 
gebruik genomen en ook de producties van de Osse 
Opera worden voortaan daar gepresenteerd.

Vanaf de tweede helft van de jaren ’50 werd er een serie 
operettes uitgevoerd. Niet iedereen was hier gelukkig 

Directeur Wim Krammer dirigeerde en regisseerde in 1932 de allereerste uitvoering van Operavereniging Orpheus met de opera Het Gouden Kruis 
van Ignaz Brüll.

Orpheus ging verder als 

Osse Opera Vereniging
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mee en dat leidde in 1977 tot een scheuring in de ver-
eniging: het Maaslands Operette en Musical Gezelschap 
werd opgericht. In de periode daarna wordt met wisse-
lend succes een aantal operettes gepresenteerd.
De repertoirekeuze bleef regelmatig (bestuurlijke) onrust 
opleveren maar de keuze voor de uitvoering van opera’s is 
wel succesvol bij het publiek.

Tussen 1983 en 2003 dirigeerde Piet van der Sanden de 
Osse Operavereniging, een periode waarin zich belang-
rijke ontwikkelingen voordeden. Zo werden de tweejaar-
lijkse operaproducties afgewisseld met concertoptredens 
op locatie, werden er concerten georganiseerd met gast-
solisten en werden er combinatie-optredens georgani-
seerd met andere koren, die ook door Piet van der Sanden 
werden gedirigeerd. Een hoogtepunt vormt de uitvoering 
van Nabucco van Verdi in diverse openluchttheaters. 
Geleidelijk komt er meer verfijning en diepgang in de 
keuze van de opera’s die uitgevoerd worden. Met name 
het repertoire van Verdi vormde een belangrijke inspira-
tiebron. Bij de repertoirekeuze wordt rekening gehouden 
met het gegeven dat de uit te voeren opera veel koorwerk 
bevat omdat dat een dragend element is binnen de ver-
eniging.
Daarnaast gaat ook het theatrale aspect een steeds grotere 
rol spelen, denk daarbij aan een goede regieaanpak, maar 

ook aan de aankleding van het decor en de afwerking 
van de kostumering. Het decor en de kostuums worden 
verzorgd door de leden zelf. Het effect van deze aandacht 
voor de kwaliteit leidt, volgens de huidige voorzitter 
Mart van Wanrooij tot een ademloos publiek.

Ook het acteertalent van de leden wordt steeds meer 
ontwikkeld om de vaak dunne verhaallijn meer diepgang 
te geven, zoals regisseur Anja Vos het verwoordt: “Voel 
de emotie”. Door dit soort ontwikkelingen is de Osse 
Opera een van de betere Nederlandse amateur-operage-
zelschappen geworden. 
Bij de repertoirekeuze wordt er rekening mee gehouden 
wat er op dat moment goed in het gehoor ligt maar ook 
dat de gemaakte keuze haalbaar is voor de operavereni-
ging, zonder daarbij uit het oog te verliezen dat een en 
ander ook een uitdaging moet betekenen. 

 Onderkomens van de Osse Opera

Tegenwoordig maakt de Osse Operavereniging gebruik 
van alle faciliteiten van de Lievekamp maar dat is niet 
altijd zo geweest. 
Oss kreeg in 1918 een plek waar muziekgezelschap-
pen (amateur en beroeps) zich aan het publiek konden 

Cinema Royal in 1932 (nu de zaal van Het Oude Theater), met het oorspronkelijk prachtig beschilderde plafond. 
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presenteren. Aan de Molenstraat werd een hooischuur 
omgebouwd. Die kreeg de naam De Witte Bioscoop, de 
voorloper van het Luxor Theater. Er werd spaarzaam 
gebruik gemaakt van dit zaaltje, dat in 1929 werd omge-
doopt tot bioscooptheater De Schuur. Het moet hier zijn 
geweest dat in 1922 Marijke van Scheveningen in pre-
mière ging. Een “echte” toneelzaal kwam er pas met de 
bouw van het R.K. Bondsgebouw aan de Heuvel in 1925, 
dat door het pastoraat aan toneel- en muziekverenigin-
gen werd verhuurd.

In 1931 opende Cinema Royal aan de Bram van den 
Berghstraat haar deuren. De locatie is nu bekend als ’t 
Oude Theater en was jarenlang de plek waar de Opera 
repeteerde. Hier hield de Operavereniging Orpheus in 1932 
haar debuutvoorstelling “Het Gouden Kruis”. Overigens 
waren in beide zalen de faciliteiten zeer beperkt. 

Zoals eerder al vermeld was de Osse Operavereniging 
kennelijk niet katholiek genoeg want zij kon pas na 
de Tweede Wereldoorlog in het Bondsgebouw terecht. 
Overigens waren ook hier de faciliteiten beperkt en was 
het vaak dringen op het podium tijdens een uitvoering. 
Zo was er voor het publiek maar ook voor de artiesten 
geen gelegenheid om iets te drinken, waardoor soms 
zelfs de optredende artiesten in de pauze even “de benen 
strekten” op de Heuvel. 

De belangstelling voor de uitvoeringen in het 
Bondsgebouw is niet altijd even groot en men vraagt 
zich af of de bouw van een nieuw cultureel centrum wel 
gerechtvaardigd is. 
De grote-stadsambities van burgemeester Jansen geven 
uiteindelijk de doorslag, hij gaat ervan uit dat de volgen-
de generatie de waarde van een nieuw cultureel centrum 
pas ten volle zal beseffen. In 1965 geeft de minister toe-
stemming theater de Lievekamp op te richten dat in 1968 
wordt gerealiseerd. Een professionele voorziening waar-
van vele amateurverenigingen gebruik maken, inclusief 
de Osse Operavereniging.

Het oude R.K. Bondsgebouw is in 1969 afgebroken om 
ruimte te scheppen voor een grootscheepse herinrich-
ting van het Osse winkelcentrum. Het Schakeltje komt 
op de plaats van het Bondsgebouw en vormt sindsdien 
de verbinding tussen Wal en Heuvel. Daar herinnert nu 
niets meer aan vroegere tijden.

Blik op de toekomst

In de toekomst wil de osse Operavereniging het huidige 
niveau minimaal handhaven. Om de “stemkracht” van 
het koor op peil te houden, is een regelmatige aanwas 
van jonge(re) stemmen noodzakelijk. Daarvoor wordt 
geworven onder het publiek maar ook worden er acti-
viteiten voor jongeren ontwikkeld, zoals de uitvoering 
van West Side Story door jongeren in combinatie met de 
uitvoering van Cavalleria Rusticana door de Osse Opera 
in het kader van het 75-jarig bestaan. 

Officier Krupke (Dick Vredenberg) wordt belaagd door de rivaliserende 
Jets en Sharks in West Side Story (2007).

Dat is niet alleen bedoeld om jongeren te interesse-
ren voor het muziektheater maar ook om hun ouders 
warm te maken voor het lidmaatschap van de Osse 
Operavereniging. Deze laatste groep zijn de 40-plussers, 
die een goede aanvulling zouden zijn op het ledenbe-
stand maar dat is doorgaans ook de groep die het heel 
erg druk heeft. Om nieuwe leden vast te houden worden 
deze opgevangen binnen de vereniging en is er ook veel 
aandacht voor scholing. Dat laatste ook om het hoge 
niveau te handhaven. De leden zijn trouwens vaak 
fanatieke zangers, die vaak lid zijn van meerdere koren, 
bijvoorbeeld kerkkoren.
Hoe dan ook, het vertrouwen in een veelbelovende toe-
komst is er binnen de Osse Operavereniging! RvV

Bronnen: Gesprek met de heer M. van Wanrooij, 20-2-2008

Spierings, P., “Barst los dan, choralen, in juichende toonen”. Ontstaan, 
ontwikkeling en toekomst van de Osse Opera en de amateur-opera in 
Nederland, Oss, 2007



In het voorjaarsnummer 2006 van Tussentijds zijn wij begonnen 
met deze serie. De Heuvel was in 1928 anders omschreven 
dan nu. De Heuvel liep toen van de Kruisstraat tot aan de 
Berghemscheweg. De huisnummers begonnen vanaf 1 te tellen 
aan de zuidzijde, hoek Kazernestraat naar de Berghemsche-weg/
Klaphekkenstraat, van de hoek Linkensweg langs de noordzijde 
terug via de Eikenboomgaard naar de Varkensmarkt, vandaar via 
de Peperstraat, Monsterstraat naar de hoek Kerkstraat en weer 
terug aan de zuidzijde vanaf de hoek Walplein, via ‘t Gengske 
naar de Kazernestraat. In dit nummer het vijfde deel met de 
huisnummers 18 t/m 25.   RP

18 
Hotel-Café-Restaurant “Het Anker”
(Clubhuis Pluimveevereniging Oss en omstreken)
(Clubhuis Postduivenvereniging “Pro Patria”)
(Clubhuis Schaakvereniging E.O.S.)
Govaert, Theophile   
  
Café-houder
 (Voorzitter R.K.Vereniging voor vergunninghouders en slijters)
Govaert-Lousberg, Maria Hubertina Catharina
Tansk, M. Scheikundig ingenieur
(nu Heuvel 42 en 40)

19 
Louw, Anthonius N. de Koopman
(Secretaris Conferentie Heilige Willibrordus)
Louw van Loosbroek, Catharina M. de 
(nu Heuvel 36)

20 
Broek, Anthonius Josephus v.d. Voerman
Broek van de Broek, Maria Anna van de
Jacobs, H. Voerman
(nu Heuvel 34)

21 
Electrische Brood-, Koek-, en Kleingoedbakkerij, 
chocolade, suikerwerken
Zon, Johannes Wilhelmus (Jan) van  Bakker
Zon-Vogels, Petronella M.A. van
(nu Heuvel 34)

22
Wellens, H. Herbergier
Wellens-Maas, ?
(nu Heuvel 30)

23 
Lieshout, Nicolaas Joannes van Schoenmaker
Lieshout-van de Leemput, Maria Anna van
(nu Heuvel 28)

24 
Hermus, A.L. Bakker
(nu Heuvel 26)

25
Kocken, Wilhelmus Henricus (Wim) Kastelein
Kocken-de Vet, Wilhelmina Henrica (Mien)
 (Na het overlijden van Wim (27-01-1933) is het cafe door Mien 
voortgezet en bekend geworden als cafe van “Mien Kocken”)
(nu Heuvel 26)

Bewoners Heuvel Oss januari 1928   Huisnummers 18 t/m 25

De Heuvel in februari 1976. Vanaf links het pand nr. 26 (was pand nr. 25 en 
24), daarnaast nr. 28 (was 23), dan pand 30 (was 22), het pand 34 (was 21 
en 20), pand 36 (was 19) en als laatste pand hoek Eikenboomgaard 42 en 
40 (was 18).                              Foto StadSarchieF oSS  tu
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Het begrip ‘Dakota’ zal de gemiddelde lezer 

associëren met twee staten die deel uitmaken 

van de Verenigde Staten van Amerika. Noord- 

en Zuid-Dakota vormen een onderdeel van 

het uitgestrekte ‘Midden-westen’. Een gebied 

dat economisch gezien drijft op agrarische 

inspanningen; een voorraadschuur van voedsel 

voor mens en dier.  Tot voor twee eeuwen een dun 

bevolkt gebied bewoond door ‘Dakota’s’, een 

substam van de Sioux-Indianen. 

Lezers, die zich voor de ontwikkelingen binnen de lucht-
vaart in het midden van de vorige eeuw interesseren, 
leggen onmiddellijk een verband met een toentertijd 
betrouwbaar tweemotorig vliegtuig dat 27 passagiers 
kon vervoeren. Het geheel metalen vliegtuig was in die 
dertiger jaren ontwikkeld door de Douglas Company 
en kreeg de code DC-3. In dit toestel speelden hout en 
linnen, beide natuurproducten waar moeilijk kwali-
teitseisen voor te formuleren zijn, geen rol meer. Zo’n 
bouwwijze leende zich uitstekend voor serieproductie; 
dat zou enkele jaren later opgang maken.

Onze nationale trots, de KLM, had er voor het uitbreken 
van de oorlog 23 in dienst. Het eerste bestelde exemplaar 
arriveerde in 1936 en vanaf medio 1937 werd er met 
een frequentie van 3 keer per week op het voormalig 

Nederlands-Indië gevlogen (met 11 passagiers) (1). Op de 
Europese routes zal zo’n DC-3, destijds het neusje van de 
zalm bij de civiele luchtvaart, ook wel eens boven Oss/
Maasland zijn silhouet en karakteristiek motorgeluid 
hebben laten zien respectievelijk laten horen.

In 1940 selecteerde de Amerikaanse Luchtmacht (USAAF) 
dit type met enige interne aanpassingen tot standaard 
transporttoestel. De productie werd geweldig opge-
schroefd zodat er uiteindelijk meer dan 10.000 van deze 
toestellen de Amerikaanse vliegtuigfabrieken verlieten. 
Voor dit doel kreeg het de code C(argo = vracht)-47 
met als toevoeging ‘Skytrain’. Via de Leen- en Pachtwet 
werden er 300 toestellen - à raison van $ 138.000/stuk - 
geschonken aan regeringen binnen het Brits Imperium. 
De totale som komt nu overeen met de prijs van een 
modern passagiersvliegtuig, maar ja, dat vervoert u, met 
150 medepassagiers, drie keer zo snel en dank zij een 
drukcabine een stuk comfortabeler naar uw vakantie 
bestemming. Als geste voor dit vorstelijk gebaar van 
een zeer bevriende Republiek gaf de ontvanger, de Britse 
Koninklijke Luchtmacht (RAF), aan dit type de naam: 
‘DAKOTA’.  In deze beide karakteriseringen zou het 
wereldwijd een grote rol spelen in het militair maar 
daarna ook in het naoorlogse civiele luchttransport. Zo 
ook bij de luchtlandingen in oostelijk Nederland, sep-
tember 1944.

Oriëntatie 
Het hedendaags gemeentelijk Osse territorium lag in 
die dagen onder een van de aanvliegroutes naar lan-

De indringende dagen 
van de ‘Dakota’s’, massaal 

maar toch menselijk
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ding- en afwerpterreinen ten westen van Arnhem. Maar 
tijdens de strijd, die anders afliep dan verwacht, was 
improvisorisch, maar o zo doelmatig, in de polder een 
landings-strip heringericht, die omarmd was door de 
oude bedding van de verlegde Maas en gelegen bij het 
gehucht Keent. De Luchtarmada, die in de tweede helft 
van september 1944 bijna dagelijks te zien was, zou de 
bewoners in deze gebieden in een staat van euforie bren-
gen, een soort warming-up voor de te verwachten bevrij-
ding. Daarnaast een enkeling uitdagen tot uitzonderlijke 
humanitaire inspanningen. Bij anderen uit deze regio 
staan nog steeds bepaalde indringende beelden voor 
ogen die destijds in hun geheugen werden opgeslagen. 
Wij voeren u terug naar de  kortstondige periode waarbij 
de C-47’s/Dakota’s een hoofdrol speelden voor bewoners 
in en rondom Oss.

Zondag 10 september ‘44

Op die ochtend bevond zich in zijn privé C-47 op een 
Brussels vliegveld - deze nationale luchthaven kreeg 
voor militaire doeleinden de code Melsbroek B.56 - de 
Opperbevelhebber van de SHAEF (Supreme Headquarter 
Allied Expeditionary Force). In diens handen lag de lei-
ding om met militaire middelen Nazi-Duitsland vanuit 
West-Europa op de knieën te dwingen. Het betrof hier 
de Amerikaanse viersterren-generaal Eisenhower, die 
de juist tot veldmaarschalk bevorderde Britse generaal 
Montgomery in zijn vliegtuig had uitgenodigd voor een 
ingrijpende discussie over de te volgen tactiek. 

Hier werd besloten, de door de geallieerden juist bereikte 
gunstig uitziende brede frontlijn, van een zwaartepunt 
te voorzien. Er waren voldoende argumenten aanwezig 
om dat ten noorden te leggen van de gevreesde Duitse 
verdedigingslinie die vanaf Basel tot Kleef de westgrens 
van Duitsland volgde. Dan lag via de Noordduitse laag-
vlakte de weg naar Berlijn open voor de geallieerde 
gemechaniseerde troepen. Militair gezien een hopeloze 
situatie en dat moest toch de Duitse generaals aan het 
denken zetten. Een afloop zoals in het najaar van 1918? 
Dus voor de winter 1944/1945 met alle ongemakken van 
dien weer thuis! Helaas, Adolf Hitler was geen keizer 
Wilhelm II en een dreigende revolutie van onder af onder 
de (front)soldaten bleef uit.

Brussel lag in het centrum van het operatiegebied van de 
21e Legergroep van Montgomery en daar tegenover lonk-

te de Duitse laagvlakte. Eisenhower ging hier voorbij aan 
de wensen van de twee andere Amerikaanse aanvoerders 
van de 6e en 9e Legergroep, de driesterren-generaals 
Devers en Bradley resp., die meer in het zuiden opereer-
den. Twee Amerikaanse, een Britse luchtlandingsdivisie 
en met wat overredingskracht een Poolse parachutisten 
brigade werden hem - Montgomery - voor zijn plan-
nen ter beschikking gesteld. Dit werd snel uitgewerkt 
en zou een gezamenlijke lucht-grond operatie vormen 
die de codenaam “Market Garden” werd toebedacht. Er 
werd vooralsnog niet verder gekeken dan de brug over de 
Neder-Rijn bij Arnhem en de oevers van het IJsselmeer 
bij Harderwijk.

Precies een week later ging deze militaire operatie van 
start. De afloop kennen we. De geschiedenis van Oss en 
omgeving kan hierdoor met een pakkend hoofdstuk 
worden uitgebreid, dat voorafgegaan wordt door de 
moord op de Osse NSB-burgemeester, tevens dijkgraaf, 
waaronder ook Keent valt, juist een maand daarvoor. 
De maanden augustus en september 1944, hectisch zeer 
beladen, een omslagpunt - ten goede - in de geschiedenis 
van Oss en omgeving.

Zondag 17 september ‘44

Een van de twee luchtwegen tijdens de operatie Market 
Garden liep vanuit midden Engeland naar de landings-
gebieden ten westen van Arnhem, waarbij het Maasland 
onder de laatste etappe lag. Die etappe leidde vanaf 
het scharnierpunt tussen ‘s-Hertogenbosch en Vught 
over Nuland, Geffen en Oss tot de terreinen juist over 
de Neder-Rijn. Deze ‘noordelijke’ route werd deze dag 
gebruikt door  o.a. 130 Dakota’s (46 RAF Transport Group) 
die even zovele gliders = transportzweefvliegtuigen = 
meesleepten. Zij trokken in een wat lossere formatie 
dik na enen die middag over de Maaspolders bij Oss en 
werden gevolgd door vier blokken van elk 36 = 144 C-47’s   
(in werkelijkheid 143 stuks) van de USAAF IX Troop 
Carrier Command. In elk toestel zaten gemiddeld 17 
parachutisten, van de 1e Britse Luchtlandingsdivisie, op 
banken met de rug tegen de rompwand. Zij vlogen per 
blok in een strakke formatie met een snelheid van rond 
180 km/uur op ongeveer 500 meter hoogte met per blok 
een tussentijd van 2 minuten; als een dienstregeling bij 
de spoorwegen. Alle toestellen, uitgezonderd de gliders, 
keerden via dezelfde weg terug maar dan minstens 1000 
meter hoger vliegend. Gelukkig hebben fotografen ook 
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uit deze regio dit fascinerend schouwspel vastgelegd en 
een selectie werd in het verleden ook in dit periodiek 
afgedrukt (2).

Maandag 18 september ‘44

Dezelfde luchtweg met bestemming ‘Arnhem’ werd weer 
gebruikt. Inwoners van het Maasland zagen nu eerst vier 
blokken van 2 x 36 en 2 x 27 C-47’s van de USAAF voorbij 
denderen, ook weer met Britse parachutisten, gevolgd 
door 121 combinaties van Dakota’s met gliders. 
Het 512e RAF Transport Squadron droeg op deze dag met 
23 combinaties bij tot deze Armada. Hun vertrekbasis 
was Broadwell gelegen nabij de bekende Engelse univer-
siteitsstad Oxford. Onder hen bevond zich een Dakota 
waarvan de bemanning bestond uit de zeer ervaren 
Piloot W.H. Perry, twee navigators: F. Barritt, I.O. Gilbert 
en de telegrafist B. Friend. 

Fig. 1: Positie cockpit bemanning zoals geschetst door Frank Barritt op 
hun vluchten van 18 & 20 september 1944.

Ze leverden hun glider met ‘elements of British 1st 
Airborne Army’ (zo schreef een van de bemanningsleden 
ons recentelijk) keurig boven de landingszone af en keer-
den na een vlucht van 5.30 uur heelhuids op hun thuis-
basis terug (3).  Na bestudering van enkele aantekeningen 
blijkt dat het 27 paratroopers van het South Stafford 
Regiment betreft. Vanwege grondmist die ochtend op 
bijna alle bases in de U.K. kwam deze karavaan die middag 

wat later over. De belevenissen en het lot van de inzitten-
den en de interactie met de lokale bevolking van een zo’n 
C-47 werden al eerder uit de doeken gedaan (2).

Woensdag 20 september ‘44

Vanaf de 19e werd de ‘zuidelijke’ route gevolgd. Die 
liep vanaf midden Engeland over België om ten zuiden 
van Eindhoven naar het noorden af te buigen om zo 
‘Arnhem’ aan te vliegen. Gedeeltelijk werd dan al boven 
de vers gevormde ‘Corridor’ gevlogen. Het Maasland 
lieten ze grotendeels links liggen. 

De Duitsers waren nu luchtafweergeschut bij landing-  
en afwerpterreinen aan het samentrekken. Dat gebeurde 
op grond van inschattingen van ervaren aanvoerders in 
het veld die wisten dat er bevoorrading vanuit de lucht 
moest volgen. 

Laten we één zo’n Dakotabemanning volgen en ons rich-
ten op het eerder bij de missie van 18 september voorge-
stelde team. In totaal namen deze dag 63 Dakota’s deel 
aan die bevoorradingsopdracht waarvan 15 van het 512 
Squadron. ‘Bill’ Perry en de zijnen vliegen nu in Dakota 
KG 324, met 16 manden aan boord (de gemiddelde lading 
voor dit type toestel in deze periode), waaraan even zovele 
parachutes bevestigd, die boven de droppingzone uit de 
vrachtdeuropening achter in de romp moesten worden 
geduwd. Hiervoor werden per Dakota vier zogenaamde 
“Despatchers” aangewezen. Deze militairen zijn speciaal 
opgeleid of hadden minstens instructies ontvangen over 
de werkwijze, hoe om te gaan met een parachute, hun 
eventuele laatste redmiddel. Ze vielen niet onder de RAF 
maar waren een onderdeel van het grondleger. Daar had-
den ze ook een andere wijze van registratie als er werd 
deelgenomen aan een bevoorradingsvlucht. Dat zal later 
van de beide auteurs, die zich uit bepaalde overwegingen 
gericht inzetten op menselijke aspecten bij militaire ope-
raties, nog heel wat inspanningen vergen om alsnog hun 
namen te achterhalen.

Na een vlucht van ongeveer 2.30 uur (vertrektijd 14.30 
local time, dan is het in Nederland 15.30 uur), verschenen 
ze boven Oosterbeek en droppen hun lading op 800 feet 
hoogte bij een snelheid van 160 mph om de ingesloten 
parachutisten te bevoorraden (3). Wat zich dan gaat 
afspelen wordt hieronder door een ooggetuige en een 
inzittende beschreven (mondelinge historie).
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Fig. 2: Kaartje met aanduidingen van relevante locaties. 
Centraal het fatale traject van Dakota KG 324. Ooggetuige ‘B’ krijgt het 
toestel in het vizier vanaf het punt waar de lijn niet meer onderbroken 
is. Uitleg van parachutes ( ‘B’& ?) boven Wijchen en ten zuiden van 
Overlangel, zie tekst.
Ooggetuige K1 en K2 zie tekst onder 24 en 25 september 1944.
Rechthoek: regio die de luchtfoto (Foto 2) van 28 september bestrijkt.

De ooggetuige/co-auteur: 
‘In deze periode ben ik als vijftienjarige seminarist bij mijn ouders 
thuis in de Haagstraat te Schaijk. De boerderij is gelegen op de 
grens van Schaijk en Reek. Meestentijds staan velen gedurende 
deze bevrijdingsdagen bij ‘De Kleine Elft’ in Reek te kijken naar 
de doortocht van geallieerde troepen, maar nu ben ik op het erf 
van de ouderlijke boerderij ooggetuige van de trieste vlucht van 
een brandend vliegtuig dat vanuit het noorden nadert en recht op 
mij aanvliegt. Gespannen volg ik het toestel dat vanaf Herpen 
het oosten van Schaijk nadert en zonder hoogte te verliezen een 
lange rooksliert achter zich aan sleept. De rechter motor van de 
ongelukkige Dakota draait volgens mij dan nog op volle toeren. 
Vliegend richting Rijksweg zie ik dat de linker vleugel van de 
Dakota boven buurtschap “het Gaal” afbreekt en met motor 
en al terecht komt op een bult naast de uitgegraven leemput bij 
de steenfabriek Schaijk. Het vliegtuig komt nu in een oncon-
troleerbare vliegbeweging (vrille) terecht en stort naar beneden. 
Schaijkenaren vertelden mij dat de rechtervleugel bij eerste aan-
raking met de grond, ook van de romp sloeg en een tiental meters 
voor de crashplaats terecht kwam. Het vliegtuig slaat vervolgens 
in ‘het Hemelrijk’ tegen de grond en explodeert op een weiland 
dat eigendom is van mijn oom Cornelis Boeijen. Dat weiland is 
gelegen schuin tegenover de voormalige Schaijkse steenfabriek, 
zuidelijk van de Rijksweg ’s-Hertogenbosch – Grave en achter 
de woning van wijlen architect Jan de Jong. Twee Engelse inzit-

tenden P/O* W.H. Perry (24 jaar) en W/O** I.O.M. Gilbert 
(29 jaar), worden dood tussen de wrakstukken aangetroffen. Zij 
krijgen elk een graf tegen de buitenkant van de muur van het 
R.K. kerkhof in het dorp Schaijk. Talloze malen ben ik langs 
deze veldgraven met de houten kruisen gelopen. Beiden werden 
daarna herbegraven en liggen ook nu naast elkaar op het Britse 
militaire oorlogskerkhof in Uden’.

* =   Pilot Officer = 2e Luitenant vlieger

** = Warrant Officer = aspirant-officier binnen de RAF

Recente correspondentie met een van de inzittenden, de 
toenmalige W/O Frank Barritt, Navigator.

Foto 1: Frank Barritt gefotografeerd op 16 september 1994 juist voor de 
blokhut in Wijchen (foto Dhr. Johan Jansen, Wijchen)

In februari 2008 ontvingen de auteurs van de inmiddels 
87 jarige Engelsman Frank Barritt een uitgebreide brief 
van acht kantjes waarin hij op ons verzoek zijn levensver-
haal schetste. Wij maakten de volgende samenvatting. 

Zijn opleiding en inzet als bemanningslid van meer-
motorige vliegtuigen vond plaats bij de RAF in Afrika, 
het Verre Oosten en cumuleerde in zijn bijdrage aan de 
landingen in Normandië, juni 1944 en Operatie Market 
Garden in september 1944.
Zijn belevenissen op 20 september 1944 en kort daarna 
beschrijft hij als volgt: ‘Nadat we de voorraden afge-
worpen hadden werden we geraakt door hevig luchtaf-
weervuur. Beide vleugels raakten daarbij doorzeefd maar 
wat veel erger bleek, was dat de bakboordvleugel (= links 
vanuit de piloot gezien) rond de motor en de motor zelf 
in de fik stonden en onze angst was dat de vlammen de 
benzinetanks zouden bereiken en de benzinedamp doen 
exploderen. Bij zulke situaties kun je stomme dingen 
doen. Ik opende namelijk het raampje links van mij en 
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trachtte met een poederbrandblusapparaat de motor vol 
te spuiten. Inderdaad heel stom want door de felle lucht-
stroom werd de nevel weggeblazen. 

Bill Perry gaf ons opdracht uit het toestel te springen. Als 
eersten verlieten Bert Friend en een Despatcher het toe-
stel (door de vrachtdeur links achter in de romp, pal ach-
ter de brandende motor). Ook ik haastte me naar die deur 
waar ik bij de opening twee vertwijfelde Despatchers 
aantrof. Ik moest hen met enig stemverheffing moed 
inspreken om ze tenslotte met een stevige duw min of 
meer tegelijkertijd het vliegtuig uit te werken. Toen was 
het mijn beurt. Ik draaide me even om richting cockpit 
en had oogcontact met Bill. Ik sprong eruit en landde op 
het dak van een soort blokhut. Het bleek in Wijchen te 
zijn bij Dhr Janus. 

Vroeg in die avond verliet ik dit onderkomen en na enkele 
mijlen lopen kwam ik een groepje Amerikaanse soldaten 
tegen. Zij vertelden me dat een jeep met post spoedig zou 
komen. De chauffeur zou hem wel mee terugnemen naar 
een legerdepot. Dat depot bleek uit een twaalftal vracht-
wagens te bestaan die langs de kant van een weg stonden. 
Ik besloot maar onder een van die wagens te gaan slapen. 
De volgende dag kon ik met uiteenlopende voertuigen 
naar het zuiden meeliften en bereikte nog dezelfde dag 
Diest (BE). Vervolgens nam een legertruck mij mee en zo 
belandde ik in no-time in Brussel. En wie kwam ik daar 
tegen toen ik in de Adolf Maxstraat liep: Bert Friend, mijn 
telegrafist. Die nacht sliepen we in een hotel voor ons 
geregeld door de garnizoenscommandant. Deze nam ook 
contact op met onze vertrekbasis. Onze commandant, 
W/C* B.A. Coventry  vloog hoogstpersoonlijk zelf vanaf 
Broadwell naar Brussel om ons op te halen (dat laatste 
kon gecheckt worden en blijkt correct; volgens het ORB 
van 512 Squadron vloog Coventry op 23 september in een 
Dakota naar B.56) (4).

* = Wing Commander = Luitenant-kolonel binnen de RAF

We missen nog getalsmatig een van de vier oorspronke-
lijke Despatchers. Het gerucht gaat dat in een open veld 
achter de Helstraat in Reek een inzittende van dit toestel 
per parachute landde. Als dit correct is moet die er na 
Frank zijn uitgesprongen. Zie Fig.2. Naspeuringen van 
verlieslijsten op die dag in deze regio leverde niets op over 

het lot van dit viertal. Ze hebben het dus overleefd maar 
namen en daarmee hun persoonlijke avonturen bleken 
helaas niet meer te achterhalen.

Donderdag 21 september ‘44

Op het Commonwealth War Graves Commission-deel 
van het R.K. kerkhof van de St. Luciakerk in Ravenstein 
ligt begraven L/Cpl. R.N. Clements (29 jaar) van het Royal 
Army Service Corps. Hij was een “Despatcher” die om een 
ons onbekende oorzaak uit een Dakota, de KG 559, van 
233 Squadron tuimelde. Deze was aangeschoten tijdens 
de vlucht van een bevoorradingsmissie naar Arnhem-
Oosterbeek en probeerde kreupelend achter de frontlijn 
te komen. Het toestel maakte uiteindelijk een landing op 
B.56 Brussel (5). De ongelukkige Lance/Corporal sloeg te 
pletter in de uiterwaarden ten zuiden van de Maas, tus-
sen Overlangel en Velp, zo luidt de overlevering. 

Zondag 24 september ‘44

De mare dat de geallieerden massaal met modern mate-
riaal, waaronder tanks, nabij café  ‘De Kleine Elft’ onder 
Reek, de Rijksweg richting Grave opdraaien, bereikte 
ook Heesch. Wim van Kaathoven van de Osseweg en zijn 
vriend uit dezelfde straat waagden het erop om samen 
per fiets dit alles in ogenschouw te gaan nemen. Zo’n 
buitenkans liet je niet liggen, bovendien was dat Wim’s 
hobby: alles te weten zien te komen over voertuigen met 
twee en meer wielen. Over die confrontaties raakt hij 
na ruim 60 jaar nog niet uitgepraat; gelukkig maar. Een 
ijkpunt om de orale regionale historie uit die dagen te 
toetsen. Niet geheel avontuurloos bereikten deze beide 
jongeren het beoogde kruispunt pal ten zuiden van Reek. 
De inspanning werd rijkelijk beloond, ze vergaapten zich 
aan het modernste militair materieel. 

Dan werd zijn aandacht afgeleid door een formatie vlieg-
tuigen die laag uit het zuiden opdoemde en recht op hem 
aanvloog. Als deze vliegtuigen Wim juist zijn gepasseerd, 
verschijnen er ineens veelkleurige parachutes uit elke 
romp. Dat begon boven Reek en strekte zich uit zover het 
oog reikte. Je kunt dat vertalen tot aan de Maasbedding 
ten noorden van Keent. Dat klopt want Mevr. Joanna 
Arts - v.d. Kerkhoff herinnerde zich in 2006 dat in die 
hectische dagen van de luchtlandingen een mand aan 
een parachute dwars door het dak was gevallen van het 
huis van de familie W. van Uden - Govers aan de Maasdijk 
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grenzend aan de oude Maasbedding te Neerloon. In 2001 
maakte Wim op verzoek van een onzer een schets van zijn 
impressies over die dropping.
 

Fig. 3: Wim van Kaathoven schetste zijn bevindingen bij “de Kleine Elft”; 
voor zijn positie zie Fig. 2, aanduiding K1. 

Het ORB van de 46e RAF Transport Group geeft aan dat 
er een verzoek is binnen gekomen van de Britse Airbornes 
bij Arnhem om onmiddellijk een bevoorrading uit te 
voeren (6). In eerste instantie vertrokken er 12 Dakota’s 
vanuit B.56 Brussel en die wierpen 251 manden en bun-
dels met voorraden af - elk gekoppeld aan een parachute 
waarvan de kleur de aard van de inhoud aangaf - en wel 
ten westen van Grave volgens deze bron. Dit moet Wim 
met vele anderen hebben gezien. Deze fel begeerde voor-
raden bereikten dus niet de wanhopige aanvragers die 
drie rivieren noordelijker danig in de klem zaten. Enkele 

uren daarna werden nog eens vier Dakota’s van hetzelfde 
RAF Squadron voor een zelfde opdracht uitgestuurd.

Maandag 25 september ‘44

Op deze dag maakte Wim weer een fietstocht in deze 
contreien. Met zijn vader ‘Hasje’ - een zeer gewaardeerd 
Organon-medewerker van het eerste uur – wilden ze een 
collega van hetzelfde bedrijf bezoeken die ‘vooraan in 
Herpen woonde’. Vanuit het niemandsland Heesch, fiets-
ten ze door het bevrijde Oss en komen na het passeren 
van Berghem bij Koolwijk weer in niemandsland terecht. 
Na de boodschap te hebben overgebracht besloten ze via 
een andere route huiswaarts te keren. Bij Herperduin 
tussen Herpen en Schaijk, juist bij een open stuk in het 
landschap, zag Wim in het noorden een vliegtuig van 
hetzelfde type, waarvan hij de afgelopen week er honder-
den had gezien, langzaam dalen, duidelijk boven Keent.

Vermoedelijk heeft Wim hier een ploegje USAAF 
Pathfinders zien landen dat polshoogte moest gaan 
nemen om de haalbaarheid van een grote missie vanuit 
de U.K. voor de volgende dag te onderzoeken. Daarnaast, 
als alles door zou gaan, de verkeersleiding bij deze Strip 
op zich te nemen. Een unieke waarneming die wel onder-
steund wordt door opmerkingen uit specifieke literatuur 
maar waarbij we de namen van de inzittenden nooit heb-
ben kunnen achterhalen uit Amerikaanse bronnen (7,8).
Daarna peddelden Wim en zijn vader verder huiswaarts 
om, toen ze Heesch naderden, een rookkolom uit het 
dorp te zien  oprijzen in de richting van de parochie-
kerk. Zij waren getuige van de eerste barensweeën van 

Fig. 4: Wim van Kaathoven schetste zijn unieke waarneming bij Herperduin; voor zijn positie zie Fig. 2, aanduiding K2.
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de bevrijding van de kern van Heesch, een bevalling die 
drie dagen zal duren – 25 t/m 27 september – en waarbij 
uiteindelijk meer dan 100 huizen/boerderijen in de fik 
werden gestoken wat materiële zaken betreft.

Dinsdag 26 september ‘44

De massale bevoorradingsvlucht vanuit Engeland naar 
Keent door 209 C-47 Skytrains, door de Amerikaanse vlie-
gers “Mission Impossible” genoemd, is elders uitgebreid 
beschreven (9). 

Vanaf Eindhoven kwamen de C-47’s aanvliegen. In de 
gehele omgeving liepen de mensen naar buiten om te 
kijken wat er aan de hand was. De landing te Keent moest 
gebeuren onder de neus van de Luftwaffe en in de directe 
nabijheid van het front. Boven het vliegveld  Keent hing 
steeds een lange sliert zwaar beladen toestellen, klaar om 
te landen. 

Ze zetten na het passeren van Reek de landing en vlogen 
in een wijde bocht over de Maas en Balgoij en vervolgens 
lager en lager over Ravenstein en Overlangel. In no time 
stond de strip bij Keent tjokvol met vliegtuigen in kop-
staart opstelling. De  transporttoestellen bereikten alle de 
zone Keent en landden er veilig. Om 17.50 uur verliet het 
laatste toestel de frontlinie bij Keent. Alle ingezette C-47’s 
keren veilig op hun thuisbases in Engeland terug. 

Een van de auteurs voerde hierover in de negentiger jaren 
van de vorige eeuw met enkele van de ruim 800 betrokken 
U.S. bemanningsleden nog correspondentie. Een schreef 
mij spontaan dat hij medelijden voelde met die arme 
bewoners van een dorpje dat in brand stond; het lag aan 
zijn rechterhand bij het opstijgen. Ik heb hem onmiddel-
lijk terug geschreven dat dit dorpje hoogst waarschijnlijk 
Heesch was; mijn huidige woonplaats. Dat het thans door 
een welvarende en stabiele gemeenschap wordt bewoond. 
Dat er de vorige dag, die middag en de volgende dag over 
de honderd huizen/boerderijen in brand zijn gestoken 
en dat daarbij geen burgers zijn omgekomen. De bevrij-
ders, volgens verklaringen van verscheidene ‘Heesch’-
veteranen in 1991, Britse Grenadier Guards, hebben die 
dagen praktisch al deze huizen, meestal met een strooien 
dak, bewust in brand geschoten om eventueel daarin 
verblijvende Duitse soldaten eruit te verdrijven.

Donderdag 28 september ‘44

Op die dag wordt vanaf grote hoogte een luchtopname 
gemaakt van Keent. De te bespeuren militaire activiteiten 
blijven beperkt tot opslagplaatsen van goederen langs 
enkele velden en… een tweemotorig vliegtuig dat aan 
de vleugelvorm te zien kenmerkend is voor een C-47/
Dakota.

Foto 2: luchtopname boven Keent, zie Fig. 2 voor de juiste locatie. De 
gegevens op de zwarte balk leren ons het volgende: de foto is gemaakt 
op 28 september 1944 door een Canadees fotoverkenningsvliegtuig van 
het 400e RCAF Squadron. Hoogstwaarschijnlijk voerde die de 1136e 
missie uit. De vlieghoogte bedroeg tussen de 25.000 en 30.000 voet (8 – 10 
km hoogte), de brandpunt afstand van de lens is: 36 inches.
Vermoedelijk is deze foto gemaakt om het terrein te inspecteren, 
waarnaar zeer spoedig vijf Canadese Squadrons met jachtvliegtuigen 
zouden worden gedirigeerd. Het begin van de landingsbaan als witte 
streep of belijnd met witte stippen valt op. Het veld ziet er solide uit na 
verwerking van meer dan 200 transportvliegtuigen enkele dagen eerder.
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Foto 2A: uitvergroting van de rechter bovenhoek van Foto 2. Hierop is de 
eenzame C-47 met mogelijk een unieke opdracht beter te zien.

Het toestel staat tactisch gezien vernuftig opgesteld; juist 
bij de landingsbaan gekenmerkt door de lichte strook 
en daarnaast twee parallelle lijnen gevormd door witte 
puntjes. Het staat als het ware in de startblokken om het 
luchtverkeer in goede banen te leiden maar is tevens zeer 
kwetsbaar voor kwaadwilligen. Er zou nog meer militair 
vliegverkeer verwacht worden; helaas veel minder dan 
gehoopt, om daarmee de oorlog daadwerkelijk voor de 
winter te beëindigen.

Vrijdag 29 en zaterdag 30 september ‘44

Op deze dagen gingen er nog twee bevoorradingsmissies 
naar Keent. De eerste missie bestaat uit 5 en de tweede 
missie uit 22 C-47’s van de USAAF resp. met aan boord 
een zeer beperkt aantal manschappen en in totaal 72 ton 
aan goederen (7). De aard ervan had beslist niet de inten-
tie om de weegschaal, die flink uit balans was, weer de 
andere kant te doen uitslaan. De Strip krijgt een andere 
bestemming en er worden acht squadrons jachtvlieg-
tuigen gestationeerd van een gemengde Britse (3x RAF) 
– Canadese (5x RCAF) samenstelling. Mogelijk al vanaf 
de 28e  (10).
Frank Barritt is dan al veilig via B.56 in de U.K. aangeko-
men en geniet van een veertien daags “surviving” verlof. 

Heesch, Joop Thuring
Schaijk, Wim Boeijen
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Toen  & Nu
De naam Ter Horst van Geel is al meer dan 85 jaar 
verbonden aan mode. De vader en moeder van de heer Ter 
Horst senior voegden beide achternamen samen als naam 
voor hun winkel in Kampen (Overijssel) waar ze begonnen 
met de verkoop van bont en fournituren. Na de oorlog zijn ze 
begonnen met de verkoop van confectie.

Bron: website Ter Horst van Geel

De heer en mevrouw a. ter Horst begonnen in 1958 voor 
zichzelf met een winkel aan de Berghemseweg. Twee jaar 
later, wegens succes, zijn ze zich gaan vestigen in het 
centrum van Oss. 
Inmiddels is Ter Horst van geel gegroeid tot een keten van 
gerenommeerde modezaken in Oss, Uden, Veghel, geldrop, 
nijmegen, arnhem, Wageningen, Veenendaal, Ede, Zutphen en 
Doetinchem.                                                                          rP

tips voor het zoeken op internet naar de historie
Internet, digitale sporen naar analoog verleden

Een nieuwe rubriek: 
Onze website www.dewerkendemensoss.nl is al weer een hele 
tijd in de lucht. Steeds meer mensen zoeken op internet naar 
informatie of ontmoeten elkaar digitaal. De informatie op internet 
is zo uitgebreid dat het soms moeilijk zoeken wordt. Deze rubriek 
is bedoeld om onze lezers met tips op ideeën te brengen.
De besproken links staan voor het gemak op de website onder de 
knop ‘Interessante links’ van dewerkendemensoss.nl.

Om op dewerkendemensoss.nl te komen moet een hele reeks 
karakters foutloos worden ingetikt. Het woordje ‘oss’ moet 
er ook nog bij omdat de kale naam al bezet was. Om toch 
snel op www.dewerkendemensoss.nl te komen is het handig 
om in een zoekmachine als google op te geven ‘oss dwm’, 
dat zijn maar 7 toetsen. vervolgens is de kans heel groot dat 
www.dewerkendemensoss.nl bovenaan de eerste pagina met 
zoekresultaten staat.

wiewaswaar.nl
als u een oude kaart wilt bekijken zoals het kadaster uit 1832 of 
de nederlandse Militaire Kaart van 1861 is wiewaswaar.nl de 

juiste site. Vul achter Waar een plaatsnaam in en kies onder 
WaT een kaartsoort. Klik vervolgens in het grote venster op het 
gewenste gebied. Dan verschijnt een miniatuurafbeelding van de 
gekozen kaart in het zijvenster. Klik daarop om de kaart in beeld 
te brengen. Vergroten en downloaden van gedeelten is meteen 
mogelijk.

bhic.nl
De belangrijkste webstek op historisch gebied in Brabant. Er 
zijn drie onderwerpen. Een daarvan is Lokale geschiedenis 
Ontdekken. Kies dat onderwerp en vul een plaatsnaam in. 
Klik op OK. Op het volgende scherm kan eventueel nog een 
deelgemeente worden gekozen. Daarna staan alle wegen open. 
Er staan verhalen en er is een forum om gegevens uit te wisselen 
of kies alle Foto’s.

Pieter Roskam,
WebStekMeester DWM Oss
webstekmeester@dewerkendemensoss.nl
Kijk weer gauw op:
http://www.dewerkendemensoss.nl
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De geschiedenis van de 
hervormde gemeente 
in Oss begon feitelijk in 1633, toen de eerste predikant naar 
Oss kwam om een “gereformeerde gemeente” in Oss in het 
leven te roepen. Oss en omgeving waren toen door de Staatse 
troepen veroverd op de Spanjaarden. Predikant Texelius kreeg 
de toenmalige St. Willibrorduskerk, die stond op de plek van de 
huidige grote kerk, als kerk toegewezen. De toenmalige pastoor 
Mathias Septius gaf echter de kerk niet zonder slag of stoot over. 
Moeilijkheden had de dominee ook wel verwacht want hij kwam 
onder begeleiding van ‘een goet aantal vuurroers’ naar Oss. De 
kerk stond open en hij trok er in. Maar toen de soldaten weg 
waren en de dominee buiten de kerk, hing de pastoor er een 
ander slot op en las gewoon weer de preek voor zijn gelovigen. 
De dominee trok uiteindelijk zelfs weer weg uit Oss door deze 
tegenwerking. In 1634 arresteren staatse troepen de pastoor 
die pas na 15 maanden weer werd vrijgelaten. Vervolgens 
bedient hij vanuit Herpen, dat onder een buitenlandse heer viel, 
de katholieken van Oss en omgeving. De St.annakapel op de 
grens van Herpen en het gebied van Oss was de plek waar zij 
ongestoord terecht konden. 
Het handjevol protestanten in Oss zag pas in 1648 weer een eigen 
zieleherder komen. In 1653 was de gemeenschap georganiseerd 
genoeg om een eigen kerkeraad samen te stellen. Dat is min of 
meer het officiële begin van een onafgebroken aanwezigheid 
van een protestantse gemeente in Oss. 
De heer Spieksma is al vele jaren scriba (secretaris) van de 
protestantse gemeente Oss en heeft zich daardoor ook met 
het archief en de historie bezig gehouden. Het viel hem op dat 
er in de oude stukken vaak gesproken wordt over ‘insolentiën’ 

van de katholieken 
ten opzichte van de 

protestanten, onaangenaamheden. Hoe diep de afkeer van 
katholiek tegen over protestant was kon hij zelfs in 1958 nog 
merken toen hij in Oss kwam wonen en werken. Een voorbeeld 
uit vele: De bekende herenmodezaak Luijben weigerde hem een 
pak te verkopen omdat hij protestant was… 
Zo vertelde de heer Spieksma zijn verhaal over de verstandhouding 
van de protestantse gemeente in een katholieke omgeving in een 
aansprekende mix van gegevens uit eeuwenoude archiefstukken 
en persoonlijke herinnering.  
nostalgische gevoelens kwamen boven toen de heer Spieksma 
foto’s van het oude protestantse kerkje toonde, dat in 1966 
gesloopt is om plaats te maken voor V&D. Op deze plaats had 
aanvankelijk een schuurkerk voor de katholieken gestaan toen 
deze de Willibrorduskerk aan de dominee hadden moeten 
afstaan. In de Franse Tijd (1800) kregen zij de kerk terug en 
gingen de protestanten naar hun schuurkerk over. Deze was 
inmiddels zo versleten dat er in 1817 een ander kerkje voor in 
de plaats is gebouwd, met grote pastorie. De heer Spieksma 
vertelde hoe ontzettend veel moeite het de dominee kostte om 
daar uit te vertrekken toen de gemeente het had gekocht en 
wilde afbreken.
De huidige Paaskerk kwam ervoor in de plaats waar protestant 
en gereformeerd al heel lang samen (als ‘Samen op weg-
kerk’) gebruik van maken. Enkele jaren geleden zijn beide 
protestante gemeenten formeel op gegaan in de Protestantse 
Kerk nederland. Ongeveer 30 belangstellenden woonden de 
lezing bij. PS 

De hervormde gemeente Oss, 
door de heer Spieksma. 

L E Z i N G  V A N  1 8  M A A R T ,  S T A D S A R C H i E f
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2100 jaar geleden
Aan het begin van de 21e eeuw maakt de Goudmijnstraat 
een stormachtige ontwikkeling door. De stoffige bedrij-
ven die lange tijd het beeld van de straat bepaald hebben 
zijn verdwenen en er wordt volop gebouwd. Na de sloop 
van tapijtfabriek Bergoss is er in 2005 beperkt archeolo-
gisch onderzoek verricht op het vroegere bedrijfsterrein. 
Daarbij zijn potscherven gevonden uit de Middeleeuwen 
en ook bewoningssporen uit de IJzertijd. Op 65 meter 
vanaf de huidige straat zijn ter hoogte van het nieuwe 
hofje de Gripper de restanten van een spieker (graan-
schuurtje) gevonden. Die moet er meer dan 2100 jaar 
geleden door de toenmalige bewoners zijn gebouwd.

De Doelen
Tot in de 19e eeuw heeft Oss zich voldoende kun-
nen ontplooien binnen het gebied wat sinds 1399 werd 
omgeven door een stadsgracht met verdedigingswal. 
Het beschermen van de stad tegen vijandelijke troepen 
was een van de maatschappelijke taken van de Gilden. 
Daarom oefenden de leden zich in de wapenen. De ooste-
lijke toegang tot de stad werd in de 19e eeuw geblokkeerd 
door de in onbruik geraakte Graafsche Poort. Iets naar 
het zuiden stond het klaphekken, een toegangspoortje 
wat bereikbaar was via het Hekkenstraatje, een omweg-
getje, wat werd doorgetrokken tot de Walstraat van waar 
het nog verder naar het zuiden doorliep. De naam werd 
Klaphekkenstraat. Het buitengebied ten zuidoosten van 
de Klaphekkenstraat werd de Rooijen genoemd. Vooraan 
dit gebied had het Sint Sebastiaan Gilde haar eigen 

schutsbogaard, genaamd de Doelen. 
Al in 1832 ligt er een pad in het noorden door dit gebied 
tot aan de Rooijen. Begin 20e eeuw loopt het al verder 
door. Voorbij het terrein van de fabriek maakt het pad 
een flauwe bocht naar het zuiden, en loopt verder even-
wijdig aan het Teugenaarspad, door tot aan de huidige 
Doelenstraat. In vroeger tijden en zeker na 1868, toen het 
gilde niet meer actief was waren de Doelen als bouwland 
in gebruik. Vaak zal er in zwoele zomers goudgeel gol-
vend koren hebben gestaan. Daarna begint de periode 
van industrialisatie en groei waarmee de onvermijdelijke 
ontwikkeling van het buitengebied wordt ingeluid.

Wattenfabriek
In 1856 begint Daniel van den Berg in Oss een watten-
molen. Hij vestigt deze op het erf naast zijn woonhuis 
op de Wal. De Ossenaren geven hem de bijnaam ‘de 
Wattenjood’, ter onderscheiding van zijn broer Simon, 
boterkoopman en later margarinefabrikant, die ze ‘de 
Botterjood’ noemen. Vanaf 1880 zetten zijn zonen het 
bedrijf voort als ‘Firma Gebr. van den Bergh’. Wegens 
de gestage groei van de wattenfabriek raken de uitbrei-
dingsmogelijkheden van het terrein al snel uitgeput. De 
broers bouwen een spiksplinternieuwe fabriek buiten de 
stad op de Doelen langs de Klaphekkenstraat. Het kan-
toor van de Noord-Brabantsche Stoom-Kapok-Fabriek 
Gebrs. van den Bergh blijft voorlopig nog op de Wal, 
maar de de productie wordt in 1888 verplaatst naar de 
nieuwbouw. Uit de koloniën importeren ze Java-kapok 
ter vervanging van de lompen, waarvan alleen grauwe 

Delven in de historie 
van de Goudmijnstraat
P i e t e r  R o s k a m
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watten gemaakt konden worden. De fabrieksingang 
komt aan het begin van het paadje langs de Doelen, waar 
het aansluit op de Wal, de latere Walstraat. De passanten, 
die de welvaart en de groei van het bedrijf van dichtbij 
waarnamen, spraken ongetwijfeld van een goudmijn. In 
1916 wordt het bedrijf uitgebreid met een spinnerij, een 
ververij en een weverij van moquette. Hierna maakt het 
bedrijf een enorme groei door.

Situatietekening van rond 1906 (BHIC 7363-2241). Vanuit het midden loopt 
de Goudmijnstraat in oostelijke richting. De fabrieksgebouwen, perceel 
2849, strekken zich uit langs de Klaphekkenstraat.

De weg
In het begin was het weggetje naar de Doelen een 
gewoon zandpad. Volgens de Militaire Topografische 
kaart van 1861 staat er dan al minstens 1 huis aan het 
pad. Later is het verhard met grind of steenslag, zoals de 
meeste belangrijke wegen binnen de stad. Waarschijnlijk 
is dat al gebeurd tijdens de bouw van het bedrijf rond 
1888. De fabrieksingang lag immers aan het begin van 
dit pad en bovendien werden er te zelfder tijd huizen 
gebouwd. De Osse koopman Wilhelmus de Bie laat dan 
op zijn grond in de Doelen drie huizen bouwen, en in 
1890 breidt hij het aantal woningen uit tot 8. In het 
bevolkingsregister van Oss staat vermeld dat in 1888 de 
steenhouwer Cornelis Peterse zich met zijn gezin vestigt 
in de Goudmijnstraat. 
Het gezin van de huisknecht Hageman werd in 1886 
ingeschreven in het bevolkingsregister in huis B52. Er 
staat bijgeschreven ‘Goudmijnstraat’. Maar pas vanaf 
1894 geeft hij bij de geboorten van zijn kinderen op ‘in de 
Goudmijnstraat’. Eerder geeft hij nog op ‘in de Rooijen’ 
of ‘op Schaijksveld’. Het gebruik van de benaming straat 
houdt verband met de grind-verharding die de weg, of 
in elk geval het begin ervan, heeft ondergaan. Voordat er 

besloten werd tot de bouw van de nieuwe fabriek was er 
geen noodzaak om het paadje vanaf de Klaphekkenstraat 
te verharden.Vergelijk de huidige Teugenaarsstraat die 
nog tot na 1920 wordt aangeduid als Teugenaarspad. 
Wel wordt op een gegeven moment de keibestrating van 
de Klaphekkenstraat doorgetrokken tot juist voorbij de 
oorspronkelijke fabrieksingang.

Op de bijgaande foto - Bergoss-collectie Stadsarchief - is te zien dat 
de keibestrating vanaf de hoek met de Klaphekkenstraat doorloopt tot 
voorbij de oude fabrieksingang. In 1957 is een stukje verder een ruimere 
poort gemaakt. Toen, of een jaar eerder, is ook het grind verderop in de 
straat vervangen door een asfaltdek met steenslag.

Arbeiderswoningen
In de tijd dat de huisnummering nog per Sectie geschiedt 
wordt de buurtaanduiding niet altijd consequent toe-
gepast. Zo woont het gezin van de arbeider Jovinus 
Brouwers rond 1900 op Goudmijnstraat B58. Maar bij de 
geboorten van kinderen in 1896 en 1897 geeft hij op ‘in 
de Rooijen’. Al in 1887 wordt het gezin van de metselaar 
Theo van den Bergen ingeschreven op Goudmijnstraat 
B50. Toch geeft hij bij de geboorten van zijn kinderen 
op: Hekkestraatje of Klaphekken. Ook in 1900 wordt 
het gezin weer ingeschreven op Goudmijnstraat B50. 
Pas daarna wordt het adres in het bevolkingsregister 
veranderd, eerst in Klaphekkenstraat B19 en later 19. 
Het is meer waarschijnlijk dat de familie een hoekhuis 
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bewoonde waarvan de huisnummering gewijzigd is, dan 
dat zij daadwerkelijk zijn verhuisd.
Opvallend is, dat zich nog in 1891 een akkerbouwer met 
zijn gezin vestigt op Goudmijnstraat B62: Mathias Leijten 
uit Geffen. In 1893 doet hij nog aangifte van de geboorte 
van zijn dochter Johanna Josephina ‘in de Rooijen’. Maar 
bij de geboorten van latere kinderen geeft hij wel op ‘in 
de Goudmijnstraat’.

Adriaan de Poot
Op de Wal A124 woont sinds 1882 een schoenmaker met 
zijn kinderen: de weduwnaar Johannis de Poot. Zijn zoon 
Francis, arbeider bij de wattenfabriek, is vanaf 1895 hoofd-
bewoner. Na 1900 luidt het adres van zijn jonge gezin 
eerst Walstraat, maar nog voor 1923 wordt dit veranderd 
in Goudmijnstraat 2a. Dat is het eerste in een rij van vier 
arbeidershuisjes langs de noordzijde van het weggetje. Ze 
zijn nog allemaal gebouwd met een bedstee in de kamer. 
Daar wordt in wordt in 1914 nog een nakomer geboren: 
Adriaan. Hij groeit op onder de rook van de fabriek. 
Langs het bedrijfsterrein aan de overkant zijn dan nog 
de woningen in gebruik die in 1890 door De Bie zijn 
gebouwd. In 1917 liggen er bouwaanvragen voor de 
Goudmijnstraat. Onder andere van de textielfabriek die 
de woningen heeft aangekocht om ze tot pakhuis te 
verbouwen. Daarom moet de rooilijn worden vastgesteld 
(BHIC 7363-444). Om de straat op de dan normale breedte 
van 12 m te kunnen brengen, wordt de rooilijn verplaatst, 
waardoor de huisjes, waarin ook De Poot woont, ineens 
3 m over de rooilijn komen te liggen. De woning van 
Hannes van de Berk op Goudmijnstraat 1, die er stond 
voor de fabriek werd gebouwd, steekt daardoor ineens 
met een hoek ver over de straat.
De twee blokken van 4 huisjes aan de overkant wor-
den geleidelijk aan opgenomen in het fabriekscomplex. 
Uiteindelijk worden zelfs de ramen en deuren dichtge-
metseld waardoor de gevels versmelten met de troosteloze 
fabrieksmuur die lang het straatbeeld zal bepalen. Op de 
luchtfoto uit 1923 zijn de ramen en deuren nog te zien.
Het rijtje arbeiderswoningen aan de noordzijde, halver-
wege de straat, blijft nog lang bewoond. Adriaan de Poot, 
die inmiddels ook bij Bergoss is gaan werken, verhuist in 
1950 met zijn gezin naar een beter huis, verderop in de 
Goudmijnstraat. Meerdere van zijn kinderen zullen later 
kortere of langere tijd bij Bergoss werken. 

Op deze opname uit de fotocollectie Bergoss op het Stadsarchief is veel 
te zien. Van de huisjes op het fabrieksterrein zijn de ramen nog zichtbaar, 
maar de schoorstenen zijn al verdwenen. Voorbij het fabrieksterrein 
maakt de Goudmijnstraat nog een knik naar het zuiden. De eerste woning 
die na 1900 is gebouwd staat te vergeefs in het veld te wachten op de 
geprojecteerde hoofdweg naar de Heuvel. Rechtsboven is de smalle 
doorgang te zien naar de Walstraat.

Stadsontwikkeling
Na de eerste wereldoorlog ontwerpt de Arnhemse archi-
tect Charles Estourgie een ambitieus stedenbouwkundig 
plan voor Oss. De eenzijdig bewoonde grindweg langs 
de fabriek van Van den Bergh speelt daarin geen rol van 
betekenis. Via een nauwe doorgang tussen de bebouwing 
van de Klaphekkenstraat sluit de Goudmijnstraat aan op 
de Walstraat. Tientallen meters noordelijker projecteert 
Estourgie een hoofdweg die de huidige Booglaan, toen 
bedoeld als stationsplein, met de Heuvel zal verbinden. 

Een detail van het plan van Estourgie, zoals dat in 1919 in de krant is 
gepubliceerd. De Booglaan is duidelijk te herkennen en de verbinding met 
de Heuvel is nooit meer gerealiseerd, evenmin als het nieuwe stadhuis op 
de Heuvel.
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Ten noorden van het beoogde station wordt een villawijk gepland: het 
Villapark. 
De Goudmijnstraat op de originele plantekening uit 1918 (BHIC 7363-2241), 
er staan dan 5 woningen.

Op basis van de eerste bouwaanvraag worden in 1919 
een watertoren, 16 woningen en een ambtenaarswoning 
gebouwd. Daarna wordt het project om economische 
redenen gestaakt. De ambtenaarswoning staat dan al 
langs de geplande hoofdweg. De achtertuin loopt tot de 
rooilijn van de Goudmijnstraat. In het oorspronkelijke 
plan zou de Goudmijnstraat slechts een achteromweg 
zijn. Maar nu zal die worden uitgebouwd tot een woon-
straat met slechts aan een zijde huizen, die uitkijken op 
de blinde muur van de fabriek. De straat krijgt nu meer 
betekenis omdat die de verbinding met het centrum is 
geworden voor de bewoners van het gedeelte van het 
Villapark dat dan al gerealiseerd is.
In het Adresboek Oss uit 1928 worden al 9 huisnummers 
aan de Goudmijnstraat genoemd. De kuiper Klaas van 
Loon bouwt in 1926 de zevende woning, oostelijk (rechts) 
van de door Estourgie ontworpen ambtenaarswoning. 
Maar nu wel met de voorzijde aan de rooilijn, waardoor 
het oude rijtje arbeiderswoningen opvallend uitsteekt. 
Het is een huis met een plat mastiek dak en aan de voor-
zijde een schuin vlak met pannen. Ruim 40 meter verder 
laat W.A. van Ballegooij een soortgelijke woning bou-
wen, maar nu vier meter vanaf de rooilijn. De negende 
woning, voor Gerard van der Wielen, komt gereed in 1928, 
naast het huis van Klaas van Loon. 
Een tiende woning wordt westelijk van de Estourgie-woning 
gebouwd door de slager A. Arts en komt in 1929 gereed.
Dit is de situatie op bijgaande luchtfoto. Daar zijn op 25 
meter van de rooilijn ook nog twee bedrijfsgebouwen te 
zien, gebouwd in 1921 door de Gebr. van Grunsven, aan-
nemers in Oss.

Een luchtfoto uit 1928 (fotocollectie Bergoss Stadsarchief). Het lichte 
gebouw in het midden links is later de houtzagerij van Heijmans. Uiterst 
rechts is het lantaarnkapgebouw juist zichtbaar; dat staat er nog in 2008, 
met in het voorste deel restaurant Cordial.

De grindwegen in de binnenstad zijn na 1900 voor-
zien van keien omdat dat minder onderhoud vergt. De 
Goudmijnstraat blijft nog lang een grindweg zonder 
stoepen. Er ontstaan vaak gaten door verzakkingen, die 
naar de zin van de bewoners veel te laat worden opgevuld. 
In 1935 bouwt aannemer Van Grunsven, die het terrein 
bezit, wat tussen het rijtje arbeidershuisjes en het huis 
van slager Arts ligt, twee woonhuizen aan de rooilijn. 
Vanaf 1937 woont de wever Antoon van Roosmalen in het 
rechter huis. In het linker huis woont in die tijd Adriaan 
Bolwerk. Tussen 1930 en 1939 worden er nog vier of vijf 
woningen aan het einde van de straat (de kant die het 
verst verwijderd is van het centrum) gerealiseerd.

Foto nr. BCO010496 (www.bhic.nl) uit Collectie Stadsarchief Oss. De 
opname is gemaakt tijdens de bevrijding van Oss. In 2008 staat er nog 
een gedeelte van het huizenrijtje. De straat is slechts verhard met grind 
tussen de stoepranden, maar het voetpad is nog niet betegeld.
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Straatnaam
In 1938 publiceert Jan Cunen in zijn reeks Ossensia deel 
5: De wegen in en rond Oss. Hierin verklaart hij onder 
andere bijzondere straatnamen. Maar de Goudmijnstraat 
noemt hij nergens. Hij moet zich toch ook afgevraagd 
hebben waar de naam vandaan is gekomen? Er is geop-
perd dat passanten van de zomerse akker met zijn wui-
vende goudgele aren al lang geleden de vergelijking 
maakten met een goudmijn. Het Belgische Destelbergen 
heeft ook een Goudmijnstraat, die zo genoemd is van-
wege een waardevolle archeologische vondst met onder 
andere gouden munten. 
Toch blijft de meest voor-de-hand liggende mogelijkheid 
het succes van de fabriek. In 1886 kwam Zuid-Afrika in het 
nieuws na de vondst van goudaders in Witwatersrand. 
Vanaf die tijd zagen de Ossenaren ook hoe de nieuwbouw 
van het voortvarende bedrijf uit de grond werd gestampt. 
In 1888 worden de bedrijfsactiviteiten definitief naar de 
Klaphekkenstraat verplaatst. Kapok wordt dan de nieuwe 
winstgevende grondstof voor de wattenfabricage. In de 
tijd van bijnamen was de vergelijking van de succesvolle 
wattenfabriek met een goudmijn welhaast vanzelfspre-
kend. De bewoners van het modderige pad, of misschien 
al wel de stralend witte grindweg, langs de ‘goudmijn’, 
zijn mogelijk al meteen geplaagd met de schertsende 
benaming Goudmijnstraat. Een feit is in ieder geval 
dat de naam na 1886 in het bevolkingsregister wordt 
gebruikt, maar dat de bewoners pas na 1894 opgeven dat 
zij in de Goudmijnstraat wonen.

Bedrijvigheid
Na de oorlog worden de lege plekken grotendeels met 
burgerwoningen opgevuld. De resterende grond is in 
handen van kleinere bedrijven. De krappe doorgang 
aan het begin van de straat vormt een obstakel voor 
verkeer van en naar de oorspronkelijke fabrieksingang. 
De zijmuur van het voorste huis van Schuurmans raakt 
regelmatig zwaar beschadigd. Meestal hangt er dan ook 
een dekzeil voor. Het lukt Bergoss echter niet om het huis 
te verwerven. Daarom wordt de fabrieksingang in 1957 
verplaatst. In die tijd wordt ook de straat geasfalteerd 
en maakt men een begin met de aanleg van trottoirs. De 
twee huizen die vooraan de staat de doorgang beperken, 
worden pas na 1960 afgebroken. 

Het gerepareerde huis in 1960. Voor 1957 is de hoek van het huis vaak 
beschadigd door verkeer uit de oude fabrieksport van Bergoss. Op de 
achtergrond de Visserskerk. Foto Collectie Bergoss op het Stadsarchief.

Maar het beeld van de staat blijft toch nog een doorn in 
het oog. Door de eenzijdige bebouwing is er een gebrek 
aan sociale controle. Bij “d’n Heijman”, de houtzagerij 
van Albert Heijmans, liggen zowel losse bomen als tas-
sen gezaagd hout, waarvan de planken moeten drogen. 
Zijn broer Johan fabriceert houten voorwerpen zoals 
hakken, en later meubelen onder de naam Roberty. De 
rommel rond de bedrijven neemt toe en de vier woningen 
die na de oorlog aan het begin van de straat zijn gebouwd 
worden een voor een opgekocht door de meubelfabriek die 
ze dichttimmert, gebruikt voor opslag en ze verder ver-
waarloost. Het tweede blok brandt af en wordt niet meer 
herbouwd. Thé van Beek, die een slijterij drijft in het eerste 
blok, zwicht als laatste voor de kunstmatige verpaupering. 
Ook de oude arbeidershuisjes die sinds 1917 te dicht aan de 
verbrede straat staan raken in verval. Op het perceel ernaast 
is inmiddels het bouwbedrijf van Leo van Grunsven geves-
tigd. In een lokaal van het bouwbedrijf begint Bosmans 
zijn loodgietersbedrijf. Later, rond 1960, wordt het lokaal 
gebruikt door Balletschool Liesbeth van Berkel. Op midda-
gen is het na schooltijd vaak een komen en gaan van ‘taxi-
ende’ ouders met leerling ballerina’s. Het bouwbedrijf, wat 
het hele rijtje vervallen huisjes bezit, voegt ze toe aan de 
bedrijfsgebouwen nadat ze onbewoonbaar zijn verklaard. 
Omdat bij eventuele afbraak de grond buiten de rooilijn 
moet worden afgestaan blijft de dichtgemetselde gevel van 
de verkrotte huisjes het straatbeeld bepalen. Voor de rijtoer 
die koningin Juliana in 1977 tijdens haar bezoek aan Oss zal 
maken wordt de straat eenmalig op last van de gemeente 
opgeruimd. In die tijd begint bij Bergoss de grootste 
bloei. Lopend of fietsend komt een groot gedeelte van het 
personeel vier keer per dag door de Goudmijnstraat. Vaak 
in een blauwe overall met een afgedragen colbertje er 
overheen en in de hand of achterop de fiets een boterham-
mentrommeltje en een blauw geëmailleerde beugelfles. 
Er werken rond 1965 zo’n 1100 man waarvan er veel in de 
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Schadewijk wonen. Uiteindelijk wordt ook het voetpad 
langs de fabrieksmuur verhard. 
Halverwege de staat, op 31, woonde Antoon Van Roosmalen. 
Als wever bij Bergoss was hij lid van de Katholieke 
Arbeiders Bond. De KAB wil het sparen bevorderen voor 
de kleine man. Antoon wordt kassier van een agentschap 
van de Centrale Volksbank aan huis. Om veiligheidsre-
denen heeft hij het liefst dat de spaarders onopvallend 
met hun geld binnenkomen. De door anderen verfoeide 
Bergossmuur beschermt de bank tegen goudzoekende 
pottenkijkers. Ook Bergoss werd een belangrijke klant 
voor het bedrijfssparen. Zijn zoon Piet heeft later het 
agentschap overgenomen en zo ver uitgebreid dat hij 
met de bank uit de Goudmijnstraat moest verhuizen. 
Alle Goudmijnstraatbewoners worden bij het opgeven 
van hun adres wel eens in de maling genomen. Maar een 
bankfiliaal beheren in de Goudmijnstraat is een inkopper. 
In het huis wat in opdracht van Klaas van Loon is gebouwd 
komt in de 1950-er jaren de familie Schoenmakers te 
wonen. Schoenmakers heeft gouden handen. De jeugd in 
de straat bewondert hem vanwege 
de karren die hij voor zijn kinderen 
bouwt. In een grote schuur achter 
het huis bouwt hij jaren later een 
boot voor het hele gezin. Om het schip eruit te krijgen 
moet het dak van de schuur. De buren, die de scheepsbouw 
hebben aangehoord, zien niet graag dat de boot door hun 
hof met fruitbomen wordt gesleept. Er komt komt veel 
publiek op af als een sterke hijskraan het grote schip hoog 
over het woonhuis naar de straat moet tillen. 
Op nummer 49, in het huis wat zijn ouders hebben 
gebouwd in 1928, woont de postbode Marinus van 
Ballegooij. Zijn vrouw, Nellie van de Camp, heeft in een 
voorkamer rond de 1950-er jaren een buurtwinkeltje. De 
jeugd kon er ‘twiej sepkes vor unne cent’ kopen. In de 
Goudmijnstraat zijn aanvankelijk nog geen stoepen, alleen 
stoepranden. Maar de vrije ruimte van enkele meters voor 
het winkeltje is betegeld, en links en rechts begrensd door 
een ijzeren hekwerk. Naast de deur hangen geëmailleerde 
reclameborden, eentje is van Loda, een bleekmiddel.
Aan het einde van de straat woont het gezin Marijnissen. 
Na het vroeg overlijden van haar man heeft Marie als col-
lectrice van de Staatsloterij een verkoopkantoor aan huis. 
Mede vanwege haar sociale belangstelling wordt het een 
druk bezocht kantoor. Voor enkele zeer gelukkigen blijkt 
het kantoor een echte goudmijn. Een van de kinderen 
is de landelijk bekend geworden politicus van de SP, 

Jan Marijnissen. Uit zijn jeugdjaren kent hij Bergoss, en 
ongetwijfeld ook de doffe stoomfluit die toen het begin 
en einde van de arbeidstijden blies. In 1973, als het Bergoss 
nog voor de wind gaat, steunt hij de organisatie van een 
staking bij de tapijtfabriek. Dan al suggereert Jan het 
verband tussen de voortvarende fabriek en de straatnaam. 
Een groot gedeelte van het fabriekspersoneel legt uitein-
delijk het werk neer om betere arbeidsvoorwaarden af te 
dwingen. Voor de fabriekspoort in de Goudmijnstraat 
voeren organisatie en stakers in die dagen vaak actie om 
hun eisen kracht bij te zetten.

Verval
De straatbewoners wennen nooit aan de blinde muur. 
In de 60-er jaren begint het verval van de lappendeken 
van verschillende bakstenen. Er zijn langdurig lekkages 
als de gietijzeren afvoerpijpen langs de muren weer eens 
afbreken. Er ontstaan scheuren. De resterende bewo-
ners - in de 70-er jaren raakt het begin van de straat 
onbewoond - ergeren zich aan de corrosie. Bergoss plant 

klimop ter camouflage. In het begin 
helpt dat, maar zonder verder onder-
houd tiert de beplanting welig voort. 
Soms laten hele gedeelten los van de 

muur of sterven af en verdrogen, zodat de schooljeugd 
die in brand kan steken. Er wordt weer een oplossing 
gevonden. De klimop wordt voortaan beschermd met 
gaas en regelmatig gesnoeid.

Verandering
Voor Bergoss raakt de bloei over. De nieuwe leiding 
heeft niet meer het elan voor het bedrijf zoals de oude 
Van den Berghs. De vraag naar kamerbreed tapijt daalt 
en de concurrentie wordt moordend. Een faillissement 
is onvermijdelijk. De restanten van het bedrijf worden 
begin 1982 overgenomen door Desso. Na de opheffing 
van de fabriek wordt er geen onderhoud meer gepleegd 
en de straat verpaupert opnieuw. 
Aan de overkant staan dan nog steeds de oude Bergoss-
gebouwen. De vroegere bedrijfskantine doet tijdelijk 
dienst als postkantoor en arbeidsbureau. Ondertussen 
vormt zich een groep mensen die het industriële ver-
leden van Oss in beeld wil brengen. Zij willen graag de 
meest karakteristieke van de ruim 100 jaar oude gebou-
wen van de textielfabriek redden van de sloop en er een 
museum van de Osse industrie in vestigen. De laatste 
wens wordt niet gehonoreerd, maar enkele hallen met 

“twie sepkes vor unne cent”
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zaagtanddaken aan de Klaphekkenstraat en het ‘flesse-
halsgebouw’ aan de Goudmijnstraat worden als monu-
menten van de Osse industrie gespaard. Uiteindelijk 
wordt de oorspronkelijke kantine afgebroken en inge-
richt als parkeerplaats. Daarachter, aan de Oostwal, de 
vroegere Klaphekkenstraat, wordt, waar de weverij stond, 
Hotel de Weverij gebouwd. In het vroegere flessehals-
gebouw komt Restaurant Cordial, wat zich ontwikkelt 
tot een culinaire goudmijn. Roem zoals Bergoss ooit 
verwierf met het weven van Hiltontapijt, verwerft het 
restaurant op culinair gebied al snel met het behalen van 
een Michelin-ster. 

Links de appartementen bovenop de winkels aan de Goudmijnstraat. 
Rechts nog juist zichtbaar een stuk Bergossmuur met enkele 
zaagtanddaken. Daar tegenover staan de oude arbeidershuisjes. Het 
gedeelte daarvan, rechts van het witte hek staat sinds 1917 over de 
rooilijn. FOTO AUTEUR.

Het aanzien van de straat wordt verder opgevijzeld met 
de bouw van een blok appartementen en winkels aan het 
begin. Net als de winkels op de begane grond, liggen de 
appartementen feitelijk aan de Goudmijnstraat. Zelfs de 
toegang tot de appartementen ligt aan de Goudmijnstraat. 
Een probleem met huisnummers wordt omzeild door de 
appartementen een apart adres te geven. Gelukkig heeft 
men niet de nog verwarrender naam ‘Goudmijnstaete’ 
gegeven, maar de keuze voor de naam ‘Goudmijnhof’ en 
het toekennen van enkele huisnummers die ook al in de 
Goudmijnstraat bestaan blijft een bron van verwarring 
en ergernis. 

BerghKwartier
Sinds 1985 worden er plannen ontwikkeld voor een woon-
wijk op het oude Bergossterrein. De omwonenden vrezen 
dat er teveel woningen op het terrein gerealiseerd zullen 
worden. Het argument van de plannenmakers is dan 
dat het afstotelijke beeld van de muur eindelijk wordt 

vervangen door normale huizen. Met het neerhalen 
van het Bergoss-logo start wethouder Jules Iding op 21 
februari 2005 het Project BerghKwartier. Na afbraak van 
de bedrijfsgebouwen moet eerst de grond worden gesa-
neerd. Vroeger werd het afvalwater van de ververij via 
een systeem van slootjes op het bedrijfsterrein geloosd. 
Vervolgens wordt het terrein bouwrijp gemaakt.
Halverwege 2005 wordt het definitieve Bestemmingsplan 
Bergoss, waarin omwonenden inzage en inspraak hebben 
gehad, door Gedeputeerde Staten goedgekeurd. Al gauw 
geeft de gemeente toestemming voor een wijziging om 
ook een kunstwerk te kunnen bouwen. Groot is de teleur-
stelling voor de omwonenden als blijkt dat het kunst-
werk de vorm krijgt van: een muur. Veel aanwonenden 
voelen zich genomen. Daarna worden de afmetingen van 
de muur enigszins gereduceerd. Het plaatsen van gegal-
vaniseerde tralievensters in een tweetal openingen levert 
geen bijdrage aan de artistieke waarde.
Ondertussen schieten de nieuwe woningen als padde-
stoelen uit de grond. Begin 2008 is een gedeelte van de 
huizen al opgeleverd en bewoond. Een goudmijn voor de 
projectontwikkelaar van Bergh Kwartier?

De Goudmijnstraat in 2008. In het verdwijnpunt komen oud en nieuw 
samen: onder de toren van de Grote Kerk wacht het laatste overblijfsel 
uit de 19e eeuw op de slopershamer, terwijl in de verte daarnaast de 
moderne parkeergarage in aanbouw is. Iets beter zichtbaar is de nieuwe 
Bergossmuur die op nostalgische wijze de nieuwbouw gedeeltelijk aan 
het zicht onttrekt. Foto auteur.
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Bronnen 

Geschiedenis van Oss, Jan Cunen, 1932 
Drukkerij Van Loosbroek, Oss

De wegen in en rond Oss (Ossensia 
deel 5), Jan Cunen

Vierduizend jaar Oss, drs. F.J.M. van de 
Ven, 1975 Berlicum

Het geheim van Oss, Kees Slager, 2001 
Uitgeverij Atlas, Amsterdam/Antwerpen

Oss van boven bekeken, Paul 
Spanjaard en Aviodrome Luchtfotografie 
Lelystad, 2004 V+W Collective, Hoogeveen

Brabants Historisch 
InformatieCentrum (BHIC) 
‘s-Hertogenbosch, Archief Oss 7363, Kadaster 
Oss 7470

Stadsarchief Oss: Bevolkingsregister, 
Burgerlijke stand en Collectie Bergoss

www.bhic.nl, foto’s en historische 
informatie (zoekwoord: goudmijnstraat)

www.watwaswaar.nl, Kadastrale kaart 
1832 en Militaire Topografische kaart rond 
1850 (zoekwoord vak Ga Naar: Oss)

www.archol.nl/project.php?id=56 
(googelen: project bergoss)

www.sintsebastiaangildeoss.nl

www.dewerkendemensoss.nl, 
doeltreffende links  (googelen: oss dwm)

Gesprekken met huidige en 
vroegere bewoners van de 
Goudmijnstraat

Internet 

Dit artikel en in de toekomst te verzamelen 
gegevens over de Goudmijnstraat worden 
geplaatst op de webstek www.roskamox.nl/
goudmijn. Alle aanvullende informatie, hoe 
gering ook is zeer welkom. 

In het Stadsarchief aan de Peperstraat wordt een belangrijk deel van de Osse archieven bewaard. 
Daar is een speciaal depot voor aanwezig, met klimaatbeheersing en dikke betonnen wanden voor brandveiligheid en bescherming 

tegen andere rampen. Naast de archiefbewaarplaats staat een museumbewaarplaats, de ‘schatkamer’. 
In dit depot is een groot deel van de collectie historische objecten opgeslagen van museum Jan Cunen, 

waar het Stadsarchief onderdeel van is. In wisseltentoonstellingen laat het Stadsarchief telkens een aantal toepasselijke historische 
objecten zien. In deze rubriek lichten we een van die voorwerpen toe, die zo nauw verbonden zijn 

met de Osse historie.

Dit keer: de lichtbak van de UNOX-winkel aan de Gasstraat. In deze fabriekswinkel van UNOX werden 
jarenlang producten uit de fabriek verkocht voor schappelijke prijzen. De producten waren goed voor consumptie maar er was meest-

al wel een kleinigheid mee. Zo vonden gedeukte blikken soep of vleeswaren de weg naar de winkel. Of blikken waar de etiketten op 
ontbraken. Verrassing wat er in zat! Als de lamp brandde, was de winkel geopend. 

Met het krimpen van de fabriek en het zich richten op louter productie is de winkel een jaar of wat geleden gesloten. PS

Uit de schatkamer van het Stadsarchief
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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 Restaurant Van Alem gehandhaafd. In 1938 wordt het pand eigendom van D’Oranjeboom 
Bierbrouwerij, weer later gaat het over naar Skol brouwerijen. De eigenaren zijn o.a. Huub Stoltz 
(1946-1980), Arnold de Leur (1980-1984). Na 1983 wordt ‘Van Alem’ verkocht aan Pierre Vink en 

ondergebracht in drie BV’s. Hij verandert de naam in Grandcafé Vivaldi. In 2008 is het pand verkocht 
aan Rowald de Jong van zalencentrum De Jong aan de Kromstraat.

Tappen en slijten in Oss
Een terugblik over drankgebruik, –misbruik en kroegen in de 19e en 20e eeuw. 

(Aflevering 4)   F r a n s  v a n  d e r  V o r s t

Foto collectie StadSarchieF oSS

Met de invoering van de Drankwet in 1881 moest de eige-
naar, 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. Hierdoor kon  Van 
Alem legaal sterke drank en bier verkopen maar openbare 

dronkenschap is verboden.
Zeker is dat rond de eeuwwisseling het hoogtepunt van 
drankgebruik aangebroken was. Het wemelde van kof-
fiehuizen, kroegen, cafés in Nederland. Zowel in de stad 
als op het platteland is er in elke straat wel een te vinden. 
In de meeste cafés werd onbeperkt getapt. Dronken man-
nen, en soms ook vrouwen, behoren tot het vertrouwde 
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straatbeeld. Het bierverbruik in 1900 was 40 liter per 
hoofd van de bevolking en gedistilleerd ruim 8 liter per 
hoofd van de bevolking. (tegenwoordig: Nederlanders 
die drinken gieten gemiddeld bijna 80 liter bier, ruim 20 
liter wijn én 4 liter sterke drank per persoon per jaar naar 
binnen! Red.). Zowat in elk café hing er aan de muur wel 
een spreuk met betrekking tot het drinken. Zo ook bij 
Van Alem, daar was deze spreuk te lezen:

 Met het vertrek van de margarinefabrikant Simon van 
den Bergh van Oss naar Rotterdam (1891) ontstaat sociale 
onrust in de stad en dat heeft zijn weerslag op overmatig 
cafébezoek en drankmisbruik. Vechtpartijen in cafés en 
op de openbare weg komen steeds vaker voor. Hierdoor 
raken enkele herbergiers tijdelijk hun drankvergunning 
kwijt. Openbare dronkenschap neemt hand over hand 
toe en het aantal processen-verbaal stijgt aanzienlijk; van 
1898 tot voorbij 1908 gemiddeld 150 per jaar. Bij café Van 
Alem hebben ze geen last van al die strubbelingen maar 
de verkopen van bier en sterke drank stijgen gestaag. Ook 
de overnachtingen en het huren van een sjees zit in de 
lift. Van Alem zelf is geen makkelijk mannetje. Tijdens 
cafébezoek van ene Jan van Grunsven, van beroep schoen-
maker, krijgt Jan wat woorden met Van Alem over zijn 
vrouw die een ‘voorkind’ zou hebben van ene J. van Vugt, 
herbergier aan de Litherweg, en samen gaan ze naar het 
café van Van Vugt om verhaal te halen omtrent bovenge-
noemde. Ze worden allebei dronken en hebben wat later 
het voorval bijgelegd en Van Alem biedt Jan van Grunsven 
aan om hem met zijn sjees thuis te brengen. Op weg naar 
huis laait de ruzie weer op en Van Alem duwt Jan van 
Grunsven uit zijn rijdende sjees, waar hij op straat blijft 
liggen. Van Alem keert zijn sjees om en rijdt in dolle vaart 
moedwillig verschillende malen over het lichaam van Jan 
van Grunsven die daardoor gewond raakt. Gelukkig zijn 
er getuigen aanwezig tijdens dit voorval. Van Alem moet 
voor het gerecht verschijnen en krijgt een boete opgelegd. 
Voor het overige runt Van Alem met strakke hand zijn 

café en stalhouderij.  Daarnaast is Nicolaas van Alem een 
succesvolle hooihandelaar en dat resulteert in een aan-
vraag bij het gemeentebestuur tot het bouwen van een 
hooibergplaats. Deze vergunning wordt in februari 1906 
aan hem verleend. Aan gasten met paard en koets kan hij 
zodoende de nodige faciliteiten leveren. Dit is gebleven 
tot ver in de jaren twintig.

Tijdens de periode na 1905 groeit het horeca 
gebeuren in Oss aanzienlijk. Vooral in de buurt 
van café Van Alem, in de Stationsstraat, vesti-
gen zich cafés en zelfs een hotel  “Het Station” 
van eigenaar Ch.J.Luijk. De horeca-advertenties 
liegen er niet om. Broodje vlees of kaas met kop 
koffie f 0.18, kop chocolade f 0.10, diner met soep, 
vlees, groenten, aardappelen en dessert f 1.20. Dat 
zijn nog eens prijzen! 

Al deze vernieuwingen gaan aan Nicolaas van Alem voor-
bij. Wegens ziekte wordt hij ondergebracht in de psy-
chiatrische kliniek Reinier van Arkel te Den Bosch waar 
hij op 3 juli 1913 is overleden. Zijn enige zoon Arnoldus, 
neemt dan op 25 jarige leeftijd de zaak over. Arnoldus 
huwt op 14 januari 1915 met Francisca Oosterholt, oud 34 
jaar, geboren 3 juni 1880 te Heeswijk. Op 3 augustus 1916 
krijgt het echtpaar een zoon die zij Nicolaas Gerardus 
Maria dopen. 

Met de opkomst van het verenigingsleven profiteert 
ook Van Alem mee, zijn café-restaurant floreert goed. 
Verschillende verenigingen zijn bij Van Alem opgericht 
en talloze houden er hun bijeenkomsten. De operaver-
eniging en het paterskoor repeteren er en bij de vele brui-
loften en jubileumfeesten zal het er ook niet geruisloos 
zijn toegegaan. Helaas, het moet zo zijn, Arnoldus van 
Alem overleed 29 april 1921 te Oss op 32 jarige leeftijd. 
Zijn vrouw Francisca Oosterholt neemt met verve de 
taak over van haar overleden man over. Doordat vele 
verenigingen hun onderkomen hebben bij Van Alem is 
het noodzakelijk dat zij een vergunning aanvraagt voor 
uitbreiding van het café en ook maar meteen voor het 
vernieuwen van de voorgevel. Tegelijkertijd is er ook 
een vergunning aangevraagd voor het oprichten van 
een gebouw op de binnenplaats als fotowerkplaats. In 
augustus 1921 worden de vergunningen verleend en kon 
begonnen worden met de verbouw van het café en het 
oprichten van een fotowerkplaats ten gunste van de heer 
Schreurs, fotograaf uit Den Bosch. 
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Intussen Francisca Oosterholt eind 1922 haar tweede 
huwelijk aangegaan met J.A.de Vries, aannemer uit 
Gemert. Ook het restaurantgebeuren zit in de lift. Mede 
door de opkomst van de industrieën ten zuiden van de 
spoorlijn komen er steeds meer mensen voor de lunch 
en het diner. Dit resulteert in een aanvraag voor vergun-
ning tot het oprichten van een eetzaal en in februari 1923 
wordt deze verleend. De eetzaal is niet het enige dat men 
nodig heeft. De auto is in Nederland in opmars. Ook 
in Oss verschijnen steeds meer auto’s. Van Alem gaat 
daarin mee. Een vergunning voor het oprichten van een 
autogarage cq. stalling, nodig voor de hotelgasten die 
hun auto tijdens overnachting veilig kunnen stallen, 
wordt verleend in juni 1923. De ene na de andere (ver)
bouw heeft zijn beslag. In 1924 komt bij de gemeente een 
aanvraag binnen voor het bouwen 
van een kegelbaan en zonder slag of 
stoot wordt deze vergunning ver-
leend. Het wordt een flink gebouw 
van ruim 35 meter lang en 4,5 breed. 
Er komen 2 banen van 20 meter in 
en een ballenloop voor terugvoer 
van de ballen. De kegelbaan is nog niet klaar of er is al 
een kegelclub opgericht die na ingebruikneming elke 
zaterdagavond, met een gezelschap van mannen en een 
vrouw als penningmeester, aan het kegelen zijn. In 1928 
liet Van Alem door middel van een advertentie weten de 
‘grootste kegelbaan ter plaatse’ te hebben, een ‘terras met 
aangename zit’ en een ‘prima Wienerbillard’.

Door omstandigheden komt er eind 1928 een eind 
aan de dienstbaarheid van Francisca Oosterholt, het 
hotelcafé-restaurant annex kegelbaan wordt verkocht 
aan Wilhelmus Jacobus van de Ven, hotelhouder uit 
Nijmegen. De nieuwe eigenaar zit gelijk vol plannen, 
hij wil het restaurant uitbreiden en vraagt meteen een 
vergunning aan voor de verbouwing. In augustus ’29 
wordt deze verleend en aannemer A. Mulders uit Oss 
krijgt de opdracht om de verbouwing te realiseren. Ook 
worden er in het weekeinde dansavonden georgani-
seerd en menig dansorkest heeft daarbij zijn klanken 
laten horen. Regelmatig zijn er ook toneeluitvoeringen. 
Opmerkelijk is het optreden van de ‘wereldvermaarde 
Magican Koning der Goochelaars’ Leon Sakarine van 
Kinsbergen. Hoogtepunt was de ‘onthoofding van een 
persoon uit het publiek’ en het ‘ zonder moeite terugzet-
ten van het hoofd’, lachen op hoog peil dus. 

Om de muziekverenigingen die bij Van Alem onder-
dak hebben tegemoet te komen is er een plan om een 
‘muzieknis’ op te richten achter op de binnenplaats. 
Hiervoor moet eerst de fotowerkplaats worden gesloopt 
en in 1932 wordt een vergunning aangevraagd voor 
het bouwen van een ‘muzieknis’. Het bouwwerk wordt 
geheel van staal opgetrokken en de werktuigkundige P. 
Heijndijk uit Oss heeft de leiding bij dit project. 

Na enkele goede jaren houdt Wilhelmus J. van de Ven het 
voor gezien en in 1936 verkoopt hij het hotelcafé-restau-
rant-kegelbaan aan… jawel, aan Nicolaas Gerardus Maria 
van Alem, geboren Oss 3 augustus 1916. Deze Nicolaas 
wordt de laatste van de familie Van Alem als  ‘hotelhouder’. 
Hij is gehuwd met Elisabeth de Decker, geboren te Marl 20 

april 1911. Tijdens dit huwelijk wor-
den er zeven kinderen geboren. 

De zaken gaan goed en Van Alem wil 
het pand verbouwen en uitbreiden. 
Hij zoekt naar financiën en neemt 
zijn ‘huisbrouwer’ bierbrouwerij 

d’Oranjeboom in de arm om samen het plan tot uit-
voering te brengen. Eind 1937 is alles rond en wordt de 
bouwvergunning  daarvoor verleend. De bouwkosten 
bedragen ruim 50.000, - gulden!

Waarschijnlijk door de crisistijd komt Van Alem in finan-
ciële problemen en kan hij moeilijk de bouwkosten aflos-
sen, hij besluit om in 1938 het pand te verkopen aan bier-
brouwerij d’Oranjeboom. Nicolaas van Alem blijft wel 
de ‘uitbater’ van het hotelcafé-restaurant tot vlak na de 
oorlo. Eind 1946 wordt het hotelcafé-restaurant verkocht 
aan Huub en Antoinette Stoltz-Luijben die er bijna 34 jaar 
de scepter zwaaien. Huub heeft eigenlijk het plan om de 
zaak van zijn ouders, café De Korenbeurs op de Heuvel, 
over te nemen maar kiest toch voor Van Alem. Met zijn 
vrouw Antoinette maakte Huub Stoltz van hotel Van Alem 
een stijlvolle gelegenheid waar vooral het Osse bedrijfsle-
ven neerstrijkt om er rustig te lunchen, dineren, zaken te 
doen of overnachten. In 1951 komt er wat verandering, het 
perceel waarop het horecapand staat wordt opgesplitst in 
twee secties, sectie E 710 waarop hotelcafé-restaurant en 
kegelbaan is gesitueerd en sectie E 709 dat is verkocht aan 
De Reus aan de Ridderstraat waarop een kantoor, woning 
en fabriek komt te staan. 34 Jaar later komt er wegens 
gezondheidsredenen een eind aan de periode Stoltz. Met 

Een ‘terras met  

aangename zit’
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pijn in het hart wordt er in 1980 afscheid van hotel Van 
Alem genomen.

Hotel Van Alem is verkocht aan het jonge echtpaar Arnold 
en Sissie de Leur-Zeegers afkomstig uit Oss, mede-eige-
naars van het wegrestaurant  De Pauw aan de Rijksweg 
te Schaijk. Er zijn grootse plannen, de zaalaccommodatie 
wordt uitgebreid, de kegelbaan en de hotelkamers wor-
den gerenoveerd. Het interieur van het restaurant wordt 
vervangen maar het klassieke bruin café blijft. Arnold 
de Leur met zijn vrouw blijft tot 1984 het bedrijf run-
nen. Het wordt verkocht aan de horeca familie Vink, en 
wel aan Pierre Vink die de naam Van Alem vervangt in 
Grandcafe Vivaldi. Hij blijft bijna 25 jaar lang eigenaar. 
Pierre Vink verkoopt per 1 januari 2008 grandcafe annex 
zalencentrum Vivaldi aan de Molenstraat aan Rowald 
de Jong van het gelijknamige zalencentrum aan de Osse 
Kromstraat. 
De overname heeft voor het personeel geen gevolgen. In 
totaal werken er in Vivaldi 35 mensen, van wie 6 full- en 
de rest parttime. Deze blijven gewoon in dienst en er zit 
volgens Vink in de toekomst wellicht nog wel personeels-
uitbreiding in.

Zo was de afgelopen twee jaar het zalencentrum van 
Vivaldi alleen nog geopend voor feesten, partijen en 
evenementen. Rowald de Jong wil na het carnaval naast 
het zalencentrum ook weer zeven dagen in de week open 
gaan met het café en restaurantgedeelte aan de straat-
zijde. 
Rowald de Jong (34) zegt het een uitdaging te vinden om 
van het grandcafe en het zalencentrum aan deze entree 
van het Osse centrum iets te maken. Hij behoudt tevens 
het zalencentrum aan de Kromstraat. Wat de invulling 
van het café-restaurantdeel van Vivaldi precies gaat wor-
den, zegt hij pas in januari duidelijk te hebben.
Pierre (46) en zijn vrouw Anita (45) begonnen in 1984 
in Vivaldi. “We hebben zestien jaar boven de zaak 
gewoond. Onze zoon en dochter zijn hier opgegroeid. 
Het zal een stuk rustiger worden voor ons zonder 
Vivaldi”, verwacht zij.
Pierre Vink startte naast Vivaldi in 1999 met horeca in de 
voormalige muziekschool aan de Eikenboomgaard. Ook 
kocht en verkocht hij verschillende zaken op de Heuvel. 
Met de verkoop van Vivaldi houdt hij straks twee zaken 
over: De Ontmoeting en restaurant De Bovenmeester aan 
de Eikenboomgaard.

Bouwen ‘muzieknis’ binnenplaats Van Alem
Foto: Bouwdossier gemeente oss



De gemeente voert als wapen: Zijnde ‘van 
zilver, beladen met een Raav van sabel, 
staande op een steen van Lazuur. Het 
schild gedekt met een kroon van goud 
en vijf fleurons van hetzelvde’ (diploma 
16 juli 1817).

De herindelingen in 1923 en 1941 waren 
voor de toenmalige gemeentebesturen 
blijkbaar geen reden het wapen van 
Ravenstein aan te passen. Bij de samenvoeging in 2003 
van de gemeente Ravenstein met de gemeente Oss is 
door de Hoge Raad van Adel voor de gehele gemeente 
Oss een nieuw gemeentewapen vastgesteld (in groen 
een zilveren os, het schild gedekt met een gouden 
kroon van negen parels). Juridisch gezien bestaat het 
gemeentewapen van Ravenstein sinds de samenvoeging 
met Oss niet meer. De Dorpsraad van Ravenstein is 
echter bevoegd het oude gemeentewapen te blijven 
gebruiken.

Aanvankelijk zegelden de schepenen van Ravenstein 
met persoonlijke zegels (1376). Bij besluit van de 
plaatselijke heer, Philips van Kleef en van der Mark, 
heer van Ravenstein, Herpen, Uden enz. (1492-1527) van 
9 april 1522 werd bepaald dat voortaan een ‘segele van 
saecken’ moest worden gebruikt. Dat zegel vertoonde 
een engel met het wapen van genoemde heer naast 
het stadswapen met een raaf op twee ronde stenen - 
een sprekend wapen dus - en heraldisch links erboven 
een voorwerp dat de ene keer wordt geïdentificeerd 
als een zwaard, een andere keer als een vogeltje, enz. 
Dit stadswapen kan toen speciaal voor het zegel zijn 
ontworpen, maar even zo goed had het op dat moment 
ter plaatse al een traditie.
Daarnaast komt sinds de l6de eeuw in handschriften en 
in druk als stadswapen het wapen Kleef voor: in rood een 
zilveren hartschild en een gouden karbonkel*  (o.m. op 
de wapenkaart, uitgegeven door Zangrius in 1600, en op 
die van baron Jacob Le Roy uit 1694), terwijl daarmee het 
wapen van het Land van Ravenstein zal zijn bedoeld. Een 
l7de-eeuwse gravure van H. Cause (1648-1699) geeft als 
stadswapen: in zilver een opvliegende zwarte raaf, van 

voren gezien. De steen ontbreekt daar.
Het wapen van 1817 is conform het 
historische stadswapen dat door de 
burgemeester in 1815 werd ingezonden, 
met omschrijving van de kleuren. De 
ingezonden prent had hij geknipt uit het 
titelblad van de ‘Naam-Wyzer der hooge 
amptenaaren en regeringslegen in de Stad 
en Lande van Ravenstyn’ (Grave 1794).

De NCWV stelde in haar rapport van 1992 voor de steen 
in oude vorm te hertekenen:
‘In zilver een raaf van sabel, staande op een steen van 
azuur. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf 
bladeren.’ 
Na het verschijnen van genoemd rapport is nog gebleken 
dat er een vermoedelijk l8e-eeuwse gekleurde afbeelding 
bestaat van het wapen van Ravenstein, gehouden 
door twee omziende leeuwen. Ook al konden zowel 
het Streekarchief Brabant-Noordoost als de gemeente 
Ravenstein geen uitsluitsel geven over de verblijfplaats 
en status van de tekening, toch moeten we bij deze 
afbeelding aan een voorstelling denken die door de 
gemeenschap of het stadsbestuur zelf moet zijn gebruikt. 
Enerzijds doet de wapentekening sterk denken aan 
die op bovengenoemde ‘Naam-Wyzer’ uit 1794, ander-
zijds is het is zeer waarschijnlijk,  mede gezien het 
gedrapeerde groen, dat deze voorstelling gelijktijdig is 
ontstaan als het wapen van de stad Grave, dat eveneens 
door twee omziende leeuwen wordt gehouden, zoals een 
stadspublicatie uit 1793 Iaat zien.

* Karbonkel = schildbeslag in de vorm van een lelierad.

R.Pieters
Bronnen: 

Rapportage gemeentewapens Oss 2002 door J.Melssen, archivaris/

heraldicus

Dorps- en stadswapens gemeente Oss

Ravenstein 




