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In dit nummer:

•   De Osse rookworst

•   Schuttingtaal

•   Kelten in de Brabantstraat

•   De Heuvel

•   Breken met het verleden

•   De Landweer is er weer

•   Schatten van het Stadsarchief

•   En meer

Zie ook www.dewerkendemensoss.nl



  
Foto omslag: 
 een UNOX-rookworstbord, gebruikt voor de presentatie van rookworsten in de winkel, 
ca. 1930. (collectie en foto Pieter Roskam)

» 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 250 exemplaren. 
Donateurs krijgen het blad toegezonden.

De historische kring voor Oss e.o. DWM wil 
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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.
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Als deze vraag ergens terecht gesteld kan 

worden dan is het wel in Oss, toch zeker 

worstproductiestad nummer 1 van Nederland. 

Maar Arnhem blijkt voor zichzelf de eretitel 

‘rookworststad van Nederland’ in beslag te 

hebben genomen. In oktober is daar voor de  

34e keer de nationale wedstrijd voor de 

prestigieuze prijs voor de beste rookworst 

gehouden in de klassen rookworst fijn, rookworst 

grof en rookworst klasse drie (rookworst speciaal).  

Er konden dit jaar voor deze klasse verschillende 

rookworstvarianten worden ingestuurd, zoals 

rund, kalf, lam, paard, kalkoen, kip, wild en 

struisvogel. Voor de derde keer is deelname  

aan de innovatieklasse mogelijk. 

Om hier een kans te kunnen maken, moet het 

product tenminste 25% rookworst bevatten en 

het artikel dient qua samenstelling en structuur 

overeen te stemmen met de naam. 

Deze wijsheid ontlenen wij aan de site 

Slagerswereld.nl.

Tja, het gaat natuurlijk ook wel om ‘Gelderse 

rookworst’ die in Oss gemaakt wordt. Het recept 

zal dan wel over de Maas zijn oorsprong hebben. 

Maar de Osse vleeswaren- en worstmakers 

Hartog en de neven Van Zwanenberg hebben er 

een wereldproduct van gemaakt. Frans van der 

Vorst heeft zich op de rookworst gestort en er een 

breed georiënteerd artikel over geschreven, met 

recept voor als u zelf aan de slag wilt!

Dat het bekende bedrijf van Cox Beton- en 

Bouwmaterialen begonnen is als hoepmakerij is 

door Joop Thuring in beeld gebracht als staaltje 

bedrijfsvernieuwing. Aten de oude Kelten in Oss al 

rookworst? De archeologen die hun nederzetting 

aan de Brabantstraat terugvonden  hebben wel van 

alles over hen ontdekt, maar dat net niet. 

In ieder geval, het rookworstseizoen is op  

10 oktober begonnen, laat het u smaken. Evenals 

de artikelen in deze aflevering van Tussentijds!  

Redactie  Tussentijds

Paul Spanjaard
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Nederland 
Rookworst land
Over worstmakers, houtkrullen, 

Jonassers en andere variaties 
s a m e n g e s t e l d  d o o r  F . M .  v a n  d e  V o r s t

Typisch, hoe een ordinaire 

Gelderse zuinigheidsworst 

is uitgegroeid tot een Hollandse 

specialiteit. Nederlanders verorberen wel 

50 miljoen rookworsten per jaar. Ze zijn verkrijgbaar 

in talloze soorten en maten. Zelfs in het buitenland 

zoeken Nederlanders naarstig naar hun geliefde 

worst. Wat is het geheim achter dit ambachtelijk 

stukje vlees? Nederland is een echte rookworstnatie. 

Zowel industrieel als ambachtelijk worden er 

duizenden tonnen rookworst geproduceerd. Er 

bestaat een ware wildgroei aan smaken, soorten en 

vormen. Langgerekte, ronde, 

een ‘eenpersoonsje’, je kan het zo 

gek niet bedenken of het is te vinden 

in de schappen van de supermarkt of bij de 

slager om de hoek.

Ook qua soorten komt de liefhebber in Nederland 

niets te kort. Voor de bewuste eter is er de magere 

rookworst en voor de traditionele fan de Gelderse 

rookworst, bereid op ambachtelijke wijze. Er is 

runderrookworst,  een magerder product, een andere 

smaak en varkensvleesvrij, kiprookworst, ja er 

bestaat zelfs vegetarische rookworst!
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Worstfanaten
Voor fanatici gaat er niets boven de pittige smaak van de 
U-worst. Nederlanders in Canada hebben ontdekt dat 
de Smokey Extra, al dan niet met kaas, dicht bij de echte 
worst in de buurt komt. Per jaar worden er in Nederland 
miljoenen rookworsten verorberd. Op het jaarlijkse 
Holland Festival in Melbourne is zelfs échte boerenstamp 
met rookworst verkrijgbaar. 
Waar Nederlanders zijn, zo lijkt het, ontstaat vraag naar 
rookworst. In Nederland zelf vliegen vooral ‘s winters de 
worsten de winkels uit.

Rookworst zonder rookgordijn
Sappige worsten boven smeulende houtkrullen. Het zijn 
bijna romantische taferelen, die ons door kookboeken 
voorgeschoteld worden. Toegevoegde kruiden op krullen 
van beukenhout zouden de worsten de authentieke pit-
tige smaak geven. 

Vloeibare rook

Maar wie echt denkt dat de worsten ambachtelijk zijn 
gerookt, komt bedrogen uit. De enige rook waar de worst 
meestal mee in aanraking komt, is vloeibare rook, water 
met een rooksmaakje. 
Vloeibare rook is gemaakt door bio-olie goed te men-
gen met water en daarna de olie weer te verwijderen. 
Gesprenkeld over de worst zorgt de vloeistof voor de 
juiste smaak.
Even onderdompelen in de vloeistof, en de worst krijgt de 
juiste smaak. Niet alleen makkelijk maar ook nog goed 
voor het milieu. “Geen uitstoot van rookgassen en geen 
ontwikkeling van koolmonoxide”, meldt de website van 
een vloeibare rookontwikkelaar. Maar als de rook al geen 
rook meer is, hoe zit het dan met de coating, het velletje 
om de worst?

Jonassers
De worstfabrieken in Gelderland, die onder andere de 
Gelderse rookworst produceerden, verkregen het vlees 
uitgebeend en wel van de zogenaamde Jonassers. Jonassers 
zijn thuisslachters. 
De Gelderse Achterhoek stond ook wel bekend als ‘het 
land van de slachtkrotten, waar de Jonassers wonen’. 
Alleen in de streken van Deventer, Apeldoorn en Zutphen 
heeft het werkwoord ‘jonassen’ betrekking op de slacht.

Gelderse rookworst is één van die Achterhoekse lekker-
nijen waar je me ‘s nachts wakker voor mag maken. Het 
is een delicatesse die in een fijne en een grove variant 
verkrijgbaar is. Hij is gemaakt van de snippers die vroeger 
na de slacht overbleven. De worst krijgt zijn befaamde 
smaak door de rook die wordt gemaakt met behulp van 
beukenkrullen. Het is een echt Nederlands product 
dat tegenwoordig nog maar zelden wordt gerookt. De 
rooksmaak krijgt de worst meestal door gebruik van 
rookaroma. De echte, boven houtsnippers gerookte 
rookworst is te herkennen aan een ingedroogde ‘drup-
pel’ aan het uiteinde van de rookworst. Dit is een gevolg 
van het roken in een zogenaamde rookkast, waarbij de 
worst nat wordt.

Rookkast voor thuisgebruik
Een goede rookworst is mager, maar zeker niet te vet. Hij 
is sappig en mals. Het lekkerste is de rookworst wanneer 
hij vers uit de rook komt. Leg de verse rookworst in heet 
water en laat hem dan wellen. Het water mag beslist niet 
koken. Vraag de slager in hoeveel tijd de rookworst lekker 
doorgewarmd is. Dat is namelijk afhankelijk van de dikte 
van de worst. 
Voordat de rookworst aangesneden mag worden, moet je 
hem even laten liggen anders loopt het sap er uit. Koop 
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een goede rookworst bij de ambachtelijke slager want 
het maken van een goede Gelderse rookworst vergt een 
behoorlijke dosis vakmanschap.

Wist je dat…

    * Arnhem de rookworststad van Nederland is?
    * het rookworstseizoen officieel begint op 10 oktober?

Coating
Vroeger werd het worstdeeg in een schone zoute darm 
van schaap, rund of varken gedaan. Tegenwoordig is de 
coating vaak gemaakt van rundcollageen. Collageen is 
een materiaal dat op menselijk bindweefsel lijkt, maar 
van dierlijke oorsprong is. Het wordt ook wel gebruikt 
om rimpeltjes in het gezicht mee te verdoezelen.

Iedereen die vanuit geloofsovertuiging of andere prin-
cipes geen rundvlees wil of mag eten, moet ook de vorig 
jaar op de markt gekomen kiprookworst aan de neus 
voorbij laten gaan. Hoewel het gaat om een kipproduct, 
zijn er dus wel degelijk rundvleestoevoegingen gedaan. 
Fabrikant Unox laat weten dat het “procestechnisch nog 
niet mogelijk is vegetarisch allergeen of kipallergeen te 
gebruiken voor het bereiden van de coating.”

Winnende worst 2007
Niet alles is list en bedrog. Gelukkig zijn er nog wel 
degelijk slagers die de rookworst op ambachtelijke wijze 
bereiden.
Apetrots is de Leerdamse slager Rien Baas. Hij won in 
2007 de Vakwedstrijd Arnhem Rookworststad. De jury 
vond de rookworsten die hij maakt de lekkerste van het 
land.
Dit jaar deed hij voor de negende keer mee. ‘En nu was 
die hoofdprijs voor mij,’ zegt hij. ‘De organisatie zei me 
na afloop dat ze nog nooit zo’n enthousiaste winnaar 
hadden gezien. Ik stond op de tafel te dansen van blijd-
schap.’ In de voorgaande jaren greep Baas steeds net 
naast deze felbegeerde prijs.

Zestienjarige maakt top rookworst
Zestien jaar oud en dan al bijna de beste rookworst 
van Nederland maken. Voor de Culemborgse Nathan 
Burggraaf is dit een feit.
Burggraaf werd bij de onlangs gehouden slagerswed-
strijden tijdens de VAS-beurs in Amsterdam, tweede bij 
de worstmakers. Nathan staat sinds september bij zijn 
vader en z’n oudste broer in de slagerij. Daarnaast volgt 
hij een handelsopleiding bij het ROC.
De jonge worstmaker komt uit een echte slagersdynas-
tie. Al ruim honderd jaar zijn de leden van de familie 
Burggraaf van beroep slager-worstmaker. Om de win-
nende rookworst te maken heeft Nathan het recept van 
zijn grootvader gebruikt.

Rookworstseizoen
Met de herfst in aantocht krijgt iedereen weer zin in ste-
vige stamppotten met spekjes en een lekker stukje rook-
worst. Maar ook rookworst moet goed klaargemaakt 
worden! De rookworst die u vers bij de slager koopt, is 
meestal alleen nog maar even gerookt om een specifieke 
smaak en mooie goudbruine kleur te verkrijgen. 
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Er zijn twee soorten rookworst:
*  (meestal vacuüm verpakte) gekookte rookworst, die al 

gaar uit de fabriek komt en alleen maar opgewarmd 
hoeft te worden in heet water;

*  rauwe rookworst (ook wel ambachtelijke of slagersrook-
worst genoemd). 

Deze is er in een fijne en een grove variant. Rauwe rook-
worst bevat gerookt rauw vlees en moet nog gaar gemaakt 
worden. Vaak wordt bij deze variant nog gebruik gemaakt 
van natuurlijke darm in plaats van rundercollageen.
U maakt deze gaar door de worst in koud water op te 
zetten en ca. 20-25 minuten te wellen (garen) in net niet 
kokend water.

Kant-en-klaar verpakte rookworst is in de fabriek al gaar 
gemaakt en hoeft alleen maar - met plastic verpakking 
en al - te worden opgewarmd (ca. 10 minuten) in net niet 
kokend water; de plastic verpakking beschermt de worst 
tegen uitdrogen.
Tip: rookworst moet ook rusten. Dat groot vlees altijd 
eerst even een paar minuten moet rusten alvorens u het 
aansnijdt wist u waarschijnlijk wel. Maar wist u dat dit 
ook voor rookworst geldt? De vleessappen kunnen zich 
dan verspreiden en dat komt de smaak ervan extra ten 
goede doordat ze bij het aansnijden niet verloren gaan.

Veel variatie
Rookworst is verkrijgbaar in vele verschillende varian-
ten (van ambachtelijke slagersworst tot fabrieksmatig 
geproduceerd, voorverpakt en –gegaard of juist los), met 
verschillende ingrediënten (varkens- rund- of paarden-
vlees, en elke producent heeft zo zijn eigen, geheime 
kruidenmelange), en maten (van gezins- tot eenper-
soonsrookworst). 

Er zijn grove rookworsten en rookworsten met een fijnere 
structuur, en er zijn rookworsten die het predikaat mager 
dragen. Geen wonder dus dat rookworst zo populair is!

Waarom is een rookworst krom?
Voor het maken van rookworst wordt een varkensdarm 
gebruikt. De darm van een varken is ongeveer 13 meter 
lang en zit helemaal opgerold in de buik. Wanneer je 
deze darm gaat vullen met vlees/worstdeeg gaat deze als 
vanzelf krom staan.

Om een rookworst te maken wordt de lange darm gevuld 
met vlees/worstdeeg en steeds in stukjes gesneden. 
Vervolgens worden de uiteinden met behulp van touw-
tjes aan elkaar gebonden en worden de worsten opgehan-
gen. Daarna worden ze gedroogd, gerookt en verpakt. Op 
deze wijze is dus de bekende U-vorm rookworst ontstaan.

Grootste Gelderse rookworst
Het is in 1983 dat enkele Arnhemse slagers op het idee 
komen om het 750-jarig jubileum van de stad luister 
bij te zetten met het maken van een worst van 75 kg. 
Uiteindelijk zal de worst zelfs nog veel groter worden, het 
wordt een enorme worst van 116 kilogram!

Populariteit
De rookworst wordt in Nederland steeds minder gege-
ten. Vooral doordat deze veel vet heeft. In 2001 aten 
Nederlandse huishoudens zeven rookworsten per jaar. 
In 2006 nog maar zes per jaar. De meeste worsten zoals 
de HEMA-, ALDI- en UNOX-worsten die in Nederland 
worden gegeten, komen uit één en dezelfde fabriek. De 
Unileverfabriek in Oss.

Chaos op vliegveld door worst
Het vliegveld van Stockholm is onlangs bijna ontruimd 
doordat een hongerige medewerker van de verkeerstoren 
tijdens zijn lunchpauze besloot een worst te bakken. 
Door de hevige rookontwikkeling die daarop volgde, ging 
het rookalarm af.
Het incident vond plaats op het Arlanda vliegveld in de 
Zweedse hoofdstad. Dat meldt de Zweedse krant The Local.
De kok, Thomas Söderman, werkte in de verkeerstoren 
van het vliegveld en moet het weer rondom de luchtha-
ven in de gaten houden. Normaal gesproken zou na het 
afgaan van het rookalarm de toren worden geëvacueerd 
en alle vluchten worden geannuleerd.
Maar technici ontdekten, door de worstlucht, snel de oor-
zaak van het alarm en konden een grotere chaos op tijd 
voorkomen. Söderman bood bij wijze van goedmakertje 
daarop de worst aan één van de technici aan...

Cinema Royal in 1932 (nu de zaal van Het Oude Theater), met het oorspronkelijk prachtig beschilderde plafond. 



Thuis worst maken
Basisbenodigdheden voor het zelf worst maken:
- een vleesmolen
- een worstvul-element
- varkensdarmen 
- kleurzout (ook wel nitrietzout of
  Colorosozout genoemd)
Het basisidee van het worst maken is dat je het vlees (in 
dit geval spek- en hamlappen) licht bevriest, in kleine 
stukjes snijdt, en, samen met kruiden, specerijen en 
andere ingrediënten, in de blender doet om het wat fij-
ner te malen, alvorens het door de vleesmolen te halen.

De vleesmolen tenslotte, zorgt ervoor dat het vleesmeng-
sel via het bijbehorende vul element in de varkensdarm 
terecht komt, die je al om het element had gestroopt. 
En, tenzij je een erg lange worst wilt, dien je om de x 
aantal centimeters de darm een aantal keren te draaien, 
waardoor je een worst-ketting krijgt. Het lastigst is het 
verkrijgen van de darm. Je kunt het natuurlijk aan de 
slager vragen en dan zul je het meestal wel gratis krijgen, 
net zoals buiknet om crepinetjes van te maken, maar het 
is misschien ook te koop.
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Het geheim van Hema
Warenhuis Hema vierde in 2006 haar 80 jarig bestaan. De 
HEMA werd opgericht door Leo Meyer en Arthur Isaac, 
directeuren-generaal van N.V. Magazijn De Bijenkorf.

Op 4 november 1926 opende de eerste vestiging haar deu-
ren in de Kalverstraat in Amsterdam, een paar dagen later 
gevolgd door een tweede filiaal in de Oude Hoogstraat. 
Wat in die tijd het meest opviel was het systeem van 
eenheidsprijzen. De veelgevraagde artikelen waren te 
koop voor vaste prijzen: 25 en 50 cent. In 1928 werd het 
prijzenaanbod uitgebreid met bedragen als 10 cent, 75 
cent en één gulden. Na de Tweede Wereldoorlog heeft 
HEMA dat systeem los moeten laten.

Ronde prijzen, een duidelijke lijn en een herkenbaar 
gezicht waar menig retailer trots op kan zijn. Zibb Retail 
duikt in de geschiedenis van de Hollandse 

Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam. Het geheim 
achter het Hema-succes is toch wel de rookworst. Het 
Hema-verhaal begint in de jaren dertig. Een lokale 
Hema-directeur bestelt te veel rookworsten voor zijn res-
taurant en zoekt naar een manier om van het overschot 
af te komen. Hij besluit de worsten in een pannetje op 
te warmen en ze los te verkopen. Het wordt zo’n succes 
dat binnen de kortste keren alle Hema-vestigingen rook-
worst gingen verkopen.



De Gelderse rookworst is al sinds mensheugenis samen 
met de onderbroek en tompouce hét succesnummer van 
Hema. 
Per jaar worden er 10 miljoen verkocht, het succes heeft 
ook de Duitse Hema’s bereikt.

Duitser lust wel pap van Hema-
rookworst
De Hema-rookworst is sinds 2002 een kaskraker in 
Duitsland. 
Eind vorig jaar opende de warenhuisketen zijn eerste 
twee vestigingen in Duitsland. De braadworst verliest 
in Duitsland terrein aan de rookworst. De eerste Hema 
in Duitsland verkocht liefst duizend exemplaren van 
dit oer-Hollandse product in de eerste drie dagen na de 
opening.
De Nederlandse rookworst was er vanaf het begin het 
op een na best verkochte product bij de twee Hema’s in 
Neuss en Mülheim.

De verkoop vertoonde een stijgende lijn, omdat de 
Hema’s demonstraties geven over hoe de worst moet 
worden gegeten. Duitse klanten haalden soms de worst 
uit de plastic verpakking en aten hem rauw. Hema-
rookworst moet voor gebruik twintig minuten worden 
verwarmd. Een café in Neuss pikt een graantje mee 
door broodjes Hema-rookworst op de menukaart te 
zetten. Het café verkoopt nu gemiddeld veertig Hema-
rookworstbroodjes per dag.

In 2006 staat Hema synoniem voor de rookworst. Per 
jaar worden er 10 miljoen verkocht, compleet of in stuk-
ken gesneden, al dan niet geserveerd met een broodje. 
In België en Frankrijk loopt men niet warm voor de 
rookworst. Hema blijft ze verkopen, maar moet het 
vooral toch hebben van de andere kernwaarden van de 
formule.

Hema-rookworst landt op Schiphol
De Hema heeft op 1 augustus 2007 een vestiging op lucht-
haven Schiphol geopend. Liefhebbers van de worst van de 
Hema of overige Hema producten, kunnen nu ook voor 
of na hun vliegreis terecht op Schiphol. Het gaat om een 
kleinere winkel dan de gebruikelijke filialen en deze is op 
Schiphol Plaza gevestigd. Volgens Hema is er een selectie 
van het gebruikelijke assortiment verkrijgbaar.
Anno 2008 heeft HEMA 344 vestigingen in Nederland, 
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59 vestigingen in België, 9 vestigingen in Duitsland en 
1 vestiging in Luxemburg. HEMA heeft ongeveer 10.000 
medewerkers
Sinds maart 2008 bevindt zich in Groningen de grootse 
HEMA-vestiging van Nederland met zijn 3.111 vierkante 
meter bruto vloeroppervlak.

Hema met kiosk op NS-stations
Warenhuisketen Hema zal de komende jaren zeker 25 
kiosken openen op NS-stations. Kortgeleden bereikte de 
Hema hierover overeenstemming met Servex.

Volgens verschillende berichten in de media krijgen de 
kioskwinkels van de Hema een gemiddelde oppervlakte 
van 150 tot 200 vierkante meter.
Naast een beperkt assortiment non-food (zoals per-
soonlijke verzorging, schrijfwaren en presentjes) zal 
de nadruk vooral komen te liggen op food. Zo zullen 
belegde broodjes, hotdogs en de Hema-rookworsten 
worden verkocht.
En alsof dat niet genoeg is, opent de warenhuisketen 
in de zomer van 2008 haar eerste stationsvestiging, 
het Centraal Station te Amsterdam is de gelukkige en 
natuurlijk ontbreekt de overbekende Hema-rookworst 
niet. 

Hema-rookworst top
Hema-rookworst werd door het vakblad Meat & Meal 
als beste getest. De rookworst van de Hema staat royaal 
bovenaan als het aankomt op smaak. Dat blijkt uit een 
rookworstentest van het vakblad Meat & Meal.
Meat & Meal testte de rookworsten bij aanvang van het 
stamppottenseizoen. Behalve de Hemaworst werden 
ook worsten van de Keurslager, C1000, AH, Unox en Aldi 
getest.

Unox, Zwanenberg of echt Hema? 
De herkomst van de Hema-rookworst is sinds jaar en 
dag gehuld in een waas van geheimzinnigheid. 
Komt hij van Unox, Zwanenberg of van elders? Officieel 
mogen de werknemers van Unox-moederbedrijf Unilever 
er niets over zeggen, zelfs niet óf Unox huismerken pro-
duceert, laat staan welke. Maar heel Oss weet het: Unox 
maakt ze. Sterker nog: er zit amper verschil tussen de 
Unox- en de Hema-rookworst. De officiële woordvoer-
ders zwijgen. „Of wij aan Hema leveren, is vertrouwe-

lijk”, zegt Unilever. „We doen nooit uitspraken over 
leveranciers”, reageert de Hema. Niks bevestigen, niks 
uitsluiten is het motto.

Het mysterie zal de werknemers in Oss worst wezen. Er 
bestaat geen spatje twijfel.
Eén van de werknemers: ‘Sinds ik bij Unox werk, wordt 
hier de echte Hema-rookworst gemaakt.’ Een ander: „Het 
zijn gewoon cowboyverhalen. De Hema is onze grootste 
klant. Het gaat om miljoenen worsten. Eigenlijk is 
de Hema-rookworst dezelfde als de ambachtelijke van 
Unox. Hetzelfde proces, dezelfde massa, dezelfde recep-
tuur. Alleen is die van Unox nog extra gepasteuriseerd, 
waardoor de smaak net wat anders is. Maar zet mijn 
naam er maar niet bij.’ 
Het verschil is dat de Hema-rookworst nog echt wordt 
gerookt en de Unox worsten door een bad met chemi-
sche rookaroma (bad met een vloeistof met een rook-
smaak) worden gehaald.

Als je in de buurt staat van de Osse UNOX fabriek en je 
ziet en  ruikt de rokerij opstarten dan weet je dat er weer 
HEMA worsten worden gerookt.
De Hema worst werd door Zwan ‘gebouwd’. De fabriek 
van Zwan is overgenomen door Unox. Is het te moeilijk?
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Osse UNOX worsten
Geschiedenis Osse fabriek
De fabriek kent een lange historie en twee belangrijke 
figuren: de heren Hartog en Zwanenberg. De fundamen-
ten van de fabriek werden gelegd in 1850 door Arnold 
van Zwanenberg met zijn varkensslachterij. De andere 
belangrijke figuur is Hartog Hartog, die in 1876 een 
slagerswinkel oprichtte die in 1929 werd gekocht door 
de Margarine Unie (een voorloper van Unilever). In de 
begin jaren ’20 werd er al een uitgebreid assortiment 
worstsoorten bereid. Het belangrijkste worstproduct was 
de Gelderse Rookworst. De “fijne Gelderse Rookworst” 
was de duurste worst uit het Zwanenberg assortiment 
namelijk ƒ 2,20 per kilo. Deze worstsoort bestond uit 50% 
kalfsvlees, 10% varkensvlees en 40% vet. 

In de jaren dertig bedacht Unilever de nieuwe merknaam 
Unox voor zijn vleeswaren en vleesconserven.
In het begin stonden de consumenten nog een beetje hui-
verig tegenover ‘worst in blik’. Maar al gauw veroverde 

Het HEMA worst lied
Lèkkere worst……VAN DE HEMA

COUPLET
Donderdags om half negen kome wij de buurvrouw 
tege,
Hakskes klik klak op de stoep, un bolle toet en vètte 
coupe.
En ze lôpt dur buikske achterna,
naor de Hema en beslist nie veur un kropke sla!!

REFREIN
Lèkkere worst van de Hema, 

vètvrij papierke dur om.
Sap druppelt langs mun servètje,
mun vènt ziet ut toch nie dus kom!
Lèkkere worst van de Hema, 

rauwkost hou ik veur gezien.
Waarom dieje worst laten ligge,
bèn gin vegetarische trien!!

La la la la la la la la!! 4x

COUPLET
Zaterdags met zon of regen, kome wij de buurvrouw 
tege,
over straot en langs ut plein, ze wit precies waor ze 
moet zijn.
En dur buik die rammelt as un gèk, ze gaot bij de 
Hema binnen want ze heet zo’n trek!!

Refrein…………..

(Lied op de wijze van “Kleine kokkette Katinka”…….)
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Unox de harten van alle vleesliefhebbers en kwamen er 
verschillende soorten Gelderse worsten, ham, snijworst 
en tientallen andere vleesproducten op de markt. Ook 
werd toen al de rookworst voor de HEMA geproduceerd.
 

In 1966 bestond de Food Division uit de volgende bedrij-
ven: Zwanenberg NV Oss, NOACK NV Amersfoort, 
Uithoornse Bacon- en Conservenfabriek NV Uithoorn, 
de Hoorn NV Uithoorn, Zwan N.M. België, Wijnbergen 
N.V. Rosmalen, Neco NV IJmuiden, Anton Hunnink 
Deventer, NV Fino Harderwijk, Frio Diepvries IJmuiden 
en NV Fica België. Het bedrijf groeit wanneer in 1970 de 
bedrijven Zwanenberg en Hartog samen opgaan in de 
Unilever Vlees Groep (UVG). In 1997 fuseert UVG met 
Van den Bergh & Jurgens uit Rotterdam en in 2000, na 
de overname van Bestfoods door Unilever, wordt het 
Unilever Bestfoods Nederland. Vanaf 2004 wordt de 
fabriek in Oss, bij Unilever een sourcing unit genoemd. 
Het wordt de plaats waar voedingsmiddelen voor heel 
Europa worden gemaakt, waaronder bekende merken 
als Unox, Knorr, Conimex en het Franse merk Amora.

Worstfabricage
Voor het maken van worst en andere vleeswaren worden 
resten uit de uitsnijderij, vet en zogenaamd separator-
vlees gebruikt. Dit vlees ziet er minder mooi uit dan het 
vlees bij de slager, maar het is prima eetbaar. Voor worst 
wordt meestal wat vetter vlees gebruikt, zoals spek. Ook 
vlees met wat meer vel en pezen wordt verwerkt in worst.
Separatorvlees is het vlees dat na het slachten en uitsnij-
den aan de botten van het geslachte dier blijft zitten. 
Dit vlees wordt door een speciale behandeling van de 
botten verwijderd. Aan het vlees worden vet, water, zout 
en verschillende additieven toegevoegd voor een goede 
structuur, smaak en houdbaarheid. 

De samenstelling van rookworst en ook de manier waar-
op de worst gemaakt wordt, loopt nogal uiteen. De ene 
rookworst is vetter dan de andere, er is rookworst van 
uitsluitend varkensvlees, van (magerder) rundvlees en 
de worst kan op verschillende manier worden gerookt. 
Rookworst wordt tegenwoordig nog maar zelden 
gerookt. Inmiddels zijn er moderne en minder bewer-
kelijke conserveringsmethoden die bederf tegengaan en 
niet de nadelen hebben van roken. Roken laat namelijk 
schadelijke stoffen achter in het product. De specifieke 
rooksmaak van bepaalde vleesproducten of snacks wordt 
nu vaak nagebootst door gebruik van rookaroma. Dit 
wordt gemaakt door condensatie en zuivering van verse 
rook in water. 

De echte, boven houtsnippers gerookte rookworst is te 
herkennen aan een ingedroogde ‘druppel’ aan het uit-
einde van de rookworst. 
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In de vleeswarenfabriek maken maalmachines en meng-
machines een soort zachte staven van het vleesmengsel 
waar een vel omheen wordt getrokken. 

“buigmachine” rookworst 
Dit vel is varkens- of kunstdarm. Kunstdarm wordt in 
de kenmerkende rookworstvorm gemaakt van cellulose 
of collageen (meestal gemaakt van de huid van geslachte 
dieren). Op het etiket is dit bijvoorbeeld terug te vinden 
als rundercollageen. 
Vervolgens wordt de worst op de juiste maat gemaakt 
en eventueel gedroogd, gerookt of nabehandeld in dom-
pelbaden. 

Als laatste wordt de worst machinaal vacuüm verpakt, 
geëtiketteerd en klaargemaakt voor vervoer naar de 
vleesgroothandel.

Drie kilometer worst per uur
In de jaren ’80 is de productie negenduizend rookworsten 
per uur en per minuut 250 blikken erwtensoep. Bij Unox 
is het proces computergestuurd. Als de vorst over de boe-
renkool is geweest gaat het lekker met de rookworst. Met 
een warme winter moet de rookworst wel wegkwijnen. 
Mooi niet. We eten net zoveel rookworst als anders. 
Voor winterkost hoeft het niet te vriezen.
 ‘Dit kleverige goedje hebben wij hier in Oss uitgevon-
den.’ Midden in de Unox-fabriek wrijft Nico van Gogh 
een geleiachtig spul tussen de vingers. Het is dierlijk 
collageen. ‘Dat weven we om de rookworst heen en we 
onttrekken daarna het vocht.’ Geen kunstdarm dus, 
maar een huidje. Het worstmaken moest altijd worden 
onderbroken om een nieuw stuk darm aan te brengen  
of om breuken of storingen te verhelpen. Dat hoeft in 
Oss niet meer, de bedachte darm is ragfijn, oersterk en 
bovendien eetbaar. Zo, dat mogelijke misverstand is 
alvast opgeruimd. 

Honderd miljoen kilo
In 2005 heeft de Unilever-fabriek in Oss een bijzon-
dere mijlpaal bereikt. De fabriek, die de bekende Unox-
soepen en -rookworsten maakt, heeft vandaag  de magi-
sche grens van honderd miljoen kilo overschreden. Dat 
zijn maar liefst 42 miljoen blikjes knakworst, 39 miljoen 
rookworsten, 51 miljoen liter soep en 29 miljoen liter 
saus. De nieuwe familiezak Unox soep van 1,2 liter 
zorgde ervoor dat dit indrukwekkende volume werd 
behaald. De fabriek in Oss, waar 480 mensen werken, 
produceert soepen, sauzen en vleesproducten voor heel 
Unilever in Europa.

Geur- en smaakstoffen uit de 
rookworsten.
In 2007 staat in alle vakbladen; UNOX haalt de geur- 
en smaakstoffen uit de rookworst. Ze worden vervan-
gen door natuurlijke kruiden- en specerijextracten. Het 
bedrijf wil de rookworsten daarmee gezonder maken. 
E621, natriumglutamaat, was lange tijd niet te vervan-
gen. Door nieuwe technologie is dat nu wel het geval, 
volgens Unox-productontwikkelaar Gijs van der Zwaan. 
Ook het kleurende ingrediënt varkenshemoglobine 
wordt nu niet meer aan de rookworst toegevoegd. 
Wat wel nodig blijft in de worst is het conserveermid-
del E250, volgens Unox een onmisbare hulpstof voor 
de houdbaarheid. ‘Maar die zullen we ook verwijderen 
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zodra dat kan’, aldus Van der Zwaan. Na de rookworst 
worden de kunstmatige geur- en smaakstoffen ook 
uit producten als soepen, knakworstjes en stamppot-
ten gehaald. Nu Unox aan een nieuw winterseizoen 
staat, waarin de rookworst de traditionele begeleider 
van allerlei stamppotten is, begint het bedrijf ook met 
een nieuwe campagne onder de naam ‘Eerlijk is heerlijk’. 
Hiermee speelt het in op de consumentenbehoefte naar 
natuurlijk en bewust eten. Om de bekende smaak van 
de rookworst te behouden is gebruik gemaakt van een 
kruidenextract van rozemarijn en een specerijenextract 
van nootmuskaat, koriander en zwarte peper.
 

Worst postzegel
Ik had ze nog niet eerder gezien. Maar ze blijken er 
toch al wat langer te zijn: Nederlandse postzegels met 
een reclame- boodschap. Als men 100 zegels van € 0,44 
kocht, kreeg je twee velletjes met 50 rookworsten. Bij 
nadere bestudering bleek er ook nog ‘Unox rookworst’ 
op te staan.….

Uiteraard ging ik op onderzoek uit en nu blijkt dat er al 
enige maanden 10 zegels in omloop zijn 
met reclame erop. Niet ieder bedrijf schijnt betaald te 
hebben aan TNT post om op de zegel te mogen staan.

Unilever maakt nieuwe worst
In april 2008 komt Unilever met het bericht dat bij 
UNOX Oss een nieuwe worst in productie wordt geno-
men. Het gaat om de nieuwe Van Heesch rookworsten 
die sinds kort bij Aldi in de schappen liggen. 
Het is het de eerste keer dat de A-merkfabrikant in 
Nederland aan een harddiscounter levert. De stap van 
Unilever is opmerkelijk omdat het concern tot nu toe 
geen private labels produceerde. Van Heesch was tot nu 
toe een onbekend merk. De link met zustermerk Unox 
is dat Heesch een plaats is onder de rook van Unox-
stad Oss. Woordvoerder Gerbert van Genderen Stort 
benadrukt dat de merknaam Van Heesch geen exclusief 
Aldi merk is. ‘Het was een stil merk dat wij hier al een 

paar jaar op de plank hebben liggen. We hebben het nu 
gebruikt om dit product een naam te geven.’
Ondanks dat de woordvoerder Van Heesch een ‘echt 
A-merk’ noemt is het wel opmerkelijk dat het bekende 
U-logo, waarmee Unilever wereldwijd al zijn A-merken 
signeert, ontbreekt op de Van Heesch-rookworsten. 
Daarop staat als afzender enkel een postbus in 
Rotterdam.

Prijsvergelijking
De Van Heesch Gelderse rookworst kost bij Aldi € 0,95 
(275 gram). De vergelijkbare Gelderse Unox rookworst 
kost bij AH € 1,89 en C1000 € 1,85. De private labels van 
AH en C1000 liggen met respectievelijk € 1,46 en € 1,19 
ook fors boven de nieuwe Aldirookworst. Daarbij moet 
wel opgemerkt worden dat receptuur van de Aldiworst 
86 procent varkensvlees vermeldt tegen 91 procent voor 
de Gelderse rookworst van Unox.

In het verleden waren er verschillende bedrijven die 
rookworst produceerden o.a. Anton Hunnink, Compaxo, 
Homburg, Hoy, Meester, Noack, Stegeman, Zendijk en 
natuurlijk UNOX en ZWAN.

In 2007 werden bij de Unox-fabriek in Oss 600.000 
ambachtelijke Unox rookworsten gemaakt en 23 miljoen 
Gelderse, magere en rundrookworsten (formaten 100gr, 
250gr, 375gr) gemaakt. Deze zijn allemaal bedoeld voor 
de Nederlandse markt. Daarin heeft Unox een markt-
aandeel van 57 procent.

Geraadpleegde bronnen:

Stadsarchief Oss: Archief Zwanenberg en documentatie

Tijdschrift Meat & Meal

Stichting Wakker Dier

Publicaties HEMA

Publicaties UNILEVER
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De serie ‘Bewoners Heuvel 1928’ begon in het voorjaarsnummer 
2006 van Tussentijds. De Heuvel was in 1928 anders genummerd 
dan nu. De Heuvel liep toen van de Kruisstraat tot aan de 
Berghemseweg. De huisnummers begonnen te tellen vanaf 1 
aan de zuidzijde, hoek Kazernestraat naar de Berghemseweg/
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 zesde deel uit de serie 
met de huisnummers 26 tot en met 35.

26
Sanden, anthonius johannes (Toon) van der Hoefsmid
Sanden Marcellis, Lambertha adriana van der

27 
Bierens Smits, a.    (Wed.)

28 
groenhout, Wim M. Ruilebuiter*
groenhout Leenards, Francisca (“Sijn de Buil”)
      *ruilebuiter: een handelaar in allerlei artikelen. In Oss-Ussen is een 

straat naar dit beroep genoemd.

29
Tilburg, Marinus g. van Koopman
Tilburg van Berkum, Hubertha M. van
Tilburg, P. van 
  
30 
Café -  Winkel in Tabak, Sigaren, enz.
Biggelaar, W.H. van de Timmerman
Biggelaar Brok, H. van de

31 
Dijk,  Casperus johannes antonius van Arbeider
Dijk Broes, arnolda johanna van
Esch, Martinus adrianus van Metaaldraaier
Petersen, M.C. Slager
Petersen, H. Slager
Wolff, L. Slager

32
Wagemakers, adrianus Petrus Timmerman
Wagemakers van Schayk, Petronella

33
Schoenenwinkel
Balveren, Fredericus j. van Schoenmaker
Balveren de jong, Cornelia C. van
Versluijs, j.g. Schoenmaker

34 
Manufacturen en Bedden Café
Ulijn, g.a. Arbeider / Agent Assurantiën en Verzekeringen
Ulijn van rodijnen, g.a.

35
Handel in Bouwmaterialen 
grunsven, Th. van Aannemer
(Secretaris Vereeniging Ambachtsonderwijs voor Oss en Omstreken)
grunsven arends, Th. van

Van deze panden is weinig meer over.  In het pand nr. 26 was Toon 
van der Sanden gevestigd met een zaak in kachels en haarden. 
Vervolgens begon hier op 14 januari 1932 de vader van Willie Bueters 
zijn fietsenwinkel “De Kleine Winst”. In 1974 nam Willie de zaak van zijn 
vader over en samen met zijn vrouw Ria runde hij de winkel tot begin 
1995. Toen ging het pand tegen de vlakte. Er staat nu modewinkel Van 
Oorschot.
Het was een van de laatste oude gebouwen die, na de sloop van het 
café annex boerderij de Meyerijsche Kar en de kleine huisjes op de 
Varkensmarkt eind jaren zestig, was overgebleven. 
Vele winkels zaten in deze “dooie hoek” van de Heuvel zoals Café van 
Rossum; Gieling, die schorten verstelde voor Organon, later café De 
Doofpot; steenhouwerij Van Wezel; café de Geer; Smits-van Zon, een 
winkel voor radio’s en televisie; de plek waar later Peek en Cloppenburg 
(nu Vögele) voor in de plaats kwam, hier was jarenlang een dancing  te 
vinden.

Bewoners Heuvel Oss januari 1928   Huisnummers 26 t/m 35
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Foto genomen op 20 februari 2005 vanaf de Heuvel richting Terwaenen.
Foto: Rp
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Op 30 mei van dit jaar lieten gedeputeerde Onno Hoes en 
wethouder monumentenzorg Hendrik Hoeksema als officiële 
openingshandeling een paar vrolijk kwakende bergeenden los 
in de herstelde eendenkooi van Macharen. 

Het is een fantastische reconstructie geworden, met ongelooflijk 
veel inzet van vooral de stichting Landschapsbeheer Oss 
tot stand gebracht. Vele sponsors steunden het werk. De 
vangpijpen en de centrale plas zijn hersteld. Door dijkjes rondom 
de kooi kan de waterstand in het gebied weer op peil gehouden 
worden. Een van de vangpijpen is helemaal compleet ingericht, 
met schermen waarachter de kooiker ongemerkt aangelokte 
eenden kon bespieden. als hij de eenden met behulp van zijn 
kooikerhondje naar een vangpijp had kunnen lokken, joeg 
hij ze de steeds smaller wordende vangpijp in. aan het eind 
kon hij de eenden grijpen en gingen ze ‘de pijp uit’, klaar voor 
consumptie. niet zomaar iedereen mocht eenden vangen. Dat 
was een bijzonder voorrecht van de heren van deze streek. 

Om de eenden aan te kunnen lokken was het belangrijk dat 
de rust in het gebied rondom de eendenkooi verzekerd was. 
Vandaar dat er kooi-rechten ingesteld werden met onder meer 
de bepaling dat in wijde kring, zo’n 750 meter,  rondom de kooi 
geen rustverstorende activiteiten mogen plaatsvinden. nu ligt 
de Dorpenweg wel dichterbij maar de kooi van Macharen hoeft 
niet meer voor de jacht gebruikt te worden. Het is een educatieve 
kooi geworden. En wandelpad met fietsparkeerplaats leidt vanaf 
de Dorpenweg naar de kooi. Op verschillende panelen staat de 
historie – het is een eeuwenoude kooi – en de wijze waarop de 
eendenvangst vroeger  toe ging toegelicht. De moeite waard om 
eens te gaan kijken! PS

De eendenkooi bij Macharen

Langs een van de vangpijpen zijn de schermen teruggeplaatst waarachter de kooiker ongemerkt de aangelokte eenden de vangpijp in kon leiden.
Foto pS

Gedeputeerde Onno Hoes laat met wethouder monumentenzorg Hendrik 
Hoeksema een paar bergeenden los in de herstelde eendenkooi bij Macharen.
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Hoewel het een klein beetje miezerde kan DWM weer 
terugzien op een succesvolle excursie naar Batenburg op 
17 mei. Het schilderachtige laat-middeleeuwse stadje, 
oorspronkelijk omgeven door wallen, heeft vele geres-
taureerde 17e en 18e eeuwse panden,  een laat-gotische 
kerk en een grote kasteelruïne. Het ligt dan wel heel 
dichtbij, het bleek dat de meeste deelnemers het stadje 
nog niet kenden. Een illustratie dat de Maas al heel lang 
een werkelijke barrière tussen Brabant en Gelderland is!
De gids, geboren en getogen in Batenburg, beschikte 
over een enorme hoeveelheid parate kennis over de 

geschiedenis van het kasteel, ging de 30 donateurs voor 
in de geconserveerde en gerestaureerde kerker van de 
ruïne.
De wandeling naar de Oude- of St. Victorkerk voer-
de langs stijlvol gerestaureerde huizen, waaronder 
Die Munte. Eens is een frauduleuze muntmeester uit 
Batenburg voor straf gefrituurd in kokende olie. In de 
oude kerk vertelde de koster boeiende verhalen. De vroe-
gere bewoners van het kasteel hebben ook in de kerk rijk 
versierde herinneringen nagelaten.
PR/PS

Excursie Batenburg

Wandeling over het ruïneterrein van het kasteel van Batenburg. Foto pS
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De toekomstige bewoners van de nog te realiseren 

nieuwbouw in Oss zullen als eerste in meer dan 

tweeduizend jaar hun intrek nemen aan de 

westkant van de Brabantstraat. Een opgraving  

in augustus van dit jaar heeft aangetoond dat op 

het rechthoekige perceel ter grootte van een kleine 

hectare in de midden- en late ijzertijd woningen en 

bijgebouwen stonden.

Indien de huidige bewoners, die momenteel 

nog uitzicht hebben over een voetbalveld, een 

hondenuitlaatplaats en een groenstrook, uit hun 

raam 2500 jaar terug in de tijd zouden kijken, 

zouden zij waarschijnlijk meer bedrijvigheid zien 

dan nu. 

De autochtone inwoners van Brabant stonden 

onder de Romeinen bekend als Kelten, een 

verzamelnaam voor diverse stammen ten zuiden 

van de Rijn. Maar voordat de eerste Romeinen 

hun intrede deden in Nederland en de samenleving 

voorgoed veranderden, was Oss al relatief 

dichtbevolkt.

Een erf uit de late ijzertijd
Het lijkt wel dat overal waar in Oss een gat in de 
grond gemaakt wordt, archeologische resten worden 
aangetroffen. De vele opgravingen in de omgeving van de 
Brabantstraat zijn hier getuige van. Als we ons beperken 
tot de midden- en late ijzertijd, zijn er bijvoorbeeld in 
de nabijgelegen woonwijk Ussen alleen al 66 huizen uit 
die periode bekend.  Dit in de jaren ’70 en ’80 opgegraven 
gebied, heeft voor Oss de basis gelegd voor aardewerk- 
en huistypologieën.  Deze typologieën zullen helpen 
bij de determinatie van de vondsten en sporen in de 
Brabantstraat.
Tijdens het veldwerk zijn al ongeveer 40 structuren her-
kend, de meeste hiervan opslaggebouwtjes voor onder 
andere gewassen (spiekers). Daarnaast liggen er minimaal 
vier huisplattegronden verspreid over het onderzochte 
oppervlak, waarvan er één, mogelijk twee uit de late ijzer-
tijd dateren en in ieder geval één uit de midden-ijzertijd. 
De spiekers liggen rondom de huizen, vergezeld van een 
aantal grote kuilen en waterputten. In het kader van dit 
artikel is het niet mogelijk om de structuren allemaal 
te behandelen, maar een erf uit de late ijzertijd aan de 
zuidkant van het terrein biedt aanknopingpunten voor 
de reconstructie van een deel van het locale verleden. 
Het bijzondere aan dit erf is dat het mogelijk is om bin-
nen de opgegraven ruimte te constateren welke elemen-
ten erbij hebben gehoord. Figuur 1 geeft het zuidelijke 
deel van de opgraving weer. De sporenkaart laat een com-
pleet huis (huis 1) zien, met een ZZW-NNO-oriëntatie en 
een zogenaamde tweebeukige indeling. De vele kleine 

Kelten in de 
Brabantstraat te Oss
De eerste resultaten van een ijzertijdopgraving
Roosje de Leeuwe
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paalspoortjes maken deel uit van de wanden en de gro-
te paalkuilen in het midden zijn de restanten van de 
grote middenstaanders, vermoedelijk de dakdragende 
constructie-elementen. De twee ingangen zijn duidelijk 
zichtbaar ongeveer in het midden in de lange zijden. 
Huis 1 lijkt op Ussen-type 4B uit de late ijzertijd (ca. 
250-0 v.Chr.), maar is met 20 m lengte groter dan de tot 
nu toe bekende exemplaren. Het huis wordt oversneden 
van oost naar west door een greppel uit de Romeinse tijd, 
waarover in de middeleeuwen een hooimijt is gebouwd 
(de ronde greppel).

Herbouw op hetzelfde erf
Direct ten oosten van deze structuur liggen de restanten 
van een andere, minder goed bewaard gebleven, platte-
grond met precies dezelfde oriëntatie (huis 2). Mogelijk 
hebben we hier te maken met een directe opvolger of 
voorganger van de grote plattegrond, horende bij het-
zelfde erf. Helaas is niet meer vast te stellen of dit een 
eerdere of latere fase betreft. Veel van de wandpalen van 
dit tweede huis zijn verloren gegaan door de vele versto-
ringen in de grond ter plaatse. 
Deze opvolging van huizen past goed in het nederzet-
tingsbeeld van de late ijzertijd. In de loop van de ijzertijd 
werden huizen steeds plaatsvaster.  In de voorafgaande 
midden-ijzertijd is meestal nog sprake van zwervende 
erven: na iedere bewoningsfase werd elders een nieuw 
perceel met een huis en een omliggend erf ingericht. 
In de late ijzertijd werd dit steeds minder gebruikelijk. 
Huizen werden op hetzelfde erf, soms op precies dezelfde 

plaats tot wel tweemaal herbouwd.  Een erf uit de late 
ijzertijd was als een gevolg hiervan lang in gebruik. 

Opslag van gewassen
De bewoners van het onderhavige erf waren een boerenfa-
milie met vee en akkers. Deze akkers hebben vermoedelijk 
in de omgeving gelegen, maar daar zijn geen sporen van 
teruggevonden. De opbrengsten van de landbouwactivi-
teiten waren cruciaal voor overleven in de late prehisto-
rie. De opslag van de gewassen zal daarom belangrijk zijn 
geweest, bij voorkeur op een droge plek dicht bij huis in 
een spieker. Meestal stonden spiekers op een afstand van 
gemiddeld 20 m rond een woning.  Ten noorden van het 
erf in figuur 1 ligt een vrij lege strook van 16 m tot aan de 
volgende spieker en 32 m tot aan het volgende huis. Het is 
daarom aannemelijk dat de spiekers in figuur 1 bij huis 1 
en huis 2 horen. Dit vermoeden wordt ondersteund door 
het uiterlijk van de paalkuilen van de spiekers, die erg 
lijken op de sporen van de huizen.

Het grote aantal spiekers dat in de omgeving van huis 
1 is gevonden, getuigt van het lange gebruik van het 
erf. Tot nu toe zijn er maar liefst 13 geïdentificeerd, 
maar de uitwerking van de onderzoeksgegevens zal dit 
aantal ongetwijfeld nog verhogen. De spiekers zijn niet 
allemaal gelijktijdig, maar werden in de loop van de tijd 
afgebroken, vervangen of herbouwd. Het opgraven van 
een groot oppervlak met aaneengesloten putten maakt 
het mogelijk om te constateren welke spiekers bij welk 
huis horen. In Oss-Ussen was dit vaak niet mogelijk. Met 
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name spiekers zien er in het grootste deel van de prehis-
torie ongeveer hetzelfde uit. Een datering op basis van 
een typologie is daarom niet mogelijk. Gelukkig kan het 
in het geval van de Brabantstraat op basis van de ligging. 
Mogelijk waren in eenzelfde periode meerdere (typen) 
spiekers gelijktijdig in gebruik, waarbij de gebouwen 
verschillende functies hadden.

Vondsten
Het meeste aardewerk is aangetroffen in de grotere kui-
len en de waterputten. IJzertijdbewoners ruimden blijk-
baar grondig op, want na het buiten gebruik raken van 
een dergelijke kuil of waterput werd deze vrijwel altijd 
secundair gebruikt om afval in te dumpen. Daarentegen 
wordt in sporen van structuren slechts sporadisch aarde-
werk aangetroffen, waardoor de determinatie moeilijker 
wordt. 
Het aardewerk uit de kuil aan de westkant van het erf en 
uit de waterput aan de zuidkant is nog niet geanalyseerd, 
maar het aardewerk uit de waterput aan de noordkant 
van het erf lijkt een datering uit de late ijzertijd te onder-
steunen. De geïsoleerde ligging van deze waterput, waar 
onderin een vlechtwerkconstructie werd aangetroffen, 
suggereert dat deze eveneens bij het erf hoort. In de 
waterput zijn naast aardewerk met een grote variatie aan 
vormen, typen en versieringen, twee slingerkogels, een 
houten (drink- of eet-?)napje, een deel van een glazen 
armband en meerdere delen van tefrieten maalstenen 
aangetroffen. In aanvulling hierop bevatten grondmon-
sters uit de bodem van de waterput meestal nog zaden, 
die geanalyseerd kunnen worden en informatie opleve-

ren over de vegetatie in de omgeving en de etenswaren 
van de ijzertijdbewoners. 

Verlaten 
In de Romeinse tijd veranderde het nederzettingspatroon 
van de bewoners van Oss. Ze gingen in meer geclusterde, 
omgreppelde nederzettingen in de omgeving wonen, 
zoals Ussen (Westerveld), Schalkskamp of de Horzak.  De 
Brabantstraat werd als woonlocatie verlaten, om vervol-
gens twee millennia lang als buitengebied te fungeren 
tot er in de 21e eeuw weer bewoners komen.
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De huisnummering in de arendsvlucht liep van 1 t/m 23 aan de 
ene zijde (oneven nummers) en van 2 t/m 38 (even nummers). 
De R.K. St. Rafaëlschool bevond zich op nr. 15a. Het hoofd van 
de school was Zuster Crusifixo. Een van de Zusters heette  
arnolda Huberta Helena Maria Smulders. Het hoofd van de 
R.K. Meisjesschool (ULO) was Zuster Magdalena. In 1876 werd 
besloten om een nieuwe meisjesschool te bouwen die in 1902 
klaar was. Tot 1968 bleef het een Kath. Meisjesschool, daarna 
volgde een fusie met de St. nicolaasschool.

Op nr. 13 was het St. Leonardusgesticht gevestigd (Zusters van 
Liefde). De Rector was drs. B. van Welie, aalmoezenier van 
arbeid. In 1842 werd, na een grondige verbouwing het klooster 
in gebruik genomen. Het was het vroegere huize “arendsvlucht” 
van dr. H.j. van Roermond. De toenmalige dienstbode in het St. 
Leonardusgesticht was j.a. van aspert. Inwonend was joanna 
M. van Zandvoort  als hulp bij de Bejaardenverzorging. In 1984 
wordt het klooster gesloopt en vervangen door nieuwbouw (Vita 
nova en Sonnevanck).
Op nr. 12 (hoek arendsvlucht-Verlengde Torenstraat) was sinds 
1865 bierbrouwerij “de arend” van adrianus Smulders gevestigd. 
Hij had naast het runnen van zijn brouwerij nog een aantal 
nevenfuncties, zoals: 2e secretaris van de Postduivenvereniging 
“Pro Patria” en secretaris-penningmeester van de R.K. jonge 
Boerenstand. De brouwerij is in 1959 afgebroken.

Op nr. 14 woonde j.P.a. Smulders, landbouwer, ook hij had 
verschillende nevenfuncties: raadslid gemeente Oss, bestuurslid 
Burgerlijk Bestuur en Voorzitter  Commissie tot wering van 
schoolverzuim.

Op nr. 18 woonde johannes Henricus Coppens, eigenaar van een 
Kistenfabriek en kuiperij.

Op nr. 26 woonde G. van Schaijk, Kommies Rijksbelastingen en op 
nr. 28 C.j. Monbaliu, Kommies der belastingen. 

RP
                           

De arendsvlucht in 1928   Huisnummers 26 t/m 35
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Naast de nieuwe Horizonschool in de Piekenhoef 

(Berghem) staat dwars door de wadi-groenstrook 

een merkwaardige rij grote palen, met daartussen 

een grote aarden wal. Greppels liggen aan 

weerszijden van de palenrijen. Wat is dit voor 

een vreemde constructie midden in de modern 

vormgegeven woonwijk? Het antwoord is: dit is 

een (deel van) landweer die de gemeente Oss 

heeft laten reconstrueren.  

Landweren (of landgraven) kwamen op veel plaatsen in het 
land voor maar zijn veelal in de loop van de tijd verdwenen. Het 
zijn verdedigingswerken die bestaan uit aarden wallen, dicht 
begroeid met doornige struiken, met aan beide zijden palenrijen 
en greppels.  Ze zijn meestal in de 14e en 15e eeuw opgeworpen 
en vaak kilometers lang. Ze dienden als bescherming tegen 
rondplunderende soldaten en dievenbendes. In de 14e eeuw 
was deze omgeving onveilig omdat de hertogen van Brabant en 
Gelre telkens met elkaar in oorlog waren. Landweren waren een 

middel om de rondrovende soldaten buiten te houden.
Bij opgravingen voor de bouw van Piekenhoef is over een 
grote lengte een landweer teruggevonden die van oost naar 
west door het gebied liep. De landweer was ongeveer 5 meter 
breed en er stonden 7 tot 8 rijen palen langs, met daarnaast 
greppels waardoor de totale breedte ongeveer 15 tot 17 meter 
bedroeg. Op verschillende plaatsen waren doorgangen. Bij de 
Hoessenboslaan is zo’n doorgang gevonden. Waarschijnlijk was 
er ook een doorgang bij de Zevenbergseweg. De toegangen 
waren voorzien van een halfcirkelvormige uitbouw met extra 
rijen palen en konden met slagbomen gesloten worden. De 
landweer omsloot de akkers en velden van Berghem. Toen 
omstreeks 1650 de heide buiten de landweer ontgonnen werd, 
verloor de landweer zijn functie. De wallen waren desondanks 
nog lang zichtbaar, tot in de 20e eeuw toe. Landweren kwamen 
rondom Berghem voor, rondom Oss (Landweerstraat) en ook de 
gemeente Landerd ontleent er zijn naam aan. 
PS

De landweer is er weer!

Reconstructie van een deel van de landweer in Piekenhoef   Foto pS
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Bij het proces van industrialisatie in Oss, 
tijdens het laatste kwart van de negentiende 
eeuw, ontwikkelen zich in het kielzog van lokale 
succesvolle kunstboter-fabrikanten en slachterijen 
allerlei toeleveringsbedrijfjes. Het is op dat 
moment gebruikelijk om vloeibare producten 
maar ook vleeswaren en vis in vaten van allerlei 
afmetingen te vervoeren en daarnaast, er ook in te 
bewaren. Immers, wat in het vat zit verzuurt niet! 
Deze vaten worden traditioneel van (eiken)hout 
gemaakt door “kuipers”. Om hun product niet in 
duigen te doen vallen zorgen toeleveranciers voor 
bijpassende hoepels. Zo’n kant en klaar vat is een 
echt natuurproduct en moeilijk te standaardiseren 
in verband met precieze gewichten. 
Met het vertrek van de margarine-industrie uit Oss 
en de hogere eisen die aan inpakmateriaal worden 
gesteld, valt ook de vraag naar dit specifiek 
verpakkingsmiddel grotendeels weg. 
De lokale ondernemers moeten zich aanpassen 
en zoeken naar alternatieven. Zij vinden die in 
nieuwe materialen en producten met een minder 
eenzijdige afnemer: “de Bouw”.
Hoe een rasechte Osse ondernemer zich 
aanpast kan aan de hand van enkele historische 
documenten worden toegelicht.

Hoepel op
Met de oplevende handel van nieuw ontwikkelde producten, 
als gevolg van snel voortschrijdende inzichten in de chemie 
en de daaruit vloeiende toepassingen, ontstaat er een grotere 
vraag naar doelmatige verpakkingsmaterialen. De productie van 
ambachtelijke uit duigen opgebouwde vaten, bijeengehouden door 
zogenaamde hoepels, wordt opgevoerd. Overigens is dit al een 
hele verbetering ten opzichte van mandflessen of aardewerken 
potten die kleiner, relatief zwaarder en breekbaarder zijn.
De hoepels worden gemaakt van in elkaar gevlochten takken 
van wilgenbomen; in dit geval van de kleine grauwe wilg 
(Salis cinerea) die groeit in moerassige gebieden. Deze staan  
geplant op griendlanden, wat we nu productiebossen zouden 
noemen en waren destijds onder andere in de Biesbosch en 
de nederbetuwe te vinden. De boompjes worden om de drie 
jaar systematisch kaal gesnoeid. De opstand van zo’n griend 
wordt door een rentmeester, als de tijd er rijp voor is, geveild of 
onderhands verkocht als hoephout.
Dit buigzame hout, “tenen”, wordt geschild, gespleten en op 
lengte en dikte gesorteerd en vervolgens met behulp van een 
ronde mal in elkaar gevlochten tot de gewenste doorsnee.
Ruim honderd jaar geleden ontstaat er blijkbaar een grote vraag, 
ook internationaal, naar dit product want in de regionale pers 
wordt een wervende advertentie geplaatst voor hoepelmakers 
(afbeelding 1). aangenomen mag worden dat hiervoor geen 
scholing bestond maar dat de steller van deze advertentie lokale 
werklieden voor ogen heeft die de handen uit hun mouw willen 
steken en wat praktisch inzicht hebben. Vervolgens om eenmaal 
aangenomen onder toezicht van een  “meester-hoepelmaker” 
snel het vak onder de knie te krijgen.
Het opgegeven aantal was een niet onaanzienlijke uitbereiding 
van de lokale werkgelegenheid  en de personele bezetting van 
het bedrijf van jacobus Cox, onder generatie genoten bekend 
als ‘Koos’ Cox. Behalve ondernemer ook een lokale politieke 
figuur want hij maakt van 1911 tot 1927 deel uit van de Osse 
gemeenteraad. (1)
Tot wat nijvere handen in staat zijn – vele handen maken licht 
werk – laat u bijgaande foto’s (a,b) zien.
Helaas is het jaar van beide opnames onbekend maar mijn 
inschatting is zo rond de voorlaatste eeuwwisseling. Dat spoort 
met de datum van plaatsing van de advertentie. 
Blijkbaar was Koos Cox een manager uit het goede hout 

Schuttingtaal

Foto A

afb. 1
Provinciale noordBrabantsche/ 
’s- Hertogenbossche Courant 
van 4 oktober, 1898; met dank 
aan Drs. F.j.M. van de Ven, 
Berlicum



gesneden want hij weet zijn producten ook aardig te promoten.
De vraag naar hoepels neemt abrupt af, ook door het sluiten 
van de grenzen bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. 
Er moet uitgezien worden naar alternatieven om voor hem, zijn 
gezin en trouwe medewerkers brood op de plank te houden.

(Beton) rot op
“Beton” is een bouwmateriaal, samengesteld met het bindmiddel 
cement en toeslagmaterialen zoals zand en grind, dat de 
eigenschap heeft met water te doen verharden, zo meldt ons 
Wikipedia. Het is weldruk- maar niet trekvast volgens de leer 
van sterkteberekeningen.
Voor praktische en doelgerichte toepassingen kunnen er 
specifieke foefjes worden toegepast zoals: “bewapening”; dat 
is met behulp van ijzeren staven de drukvastheid op te voeren 
maar dat bij een onjuiste verwerking verkeerd uitpakt en leidt 
tot “betonrot”.
In de tijd van schaarste tijdens de Eerste Wereldoorlog en 
een overgangsperiode daarna is dit een mooi alternatief voor 
toepassing in de (woning)bouw. Zand en grind zijn op de 
Maashorst royaal voorhanden en cement kan via de Maas of 
per spoor uit Limburg worden aangevoerd. Het is economisch 
gezien ook een concurrerend product voor bakstenen. De 
grauwe grijze kleur kan worden opgevrolijkt door kleurstof 
aan de mortel toe te voegen als er bouwstenen van gemaakt 
worden. Zonodig kan een muur met specie worden afgesmeerd 
al of niet met een helder kleurtje.

Volksvijand
“Woningnood” is een probleem dat regelmatig de kop opsteekt 
en zowel voor gedupeerden als sociaal bewogen personen 
een langdurige nachtmerrie oplevert. Civiele bouwactiviteiten 
staan tijdens een oorlog praktisch stil; daarnaast kan er 
veel vernield zijn zodat intensief herstel noodzakelijk is met 
betrekking tot verantwoorde huisvesting. Daarnaast lijkt het 
alsof er demografisch gezien een inhaalslag plaats vindt. De 
vraag naar woningen veert op en het aanbod blijft relatief klein, 
de nood is geboren.
Deze situatie is ook in Oss aanwezig op het einde van de 

eerste kwart van de vorige eeuw. Deze wordt nog vergroot 
door de aantrekkende handel en industrie zodat allerlei “mens” 
krachten, vooral kaderpersoneel, van buiten de regio hier 
binnen komt stromen. 
Zo slaan medewerkers van ‘HaRTOG’ hun handen in elkaar 
en richten een vereniging op onder de doelgerichte naam: 
DE MIDDEnSTanDSWOnInG – BOUWVEREnIGInG ‘OnS 
VOORDEEL’ te OSS.  Datum van oprichting: 19 april 1920 en 
de initiatiefnemers kijken ruim vooruit; als het aan hen lag zou 
deze blijven bestaan tot  31 december 1978 aldus de statuten. 
Bekrachtiging middels een Koninklijk Besluit vindt al plaats op 
28 juni 1920.
Wilde men hiervan lid worden dan moet het inkomen minstens 
10 x fl. 25.- /maand bedragen waarbij dan de maandelijkse huur 
fl. 25.- bedraagt; bij een hoger inkomen stijgt de huur na rato. De 
vereniging haalt bijna deze datum want ze wordt pas in 1976 met 
algemene instemming opgeheven. (2) 
Met degelijke plannen voor veertig woningen, goede 
argumentatie en gesteund door de gemeente weet men bij 
het toenmalige Ministerie van arbeid uit de Rijkskas een flinke 
subsidie/voorschot los te peuteren dat het bedrag van ietsje 
meer dan fl.150.000 vooroorlogse guldens bedraagt. natuurlijk 
waren daar voorwaarden aan gesteld, er zou onder andere 
betaald worden in drie termijnen.
De hedendaagse vraagprijs voor zo’n woning, waarbij ‘de 
authentieke elementen allure geven aan deze woning’, volgens 
de makelaar, bedraagt  € 299.000,- k.k. kon ik onlangs lezen. (3)
Het bestuur van de stichting start voortvarend. Een deel van de 
Molenstraat (tegenover de “Paterskerk”) en van een zandpad 
dat daar haaks op staat (destijds Erkerstraat, nu Floraliastraat) 
wordt voor de bouw van deze woningen gereserveerd. 

Revolutie
Het bestuur, niet gehinderd door allerlei zakelijke en emotionele 
banden met de Osse bouwwereld, haalt van verre architecten, 
namelijk de heren Ibes & Zwanikken.
Zij adviseren een hypermoderne bouwmethode toe te passen 
die ook nog eens economisch verantwoord is. Bovendien, met 
een bijpassende vorm van architectuur, die voldoet aan de 
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opvatting van een toen nieuwe brede stroming n.l. die van ‘De 
Stijl’. Geen versnipperde bouw maar een ritmisch spel van vlak 
en massa. Ook enkele andere hypermoderne snufjes, zoals een 
eigen waterleiding, worden toegepast. De kreet ‘betonwoningen’ 
is hiermee geboren. Het is compleet nieuw voor Oss maar zoiets 
wordt ook al serieus overwogen en/of toegepast, soms zelf 
op grotere schaal, in ’s-Hertogenbosch, Teteringen bij Breda, 
Rotterdam, Utrecht en weer wat later: het bekende ‘Betondorp’ in 
de Watergraafsmeer in amsterdam. Inmiddels zijn elders enkele 
van die huizenblokken weer afgebroken vanwege betonrot.
als in 1921 met de bouw wordt begonnen en Ossenaren zich 
bewust worden van de ongebruikelijke aanpak zullen zij al snel 
het toentertijd moderne woord ‘revolutie’ erop hebben geplakt. 
Bewoners van over het spoor aan de Molenstraat worden door 
de autochtone bewoners uit het centrum dan ook aangesproken 
als ‘van de Republiek’.

Gat in de markt
De in de buurt wonende Koos Cox zal de voorbereidingen 
voor de bouw van de ‘betonwoningen’ aan de Floraliastaat 
(als gemeenteraadslid?) en uitvoering met argusogen hebben 
gadegeslagen. Hij zoekt naar een aangepaste vorm van 
ondernemen, waar toen een nieuw begrip bij te pas kwam, 
namelijk ‘mechanisatie’, en wordt daarbij geïnspireerd door 
bouwactiviteiten bij hem om de hoek.
Bij huizen horen ook schuttingen en als je die met een 
meccanodoos–achtige benadering  construeert en vervolgens 
laat plaatsen, waarbij geen groot vakmanschap nodig is 
(waterpas en meetlat zijn al voldoende), opent zich een nieuwe 
markt voor gewapend beton (zo’n toepassing hiervan werd u al 
voorgeschoteld op een historische foto die gedateerd wordt op 
of rond 24 september 1944). (4)
Hij voegt de daad bij het woord en laat op de scheidingslijn 
van zijn erf met percelen gelegen aan de Floraliastraat een 
schutting bouwen in harmonie met de aanpalende gloednieuwe 
betonwoningen. 
Wanneer deze naar zijn genoegen gereed is laat hij als een 
routinehandeling zijn firmanaam erop schilderen, ruimte genoeg. 
Grafitti of een logo kent het bedrijf dan nog niet. Vervolgens wordt 

dit trots vastgelegd voor daarop volgende promotie-activiteiten 
(foto c). aan de hand van de stand van de bouw/reparatie van 
een van de betonwoning complexen op de achtergrond op deze 
foto (of vernielde de wind het niet beschoten pannendak aan de 
westkant?) zal dat zo rond 1922 of vrij kort erna zijn geweest.
De zaken van Cox gaan voortvarend, het aanvankelijk maagdelijk 
grasveld rond 1922 wordt een levendige werkplaats (foto d). Het 
assortiment is nu aanzienlijk uitgebreid. 
De oorspronkelijke schuttingtaal doet zijn invloed nog steeds 
gelden zoals vaag op de foto valt waar te nemen. Misschien 
voerde Koos Cox wel als zijn motto: sine opere nihil en daar 
kan het bestuur van de stichting, onder wiens hoede de voor u 
liggende uitgave tot stand kwam, gezien haar naam, zich zeker 
wel in vinden, lijkt mij.

Heesch, oktober 2008, Joop Thuring

Verantwoording

1)  notulen raadsvergaderingen Gemeentebestuur Oss, 1810-1930, BHIC, 
’s-Hertogenbosch, Inv. nr. 7363 

2)  Floraliastraat 1921-1998, Marja en Geert Snellen, e.a., Drukkerij van 
Ballegooy, Oss, 1998

3) De Sleutel, Wegener Huis-aan-huisMedia, van woensdag 24 augustus 2008
4)  Tussentijds, 11e jaargang, nr.1/06, ‘The second wave’, joop Thuring, 

blz 25, 2006

Foto a
Het overladen van hoepels op een wagon op het stationsemplacement van Oss. Er 
vallen drie personen te onderscheiden; zo te zien hebben ze vakwerk verricht.
Een vaste vervoerder bij jac Cox was de firma van Sambeek.
Datum van opname onbekend.
Uit het privé archief van wijlen Mej. W. Cox

Foto b
Deze afbeelding is een kopie van een foto oorspronkelijk gemaakt op een glasplaat 
die in de loop van ongeveer honderd jaar een keer een flinke smak heeft gemaakt; 
scherven brengen geluk denken we maar.
De lading is stevig ingepakt (met vermelding van de producent en land van 
herkomst), immers een verre reis staat voor de boeg; mogelijk via Duitsland naar 
een Scandinavisch land (Denemarken?, Zweden?). 
Uit het privé archief van Dhr. Gerard Cox, Reek

Foto c
Deze afbeelding stond gedrukt op een papieren buil als een soort handelsmerk. Een 
betonnen schutting met daarop geschilderd het adres van de producent of mogen 
we hier spreken van de fabrikant.
Deze buil heeft de tand des tijds grotendeels overleefd omdat er een andere 
bestemming aan werd gegeven dan oorspronkelijk bedoeld.
Uit het privé archief van Dhr. Rob van Oort, Heesch

Foto d
Een helaas minder scherpe kopie van een afbeelding elders al eens geplaatst. De 
oorspronkelijke foto kon niet, ondanks een intense speurtocht, achterhaald worden.
In het midden links ontwaarde Gerard Cox nog zijn opa jac Cox die in 1935 stierf. 
Met dit houvast is het mogelijk de oorspronkelijke opname terug te voeren tot de 
crisis jaren. Daar valt hierop niets van te merken. Vaag is tussen de bedrijvigheid 
nog de oorspronkelijke schuttingtaal te ontwaren.
Kopie van een foto uit het boek “Oss in de Twintigste eeuw” (blz 42), in opdracht van 
de Rabobank Oss, ter gelegenheid van haar 75e verjaardag. Drukkerij Patria, 1979

Foto d
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Dinsdag 10 juni 2008, een dag na de winst van Oranje op Italië, bleef De Werkende Mens in 

voetbalsferen: Toon Jagers verzorgde een lezing over de geschiedenis van de voetbalclub TOP in Oss. Hij 

vertelde over de amateurvereniging die al 80 jaar bestaat maar ook over de Betaald Voetbal Organisatie 

TOP Oss. Toon Jagers kent vooral de BVO goed omdat hij daar in het bestuur zit. 

Zoals bij elke sportvereniging kent ook de geschiedenis van deze voetbalclub pieken en dalen maar dat 

maakt de geschiedenis bewogen en geeft uitdagingen om er als sportclub voor te gaan.

Lezing over sv TOP en de BVO TOP Oss maakt 
van De Werkende Mens ook sportliefhebber

Lange historie
In 2008 vierde de sportvereniging TOP haar 80-jarig 
bestaan terwijl de Betaald Voetbal Organisatie 17 jaar 
functioneerde.

De officiële oprichtingsdatum van de sv TOP was 9 april 
1928. Het initiatief werd genomen door Cor van Schijndel 
en Tonnie Sleishauser. Wat later maakte ook Piet van 

Schijndel als penningmeester deel uit van het bestuur. In 
de eerste periode droeg de nieuwe voetbalvereniging de 
naam Klein maar Dapper – KMD. Enige tijd later bleek 
dat deze naam al in gebruik was en werd er een nieuwe 
naam naar voren gebracht: TOP.
Het eerste speelveld lag in de buurt van de Burgemeester 
van den Elzenlaan. Er stonden geen goals en daarom 
schafte de jonge vereniging vier doelpalen aan. Deze 



tu
ss

en
ti

jd
s 

2  ja
a

RG
a

n
G

 1
4

25

mochten niet op het veld blijven staan dus na elke 
wedstrijd (tijdens de eerste twee jaar alleen vriendschap-
pelijke wedstrijden) moesten de palen weer opgeborgen 
worden.
TOP was niet de eerste maar de vijfde voetbalclub in Oss, 
van de andere vier heeft alleen OSS ‘20 het tot op de dag 
van vandaag volgehouden. 

Enige tijd later werd er gevoetbald op een veld aan de 
Molenstraat achter de bioscoop Luxor. Het clubhuis was 
toen het café van Leentje Verhallen bij de toenmalige 
Paterskerk.

Hoogte- en dieptepunten
De jaren ’30 verliepen voor TOP succesvol. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog lukte het maar moeizaam om een 
compleet elftal op poten te krijgen. Het lukte wel om het 
eerste jeugdteam op te zetten. 
In 1946 volgde de verhuizing naar de Hescheweg. In 
1949 werd TOP na een gewonnen wedstrijd in Waalwijk 
kampioen. De voorloper van het Brabants Dagblad (De 
Sirene) verzorgde een radioverbinding met Oss. Velen 
kwamen op de Heuvel luisteren naar het verloop van de 
wedstrijd. 

In 1953 werd het 25-jarig jubileum gevierd. Een van de 
activiteiten was de jubileumwedstrijd tegen Feyenoord. 
In de periode 1955-1957 heeft TOP het al geprobeerd om 
het betaalde voetbal binnen te komen maar dat was toen-
tertijd geen succes. 
De amateurs blijven het echter goed doen: in 1975 komt 
TOP in de hoofdklasse van de amateurs, de accommoda-
tie aan de Hescheweg wordt heropend en wordt eigen-
dom van de gemeente.
Wanneer in 1978 het 50-jarig jubileum wordt gevierd, 
wordt ook een begin gemaakt met het meisjesvoetbal. 

Nadat shirtsponsoring werd toegestaan was Zwan de 
eerste shirtsponsor, later werd dit plekje overgenomen 
door Henk Heijmans Sport.
In 1986 werd het eerste team kampioen in de hoofdklasse 

en Nederlands kampioen bij de zondag-amateurs. Dit 
leidde tot deelname aan het bekertoernooi waarbij aan-
getreden moest worden tegen PSV, deze wedstrijd werd 
met 4-0 verloren.
Het kampioenschap behaalde TOP ook in 1988 en 1991. 
In 1988 werd ook het 60-jarig jubileum gevierd en begon 
men het G-voetbal voor verstandelijk gehandicapten. 

Op naar de BVO
Voorzitter Henk de Bruijn begon met de voorberei-
dingen om de overstap naar het betaalde voetbal te 
maken. Gedurende dit proces opperde burgemeester Van 
Veldhuijzen de clubnaam te veranderen in TOP Oss. Dit 
voorstel werd toen weggehoond omdat de gemeente geen 
financiële bijdrage wilde geven voor de realisatie van de 
wens om een betaalde voetbalorganisatie op te zetten. 
Later is een en ander besproken en werd de clubnaam 
alsnog BVO TOP Oss. 
TOP heeft sowieso een rol gespeeld in het Osse sociale 
leven: bijvoorbeeld een actieve supportersclub, er was een 
carnavalsvereniging verbonden aan TOP, zo ook een 
eigen biljartvereniging. Bovendien zijn er spelers vanuit 
de amateur-teams naar het professionele voetbal overge-
stapt. 

De lezing werd afgesloten met het wel en wee van de BVO 
TOP Oss onder de diverse trainers en de realisering van 
het stadion aan de Mondriaanlaan. Bovendien hadden de 
spelers van het eerste elftal van de amateurs van TOP een 
flinke aderlating moeten doen toen de BVO gerealiseerd 
werd. Zij werden teruggezet van de hoofdklasse naar 
de vierde klasse maar ze waren snel weer op hun oude 
niveau. Feit is echter wel dat de meeste toeschouwers 
nu de wedstrijden binnen het betaald voetbal bezoeken 
en de amateurs het nu met veel minder toeschouwers 
moeten doen...

Hiermee werd de lezing van Toon Jagers afgesloten maar 
er werd nog lang nagepraat. RvV
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In het Stadsarchief aan de Peperstraat wordt een belangrijk deel 

van de Osse archieven bewaard. Daar is een speciaal depot voor 

ingebouwd, met klimaatbeheersing en dikke betonnen wanden 

voor brandveiligheid en bescherming tegen oorlogen en rampen. 

Naast de archiefbewaarplaats staat een ‘museumbe-

waarplaats’, de schatkamer van de Peperstraat. In 

dit depot is een groot deel van de collectie his-

torische objecten opgeslagen van Museum 

Jan Cunen, waar het Stadsarchief onderdeel 

van is. In deze rubriek lichten we een van 

die voorwerpen toe, die zo nauw verbonden 

zijn met de Osse historie. 

Dit keer: het Delftsblauwe rookworst-

bord van UNOX. In deze special van 

Tussentijds met veel informatie over de rook-

worst is dit prachtige bord een toepasselijke schat uit de 

collectie. Met een doorsnede van zo’n 40 centimeter zal 

dit bord, met een stapel rookworsten er op, een opval-

lende blikvanger in de winkel van een kruidenier 

of slagerij zijn geweest. Waarschijnlijk 

dateert het bord uit de jaren ’30 van de 

vorige eeuw. Nog niet zo lang gele-

den schijnt het bord in een plastic 

‘herdruk’ te zijn uitgegeven. Een 

gruwel voor de ware liefhebber van 

echt maar wie er een kan missen: 

misschien interessant als aanvulling 

van de schatkamer. PS
Foto pR

Uit de schatkamer van het Stadsarchief

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

De webstek van De Werkende Mens krijgt geleidelijk aan 
meer bezoekers. Het Het zijn er nu al meer dan 400 in de 
maand. Dat komt omdat de actuele en historische informatie 
voortdurend wordt uitgebreid, waardoor steeds meer willekeurige 
zoekopdrachten resultaat opleveren. Zo vond schrijver dezes, via 
de zoekopdracht ‘goudmijnstraat gasfabriek’, onverwacht een 
artikel over de eerste Osse gasfabriek aan de Goudmijnstraat op 
de webstek van De Werkende Mens!

Tips www.dewerkendemensoss.nl
Door te zoeken met een bepaalde term via zoekmachines als 
Google of Yahoo wordt vaak wél een pagina gevonden, maar niet 
altijd meteen de zoektekst. Zoek in dat geval binnen de gevonden 
pagina nogmaals naar het belangrijkste deel van de zoektekst. Zo 
voert zoeken met de zoekterm ‘goudmijnstraat gasfabriek’ wel 
naar de pagina op de webstek van De Werkende Mens, waarop 
de inhoud van eerder verschenen tijdschriften Tussentijds staat 
vermeld, maar nog niet naar de gezochte plek. Verder zoeken 
op de gevonden pagina met alleen de term ‘gasfabriek’  toont 
de inhoudsopgave van het tijdschrift Tussentijds van december 
1996. Vanaf die plaats kan het gevonden Tussentijdsnummer als 
pdf-document worden geopend en ingezien.

www.digibieb.nl/ossecanon/
Een historische canon is de rode draad die door de geschiedenis 
loopt. De totstandkoming van de nationale canon heeft Oss 
geïnspireerd tot de samenstelling van een Osse canon. Op www.

digibieb.nl/ossecanon/ is alles te vinden over de inhoud en het 
ontstaan van de Osse canon.

www.filmenfotobank-nb.nl/
De Film- en Fotobank Noord-Brabant maakt via haar website 
cultuurhistorische foto’s en films uit Brabant toegankelijk voor 
iedereen. Met een inzending van meer dan 1500 foto’s is 
Heemkundekring ‘Het Land van Ravenstein’ een belangrijke 
deelnemer. 
Kies op de pagina ‘Zoeken’ de tab ‘Uitgebreid zoeken’ en kies 
als Gemeente ‘Oss’ en als Plaats ‘Oss’ om uitsluitend de bijna 
800 foto’s van het oude grondgebied van Oss te vinden. Of 
zoek onder de tab vrij zoeken met een willekeurige zoekterm 
als ‘Hermanslaan’. Het blijkt dan dat er 31 foto’s bestaan met 
Hermanslaan in de omschrijving.
Via een pictogram met een tekstwolkje onder een gevonden 
afbeelding kan de toelichting bij de foto worden getoond. Een 
bezoeker die meer informatie over de foto kan geven dan er 
staat vermeld, mag na opgave van e-mailadres en wachtwoord 
commentaar leveren bij een afbeelding om daarmee volgende 
bezoekers van kunnen dienst te zijn.

Commentaar welkom
Stuur tips of commentaar met betrekking tot de website 
per e-mail naar webstekmeester@dewerkendemensoss.nl

En kijk weer gauw op www.dewerkendemensoss.nl
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Alweer enige maanden geleden verschenen er berichten in de 
media dat een groep bewoners van de Dr. Hermanslaan in Oss 
(gelegen aan de Booglaan, grenzend aan de Spoorlaan) een boek-
je wil laten verschijnen over hun straat en haar geschiedenis.
De groep wilde overigens meer dan alleen maar dat. Zij organi-
seerde ook een straatfeest en een straatspeeldag voor de kinderen.
Al deze activiteiten zijn bedoeld om de, toch al aanwezige, saam-
horigheid in de straat te vergroten.

Een saamhorigheid die, ook zonder deze activiteiten, al 
groot is omdat het Villapark, waar de Dr. Hermanslaan 
deel van uitmaakt, eigenlijk een eigen dorp in de stad 
is. Zo vertellen Janine van der Heijden en Conny Leijten. 
De laatste beschrijft de geschiedenis van de straat aan 
de hand van verhalen van (oud-)bewoners en de uit-
komsten van archiefonderzoek. Dat laatste verloopt ove-
rigens helaas niet helemaal vlekkeloos omdat er een 
aantal dozen met relevante informatie niet een-twee-drie 
gevonden kan worden bij het BHIC in Den Bosch .
De aanleiding voor al deze activiteit is dat de straat in 
2009 90 jaar bestaat. De woningen werden 25 jaar geleden 
bestempeld als gemeentelijk monument. Het was aan-
vankelijk de bedoeling dat in het boekje de huidige bewo-
ners van de Dr. Hermanslaan voor het voetlicht zouden 
worden gebracht. Hier is het echter niet bij gebleven.
Gedurende hun onderzoek kregen de leden van de 
�historische groep� het beeld dat ze in een bijzondere 
Osse straat woonden. De historie is bedoeld als soci-

ale geschiedschrijving met menselijke verhalen en men 
streeft zeker niet naar een uitputtend wetenschappelijk 
onderzoek. Een en ander zal vooral gebaseerd worden 
op de herinneringen van de (ex-)bewoners. Het wordt 
een verhalend werkje waarin vooral sfeerbeelden zul-
len komen met veel illustraties. Makkelijk leesbaar is 
de bedoeling. Het is de bedoeling dat het boekje voor-
jaar 2009 zal verschijnen. Inmiddels hebben ongeveer 60 
mensen het boekje besteld, vooral bewoners uit heden en 
verleden.
Aanvankelijk was het de bedoeling dat het boekje door 
een groep mensen geschreven zou worden maar al snel 
bleek dat Conny Leijten de vlotste hand van schrijven 
had, zodat zij nu de auteur van een en ander wordt/is.
Naar aanleiding van de berichten in de media hebben 
veel oud-bewoners zich gemeld die hun herinneringen 
laten optekenen. Deze herinneringen gaan terug tot in 
de jaren ‘50 maar ook over de periode daarvoor heeft men 
een en ander kunnen verzamelen. Omdat de betreffende 
dames niet meer in Oss wonen zijn hun herinneringen 
aan die tijd nog �zuiver�, niet gekleurd door beelden hoe 
de straat er later uit zag. 
 
Het begin
Zo is gesproken met een dame van 96 jaar die de straat 
bewoonde vanaf het prille begin, in 1919.
In de eerste opzet van de plannen van architect Charles 
Estourgie bestonden de straatnamen als Dr. Hermanslaan, 

De geschiedenis van de Dr. Hermanslaan

Foto RvV
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Booglaan en burgemeester van der Elzenlaan nog niet, 
die werden pas later geïntroduceerd.  In de eerste opzet 
heette het wijkje het Villapark en werden maar aan één 
kant woningen gebouwd. Het halfronde binnengebied 
van wat we nu als Booglaan kennen bleef in de eerste 
jaren onbebouwd en was bedoeld als stationsplein. In 
de plannen van Estourgie zou ook het station verplaatst 
worden en aan de overzijde van het Villapark komen 
te liggen, zodat het een geheelnaar voorbeeld van een 
Engels tuindorp zou gaan vormen. De woningen waren 
bedoeld als middenstandswoningen.
Er waren door Estourgie 4 blokken van elk 4 woningen 
gerealiseerd. Elk viertal was als een eenheid gebouwd, 
bepaalde details komen in alle woningen terug.
Voor de realisatie van deze woningen 
had het Osse bedrijfsleven de N.V. Osse 
Burgerwoningen opgericht met als doel 
de realisatie van burgerwoningen voor 
het middenkader. Men  vroeg een bouw-
vergunning aan om  16 burgerwoningen, 1 ambtenaren-
woning en een eigen watertoren te realiseren.
De huizen van het Villapark waren de eerste in Oss met 
een waterleiding. De rest van de stad moest het nog 
met pompwater doen. De gemeente had wel onderzoek 
gedaan naar de kosten van een waterleidingnet voor de 
hele gemeente maar kwam tot de conclusie dat dit te 
duur was.

In het begin van de jaren ‘20 werden ook op het halfronde 
pleintje van de latere Booglaan huizen gebouwd.
Begin jaren ‘30 kreeg de Dr. Hermanslaan zijn eigen 

naam, vernoemd naar de archivaris Dr. C. Hermans.
Het wonen in de Dr. Hermanslaan bleek voor een aantal 
bewoners een eerste opstap naar beter wonen. De wonin-
gen waren aanvankelijk   immers huurwoningen maar 
later konden ze door koop verworven worden.
De hoekwoningen (aan elk blok van 4)  aan de Dr. 
Hermanslaan waren van origine voorzien van een dienst-
bodekamer. Deze hoekwoningen hadden bovendien een 
badkamer. Overigens was dit echt alleen maar de badka-
mer. Voor het bad en de rest van de faciliteiten moesten 
de bewoners zelf zorg dragen. Bij de oplevering van de 
huizen in 1919 was er alleen een kraantje op de overloop.
De herinneringen van de dames met wie gesproken is 
richten zich met name op de knusheid van de beginpe-

riode: het spelen op de straat of achter in 
de grote tuinen.
Het Villapark grensde aan het bedrijven-
terrein van Bergoss. Bergoss had vanaf 
na de oorlog een actieve ontspannings-

vereniging voor het personeel. Zo had men tennisbanen, 
grenzend aan de tuinen van de Dr. Hermanslaan. Ook 
de bewoners van de Dr. Hermanslaan konden daar in de 
jaren ’́40 en ’́50 een balletje slaan. Uiteindelijk is hier de 
tennisvereniging Helios ontstaan.

Een straat met alle gezindten
De Dr. Hermanslaan had vanaf de oplevering bewoners 
van alle gezindten, protestant, neutraal, joods en natuur-
lijk katholieken. Er heerste in de tijd van verzuiling 
echter een goede sfeer tussen deze verschillende groepen. 
De diversiteit kwam vooral door het feit dat de meeste 

bewoners  

van alle gezindten

Foto RvV
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Breken met het verleden
Soms is het helemaal niet erg als er gebroken wordt met het 
verleden. Dan komt er weer ruimte voor iets moois. Hier op 
de hoek Kerkstraat-Monsterstraat stond jarenlang een van 
de lelijkste van alle lelijk afgetimmerde gevels in Oss het 
stadsgezicht te bederven. naast welstandscommissie zou er 
een welstandspolitie moeten komen die met terugwerkende 
kracht forse boetes voor zulke bouwkundige wanprestaties 
moet kunnen opleggen.  Gelukkig is er een omslag gaande. 
De gevelplaten zijn er af en de daarachter liggende gevels 
worden hersteld. Dat zijn overigens niet de oorspronkelijke 
gevelwanden. Eigenlijk staan hier drie aparte panden die in de 
jaren dertig ieder een eigen winkelpui hadden. Wie op de toren 
van de Grote Kerk staat 
kan nog goed zien dat er 
verschillende daken achter 
de gevel schuil gaan. 
Binnen in het pand is ook 
goed te merken dat het om 
verschillende huizen gaat. 
Overal staan tussenmuren 
en steunpilaren, er zijn 
hoogteverschillen die 
met trapjes overwonnen 
worden. 

De Osse architect jos Bijnen (1912-1988) ontwierp in 1950 
één gevelwand om de verschillende panden tot een geheel 
te smeden, met op de begane grond doorbraken voor grote 
winkelramen in een zelfde stijl. Waarschijnlijk een opdracht met 
beperkt budget. Hij kreeg het voor elkaar door een grote schil om 
de aparte panden heen te plaatsen, in het herkenbare karakter 
van de Wederopbouw-architectuur van die tijd.

Bijnen was aanhanger van de bouwstijl van de Bossche School, 
die in Brabant na de oorlog goed aansloeg. Maar hij ontwikkelde 
daarin wel een eigen vormentaal. De nieuwe synagoge aan 
de Oude Kerkstraat en de vroegere Boerenleenbank op de 

hoek Boterstraat-
Molenstraat zijn daar 
mooie voorbeelden van. 
Voor de verbouwing 
van dit pand vond hij de  
merkwaardige maar wel 
interessante oplossing 
van de verpakking van de 
oude achter een nieuwe 
gevel. En binnenkort weer 
fraai te zien nu hier het 
Centrum voor jeugd en 
Gezin gevestigd wordt.PS

straatbewoners van buiten Oss kwamen. Zoals al gezegd 
vooral veel middenkader en handelaren. In de herinne-
ring van de geïnterviewde dames woonden er gezinnen 
in de straat waarvan de vader afdelingshoofd was in een 
van de industriële bedrijven maar ook gemeenteambte-
naren, ingenieurs, belastingmensen en vertegenwoordi-
gers. De gemeente Oss had juist voor deze groep onder 
andere in het Villapark, goede woningen gerealiseerd om 
hen te stimuleren ook daadwerkelijk in Oss te blijven. 
Op deze wijze gaven ze de stad ook een economische 
impuls.
Welke mensen er in de eerste 30 jaar in de  Dr. Hermanslaan 
hebben gewoond is moeilijk te achterhalen omdat het 
geen eigenaren maar huurders waren.Inmiddels is wel 
de geschiedenis bekend van de 31 bewoners die in de 
tweede wereldoorlog uit de straat zijn weggevoerd en in 
een concentratiekamp zijn omgebracht. Ook is ontdekt 

dat sommige bewoners waren ondergedoken,  onder 
andere een joodse moeder met haar twee kinderen.
In de jaren ́’70 zijn er, bij de aanleg van een zandbak, nog 
tinnen kandelaars teruggevonden, die  daar  waarschijn-
lijk tijdens de oorlog zijn begraven.
 
Vanaf de jaren ’50 kan er een duidelijk beeld gevormd 
worden. Zo herinnerde een van de geïnterviewden zich 
dat in deze periode de notabelen bij elkaar kwamen, 
zoals burgemeester, notaris, pastoor en dominee om 
het wel en wee van de buurt te bespreken. Er werd o. a 
besloten welke arbeiderskinderen een stipendium (een 
studiebeurs) zouden ontvangen, mits de familie wel 
oppassend genoeg was.

RvV



BERGHEM
(gemeente Oss)
kern: Berghem

De voormalige gemeente Berghem 
kwam per 1 januari 1994 door samen-
voeging bij de gemeente Oss.
Berghem is gelegen in het Kwartier 
van Maasland. De hertogelijke sche-
penbank voor Berghem kende al in 
1369 een gemeenschappelijk zegel met de beeltenis 
van de H. Willibrordus, vrij in het zegelveld. Hetzelfde 
gold voor het opvolgende zegel, waarvan het stem-
pel in 1868 nog op het gemeentehuis berustte.

Van de brief die de burgemeester naar aanleiding 
van de oproep uit 1815 inzond, is slechts bekend dat 
hij een afdruk van het zegel meestuurde en ‘eene 
schijnbare reden voor den oorsprong’ opgaf. De in 
1810 ontstane gemeente voerde als wapen: Zijnde 
van Lazuur, beladen met St. Willebrordus van goud 
(diploma 16 juli 1817). Dit wapen was een zegel- en 
heiligenwapen naar het schependomszegel. Dat de 
heilige bisschop op een losse grond staat, is niet in 
het diploma vermeld.

De NCWV stelde in haar rapport van 
1992 voor het traditionele wapen 
van de paro chiepatroon, de heilige 
Willibrordus, als wapen te gebrui-
ken: in rood een zilveren kruis. Die 
kleuren moesten worden omge-
wisseld, omdat dan de hoeken het 
kruis zouden worden vergezeld van 
rode vierbladen, als symbool van het 

Kwartier van Maasland: In zilver een 
kruis, vergezeld van vier vierbladen, alles van keel. 
De beeltenis van de heilige zou als schildhouder 
kunnen fungeren.

Dit voorstel werd niet door de nieuwe gemeente 
Oss overge nomen. De Berghemse gemeenschap 
hechtte sterk aan het wapen uit 1817 en zelfs aan 
het accoladevormige schild, dat wapenkundig niet 
ter zake doet. De gemeenteraad besloot op 28 
januari 1994 nr. 68 dan ook conform, waardoor de 
omschrij ving en tekening uit 1817 voor dit dorpswapen 
gehandhaafd bleven. Ook in 1994 is niet toegevoegd 
dat de heilige op een losse grond staat, waardoor aan 
de hand van de omschrijving, die als besluit geldt, niet 
een juiste tekening kan worden gemaakt. R.P
Bron: Rapportage gemeentewapens Oss 2002 door j.Melssen,  

archivaris /heraldicus

Dorps- en stadswapens gemeente Oss

Berghem

h i s t o - m a r k t 
p e p e r s t r a a t
Het Stadsarchief in de Peperstraat organiseerde 
op zaterdag 31 mei een histo-markt in de straat. 
Alle heemkundekringen uit Oss en omgeving,  het 
Sint-Sebastiaangilde en de stichting Vorstengraf 
Oss presenteerden zich op een kraam met info-
materiaal aan de vele bezoekers van het centrum. 
Voor veel voorbijgangers was het een verrassing 
te zien dat er zoveel historische organisaties 
in de regio actief zijn. Verschillende mensen 
schreven zich ook meteen in als donateur. Bezoekers aan de informatiekraam van De Werkende Mens. Foto pR


