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Tussentijds
met tegenstellingen

Een Tussentijds met tegenstellingen. Dat gevoel bekruipt

Ook de tweede wereldoorlog komt aan bod, vooral die

je wanneer je dit nummer van Tussentijds doorleest.

mensen uit Oss die deze oorlog het leven heeft gekost:

Zo komt de Heuvel aan de orde in zeer lang vervlogen

het overzicht dat Ruud Pieters ons presenteert en het

tijden (al in de middeleeuwen was de Heuvel een centrale

mooie project over de Stolpersteine (herinneringen aan

plek in Oss) en in recentere tijden: Ruud Pieters sluit zijn

weggevoerde Joodse bewoners) dat momenteel vorm krijgt

overzicht af van de bewoners van de Heuvel in 1928.

in de Dr. Hermanslaan.

Ook in de huidige tijd speelt de Heuvel nog een

Eigenlijk is deze Tussentijds de weerspiegeling van wat

belangrijke rol in Oss. Denk bijvoorbeeld aan de

de historie ons brengt: vrolijkheid en droefenis, trots

carnavalsperiode wanneer de Heuvel de Heuvel niet

en schaamte, hoogte- en dieptepunten vanuit welk

meer is maar omgedoopt is in Ossekoppenplein. Vlak

perspectief men de (Osse) historie ook bekijkt.

voor carnaval nam Piet van Lijssel, al lang een bekende

Wij, als redactie, hopen dat u weer met veel genoegen deze

naam in het Osse carnaval, ons mee in de historie van

Tussentijds zult lezen en wellicht geeft een en ander ook

het Osse carnaval. Dit niet in het minst door mooie films

u de inspiratie om een stukje Osse geschiedenis voor het

te vertonen over het carnaval in vervlogen jaren. Vooral

voetlicht te brengen want ons blad is een platform voor

opvallend waren de grote menigten die in de jaren ’70 en

allen om te lezen over de Osse geschiedenis maar wellicht

’80 naar de carnavalsoptocht kwamen kijken.

ook om er over te schrijven.
Namens de redactie
Robert van Vlijmen
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Maar ook hier weer een tegenstelling want niet alles in

1

Archeologisch onderzoek
op de Heuvel
Ingrid Cleijne
In oktober 2010 heeft onderzoeksbureau BAAC enkele dagen opgegraven in het historische centrum van Oss.
Het onderzoek vond plaats op de Heuvel, op de locatie waar de nieuwe ‘IJssalon Venezia’ zou worden gebouwd.
Ondanks de beperkte omvang van de nieuwbouw werd een onderzoek toch nuttig geacht, mede omdat bekend
was dat ter plekke van de nieuwe ijssalon tot 1921 een boterwaag annex raadhuis had gestaan.

1. E EN FOTO VAN DE BOTERWAAG (BEGANE GROND) ANNEX RAADHUIS
(BOVENVERDIEPING) OP DE HEUVEL UIT 1892. DE FOTO IS GENOMEN RICHTING HET
NOORDOOSTEN, OP DE ACHTERGROND IS HET NOG BESTAANDE ‘NOTARISHUIS’ UIT
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1887 TE ZIEN (HEUVEL 36-38).
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In de tweede helft van de 18de eeuw werd Oss een
centrum voor vee- en boterhandel. Hierdoor ontstond
behoefte aan een waag waar de boter op een gecontroleerde manier verhandeld kon worden. In 1768 gaf de
Staten-Generaal in Den Haag Oss toestemming voor de
bouw van een boterwaag. Omdat tot dan toe de vergaderingen van de schepenen in een herberg plaatsvonden,
besloot men om stadhuis en boterwaag in één gebouw te
combineren. Als locatie werd gekozen voor de Heuvel. Op
de kadastrale minuut uit 1832 is te zien dat het noordoosten van het plangebied samenvalt met een hoek van de
boterwaag (afb. 2). De boterwaag werd in 1921 gesloopt.
Tijdens de opgraving werd één put aangelegd ter grootte
van de bouwput voor de nieuwe ijssalon: ongeveer 10 bij
10 meter. Tijdens het verdiepen werden aanvankelijk
redelijk wat recente verstoringen aangetroffen, zoals

2.DE DIKKE LIJNEN GEVEN DE HUIDIGE BEBOUWING WEER. IN HET MIDDEN DE CONTOUR
VAN DE BOTERWAAG ANNEX RAADHUIS. DE OPGRAVINGSPUT (DUNNE LIJN) VALT ER
DEELS MEE SAMEN.

boomkuilen en kabelsleuven, maar ook oudere ophogingen. Ter hoogte van de natuurlijke ondergrond, gemiddeld twee meter onder het huidige maaiveld, werd een
vlak aangelegd waarin zich vele sporen aftekenden.

Vondsten en sporen in en op de
natuurlijke ondergrond
De oudste vondsten die tijdens de opgraving werden
gedaan en mogelijk ook één van de gedocumenteerde
kuilen, dateren uit de Karolingische periode (725-900). De
vondsten bestaan uit Karolingisch aardewerk in de vorm
van een scherf Badorf en een mogelijke scherf Mayen. De
scherf van Badorf aardewerk bevond zich tussen materi

van de put werden in het vlak en in het profiel spitsporen waargenomen. Dit zou erop wijzen dat het gebied
in deze periode nog een agrarisch karakter had. Ook in
de bovengenoemde onderzoeken in de omgeving was
deze periode vertegenwoordigd; bijvoorbeeld werd aan
de Eikenboomgaard een huisplattegrond uit de late 12de
eeuw aangetroffen (Verwers 1984, 43).

3. HET NOORDWESTDEEL VAN DE OPGRAVINGSPUT. DE FOTO IS GENOMEN RICHTING HET
NOORDEN.

aal met een datering van 1300 tot 1500 en zal in deze latere periode zijn opgespit. Toch geeft de scherf wel aan dat
ter plekke of in de nabije omgeving in de Karolingische
periode bewoning heeft plaatsgevonden. Het mogelijke
aardewerk uit Mayen zou zich in situ (op de oorspronkelijke plek) kunnen bevinden, in een afvalkuil met brokken ovenwand en metaalslakken. De kuil toont aan dat
in de omgeving metaal werd bewerkt. De datering is wel
wat onzeker, maar niet onmogelijk. Ook tijdens onderzoeken in de omgeving werden Karolingische sporen en
aardewerk aangetroffen; aan de Eikenboomgaard ten
noorden van de huidige onderzoekslocatie (Verwers 1984,
44-45; Van Alphen 1981, 17) en tijdens de onderzoeken
Arendsvlucht en Begijnenstraat ten noordwesten van de
Heuvel (Brouwer en De Winter 2009, 12 en 37-38).

Enkele van de kuilen, paalsporen en ophogingen zijn in
de 13de eeuw te dateren, maar de meeste sporen in het
vlak van de opgravingsput zijn middels het er in voorkomende vondstmateriaal en relatief in de 14de eeuw
te dateren. Het onderzoeksterrein is te klein om een
plattegrond in de sporen te kunnen herkennen, maar
het gaat om meerdere forse paalkuilen, die zeker op de
aanwezigheid van een gebouw of meerdere opvolgende
gebouwen wijzen. De bebouwing heeft hier gestaan in
een periode dat Oss al stedelijke kenmerken aannam.
Dat het in deze periode nog om houtbouw gaat wijst er
wel op dat Oss een heel andere ontwikkeling had dan het
nabijgelegen ’s-Hertogenbosch, waar rond 1200 al stenen
gebouwen rond het marktplein verrezen. De locatie van
de bebouwing ter plekke van de opgravingsput, midden op de marktplaats, zou kunnen wijzen op een min
of meer openbare
functie, vergelijkbaar met die van de
latere boterwaag.
5. EEN COUPE (DOORSNEDE)
DOOR ENKELE VAN DE SPOREN

4. ALLE SPOREN EN HUN
DATERINGEN IN HET
AANGELEGDE VLAK IN
DE OPGRAVINGSPUT. HET
VLAK IS GELEGEN OP
ONGEVEER TWEE METER
ONDER HET HUIDIGE
MAAIVELD.

akkerlaag; in de
noordoosthoek

Ophogingen na 1400
In de 15de eeuw werd het terrein meerdere malen iets
opgehoogd, zodat aan het eind van de eeuw het maaiveld ongeveer een meter onder het huidige kwam te
liggen. De ophogingen dekken de oudere paalkuilen
af; de bebouwing op de Heuvel moet voorafgaand aan
de ophogingen zijn verwijderd. Dat betekent dat ter
plekke van de opgravingsput vanaf de 15de eeuw tot aan
de bouw van de boterwaag in 1768 waarschijnlijk geen
bebouwing aanwezig is geweest, want ook uit de periode na 1500 zijn bijna uitsluitend ophogingen bewaard
gebleven. In de hoogst bewaard gebleven ophoging,
direct onder het recente zand voor de bestrating, werd
een munt uit 1758 aangetroffen (afb. 6).
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Een enkel spoor bleek uit de periode tussen 1050 en 1150
te dateren. Uit de volle middeleeuwen (1050-1225) zijn
een enkele paalkuil en enige ophogingen bewaard gebleven. Mogelijk gaat het bij één van de ophogingen om een
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IN HET VLAK.
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6. BEIDE ZIJDEN
VAN EEN GELDERSE
DUIT UIT 1758,
GEVONDEN TIJDENS
HET ONDERZOEK.
DE DUIT HEEFT EEN
DOORSNEDE VAN 2,2
CENTIMETER.

De boterwaag uit 1768
De munt en de ophoging moeten hier kort voor de
bouw van de boterwaag terecht zijn gekomen, want
de vermoedelijke puinfundering van het gebouw is er
doorheen gegraven. De puinfundering is alleen gezien
in de profielen van de opgravingsput, maar de locatie
komt precies overeen met de locatie van de boterwaag op
de kaart uit 1832 (vergelijk afb. 2 en 4). Van de boterwaag
resteert ter plekke van de put dan ook niets anders dan
een deel van deze puinfundering en van de uitbraaksleuf
uit 1921. De onderkant van de puinfundering bevindt
zich ongeveer een halve meter onder het huidige maaiveld. Omdat de boterwaag óp de puinfundering ook
nog een bakstenen fundering zal hebben gehad, lijkt
het aannemelijk dat de maaiveldhoogte na de bouw van
de boterwaag niet veel anders zal zijn geweest dan de
huidige. Hierdoor kan ook geconcludeerd worden dat
ter plekke van de opgravingsput het gebouw niet onderkelderd is geweest.
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Tenslotte
Ondanks de beperkte omvang van de opgraving kan
geconcludeerd worden dat op de Heuvel mogelijk al

vanaf de Karolingische periode bewoning voorkwam
en zeker vanaf de 11de eeuw. In de 14de eeuw, toen Oss
verstedelijkte en de Heuvel waarschijnlijk al een marktplein was, stond er bebouwing op het plein. Het is niet
uitgesloten dat die bebouwing een soortgelijke openbare functie had als de boterwaag uit 1768. Daarmee kan
eveneens geconcludeerd worden dat in een bijzondere
omgeving als het hart van een historische stad ook het
opgraven van een terrein ter grootte van een spreekwoordelijke postzegel (of in dit geval beter gezegd een
ijsklontje) zeker de moeite waard is en nieuwe kennis
over de geschiedenis van de stad kan opleveren.
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7. H ET OOSTELIJKE PROFIEL VAN DE
OPGRAVINGSPUT. BOVENAAN BIJ DE LINKER
JALON (MAATSTOK) IS DE PUINFUNDERING
OF UITBRAAKSLEUF VAN DE BOTERWAAG
TE ZIEN.

Slachtoffers, maar niet vergeten

Militairen van de Koninklijke Landmacht;
Officieren en manschappen van de Koninklijke Marine;
Bemanningsleden van Nederlandse koopvaardijschepen;
Militairen van het Koninklijk Nederlands-Indisch leger (KNIL) en leden
van het Indisch verzet;
• Verzetsdeelnemers in Nederland.
Onder de namen zijn ook 11 slachtoffers opgenomen afkomstig uit Oss.
Hun namen zijn hieronder vermeld en daar waar bekend zijn aanvullende
gegevens opgenomen.
Johannes Marinus Brands
Geboren op 10-02-1906 te Oss, overleden 02-11-1943, Birma
Soldaat, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger en Indisch verzet

Jan Doornheim
Geboren op 22-02-1917 te Oss, overleden 11-05-1940, Veghel
Korporaal, Koninklijke Landmacht

Coenraad (Coen) Droomers		
Coen werd op 23-01-1904 te Oss geboren.† ’s-Gravenhage 10-05-1940
Hij trouwde in Oss met Adriana Johanna Maria van den Heuvel, geboren op 19-051905 te Oss. Het gezin woonde in de dertiger jaren aan de Berghemscheweg.
Vervulde zijn dienstplicht als dpl. soldaat, Koninklijke Landmacht bij het
legeronderdeel “Cavalerie” in de Alexanderkazerne aan de van Alkemadelaan.
Bij het uitbreken van de 2e Wereldoorlog werden door de Duitse Luchtmacht
boven ’s-Gravenhage 12 bommen van 50 kg. afgeworpen, welke ondermeer terecht
kwamen op de Alexanderkazerne. Coen behoorde tot de verschillende, dodelijke
slachtoffers, evenals Harrie Ulijn.
Zijn vrouw Adriana is op 24-02-1946 te Oss overleden.

Hendrikus Wilhelmus (Harrie) Ulijn		
Harrie werd op 01-12-1905 te Oss geboren. † ’s-Gravenhage 10-05-1940
Hij trouwde met Maria Adriana Hendriks, geboren op 02-06-1907 te Oss. Zij gingen
wonen aan de Schaykveldschestraat 36. In 1940 woonde hij met zijn gezin aan de
Macharenseweg.
Vervulde zijn dienstplicht als dpl. soldaat, Koninklijke Landmacht bij het
legeronderdeel “Cavalerie” in de Alexanderkazerne aan de van Alkemadelaan.
Bij het uitbreken van de 2e Wereldoorlog werden door de Duitse Luchtmacht
boven ’s-Gravenhage 12 bommen van 50 kg. afgeworpen, welke ondermeer terecht
kwamen op de Alexanderkazerne.  Harrie behoorde tot de verschillende, dodelijke
slachtoffers, evenals Coen Droomers.
Zijn vrouw Maria is op 19-07-1971 te Oss overleden.

Gerardus Antonius van de Heuvel
Geboren op 11-05-1923 te Oss, overleden 23-01-1945, Bilthoven
Onbekend, Verzet

Gerardus Johannes van Lier
Geboren op 10-09-1914 te Oss, overleden 09-03-1945, Bonn (Duitsland)
Wachtmeester Marechaussee, Verzet

Adrianus Marinus van Orsouw
Geboren op 20-02-1912 te Oss, overleden 22-02-1942, Boeloengan
Sergeant, Koninklijk Nederlands-Indisch leger en Indisch verzet

Adrianus Martinus Senders
Geboren op 11-11-1919 te Oss, overleden 14-07-1945, Boxtel
dpl. Soldaat, Koninklijke Landmacht

Johannes Lambertus Wilhelmus van Tilburg
Geboren op 29-05-1926 te Oss, overleden 15-07-1945, Broekhuizen
dpl. Soldaat, Koninklijke Landmacht

Hendrikus Johannes (Driek) Vos
Driek werd op 04-02-1920 te Oss geboren, als zoon van Joannes Wilhelmus
Vos (Jan) en Petronella van Hees. † 25-05-1940 Bedburg-Hau
Vader Jan was een bekende Ossenaar die in de Arendstraat 47 woonde waar
hij ook een winkeltje had. Als ijscoman zwierf hij zomers door de straten, vaak
bijgestaan door zijn zoon Driek. Hij had de bijnaam “platte Vos” en die had hij
van zijn moeder meegekregen. Dat had te maken met het feit dat hij altijd op
zogenaamde “platte klompen” liep. De goedaardige Driek kon na de lagere school,
als gevolg van de “crisisjaren”, moeilijk aan vast werk komen en hij hielp zijn vader
daar waar nodig was. In de zomermaanden was hij vaak bij de N.V. Zwanenberg te
vinden waar hij als tijdelijke kracht tijdens de groentecampagne kon werken.
Kort voor het uitbreken van de 2e Wereldoorlog moest Driek als dienstplichtige
zijn militaire dienst vervullen. Hij werd als leerling-kok geplaatst bij het onderdeel
infanterie 3-1-26 RI van de Koninklijke Landmacht
Toen Duitsland ons land aanviel op 10 mei 1940, was Driek met zijn infanterieonderdeel gelegerd in de buurt van het Maas-Waalkanaal in de gemeente Heumen.
Op deze dag werd het onderdeel in Heumen geconfronteerd met een aantal
personen die waren gekleed in het uniform van de marechaussee en daar ook
voor werden aangezien. Al snel bleek echter dat het verklede Duitse militairen
waren. Er ontstond een vuurgevecht en werden door de Duitsers handgranaten
geworpen in de verblijfsbarakken. Het gevolg hiervan was een aantal doden
en zwaar- en lichtgewonden. Driek was een van de zwaar gewonden. Hij werd
overgebracht naar een ziekenhuis in de buurt van Kleef. Daar werd geconstateerd
dat er een granaatscherf in zijn longen zat en is hij ongeveer 14 dagen later aan zijn
verwondingen overleden.
Hij is in de buurt van Kleef begraven.

R.Pieters
Bron: G.G.Wattenberg (Bert), R.Pieters
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Franciscus Leonardus (Frans) van der Leest		
Frans werd op 02-04-1919 te Oss geboren. † ’s-Hertogenbosch 28-10-1944,
Hij trouwde met Adriana Maria van Vlijmen uit Oss.
In 1944 woonde Frans met zijn gezin in de Heischeutstraat nabij de
spoorbaan en de later aldaar aanwezige middelbare agrarische school.
In de 2e Wereldoorlog meldde Frans zich in 1944 als vrijwilliger bij het
militaire onderdeel Stoottroepen Brabant van de Koninklijke Landmacht.
Bij de slag om ’s-Hertogenbosch in Oktober 1944 werden ook de
stoottroepen ingezet en Frans was daarbij. In die strijd kwam hij op
zaterdag 28 oktober om het leven door een kogel uit zijn stengun, tijdens
het dekking zoeken.
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Sinds 1960 ligt in de hal van ingang Binnenhof 1a van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal de Erelijst van Gevallenen 1940-1945. Dit document
bevat de namen van diegenen die in de Tweede Wereldoorlog als militair
of als verzetsstrijder voor het Koninkrijk der Nederlanden zijn gevallen.
Op dit moment zijn er in de Erelijst ongeveer 18.000 namen opgenomen,
verdeeld over de volgende vijf groepen:

5

PAROCHIEKERK
MARIA ONBEVLEKT
ONTVANGEN TE OSS.

Het noodlottig jaar 1893
Ov er d e mo o r d op wachtm ees ter Hoekm an
en de a anleiding daartoe
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Naast de Grote Kerk in Oss staat een groep van 3 beelden. Een van de sokkels draagt het opschrift:
“Ter herinnering van het noodlottig jaar 1893”.
Na de Tachtigjarige Oorlog kreeg Brabant een aparte status: die van Generaliteitsland, Brabant werd
namelijk vanuit ‘s-Gravenhage rechtstreeks bestuurd door de Staten Generaal. De gezagdragers waren
bij voorkeur lidmaten van de officiële kerk van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden: de
Nederduits Gereformeerde Kerk. Omdat bovendien alle kerkelijke bezittingen werden gevorderd ten
behoeve van de officiële kerk zag de bevolking de protestanten als indringers. En sinds een resolutie van
1764 behoorden de dienders onder andere des zondags naar de gereformeerde kerk - toen dus de kerk
binnen de wallen - te gaan, en daar toe te zien op ordelijk gedrag, zowel in de kerk als op het kerkhof, en
daarna een ronde te doen

6

Halverwege de eeuw van de industrialisatie ging het
slecht met de boeren op de schrale Brabantse zandgronden, zoals in Oost-Brabant, met name de Heikant ten
zuiden van Oss. Ook in Oss ontwikkelde zich geleidelijk
industrie. Nadat Jurgens in 1871 met de productie van
kunstboter begon, ging de ontwikkeling van de industrie met een sneltreinvaart. Zandboeren uit de omgeving komen in de winter naar de stad om werk te zoeken.

Anderen komen zo dicht mogelijk aan de rand van de
stad wonen.
Het steekt de arbeiders dat de elite in welvaart kan leven,
terwijl zij het niet gemakkelijk hebben. Weinigen hebben vast werk, de meesten zijn dagloners. Veelal worden
‘s morgens aan de fabriekspoorten de beste arbeidskrachten binnen geroepen. Wie niet gevraagd wordt heeft
pech. De gezinnen zijn arm en kinderrijk. De kinder-
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die beiden enerzijds diefstallen en overvallen pleegden
en die zich anderzijds schuldig maakten aan mishandeling en bedreiging. Met de mishandelingen namen zij
het recht in eigen hand of zij verzetten zich tegen het
gezag. De ene groep vormde zich rond een persoon die
Nagel[1] onder de schuilnaam Henricus Victor behandelt. De andere groep rond Martinus van Berkum, bijgenaamd de Baron of d’n Bron, kende een familietraditie.
Zijn vader Lambertus voerde al een dievenbende aan, die
de omgeving buiten ‘Osch’ onveilig maakte. Daar wist
Simon van den Bergh van mee te praten, nadat hij in
zijn winkel in Geffen ongewenst bezoek had gehad van
Bertuske Threese, zoals hij Lambertus kende. De Baron
verhuist van de Heide naar Berghem, hij is dan dagloner
in Oss. Hij bereikt een twijfelachtige welstand en begint
in Oss als landbouwer en breidt uit met een herberg
en een kuiperij, waarin ook zijn vier zonen komen te
werken. De beide bendes, waarbij zeker 20 tot 30 andere Ossenaren zijn betrokken, waaronder het personeel
van de kuipers, terroriseren de omgeving en bestrijden
elkaar, waarbij het mes als wapen favoriet is. Door omkoping, intimidatie en meineed trachten zij getuigen het
zwijgen op te leggen. Niemand durft nog iets te zeggen.
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sterfte was hoog. Dat leidde in relatief veel gevallen tot
drankmisbruik en criminaliteit, met name diefstallen
uit nood om in levensonderhoud te kunnen voorzien.
Enkele families met een zeer lage moraal drukten hun
stempel op de gemeenschap.
De sterke arm was onderbezet; al kort na de oprichting
van de marechaussee in 1814 werd een handvol marechaussees in Oss geplaatst, maar de bezetting hield geen
gelijke tred met de bevolkingsaanwas, dat werd al merkbaar kort na de oprichting van diverse kunstboterfabrieken. De situatie op de arbeidsmarkt verslechterde toen
in 1891 de margarinefabriek van Van den Bergh naar
Rotterdam werd verplaatst. De beste krachten en hun
gezinnen verhuisden mee, 250 man sterk. De agressie
tegen de directies en de opzichters van de bedrijven nam
kwalijke vormen aan, bovendien werden er steeds meer
diefstallen gepleegd en vernielingen aangericht.
Toen bleek, dat de marechaussee en de veldwachters veel
zaken niet op konden lossen, nam de criminaliteit snel
toe. Vooral onder invoed van enkele bazige families, die
ook nog eens elkaar bestreden en bedreigden, stond de
marechaussee lang met de handen in het haar.
Rond twee kuipers vormden zich rivaliserende benden,
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Het aantal onopgeloste misdrijven neemt gestaag toe.
Een opzichter bij Meyer van Leeuwen, de Kadt, wordt
beschoten, waardoor hij zich zo bedreigd voelt dat hij
ontslag neemt en Oss ‘metterwoon’ verlaat, maar ook
Jan Jurgens, door de bendeleden smalend ‘Lange Jan’
genoemd, wordt zelfs beschoten terwijl hij nog op bed
ligt. Drie keer wordt er door het slaapkamerraam geschoten, maar de hagel komt gelukkig alleen in het matras
terecht. Van de daders is slechts een sterk vermoeden.
Dan wordt de rechtlijnige wachtmeester Hoekman, een
protestant uit Goes, in Oss geplaatst om orde op zaken
te stellen. Aanvankelijk krijgt hij een aantal belangrijke
zaken toch niet rond, vooral wegens de zwijgzaamheid
van de bedreigde bevolking. Hij gaat later voortvarender
te werk. Dat hij niets van de bevolking begrijpt, blijkt
uit zijn voorstel aan Jurgens - overigens door de superieuren van Hoekman gesteund - om ettelijke arbeiders in
de koude winter van 1892-’93 te ontslaan. Die gezinnen
werden opzettelijk aan de honger overgeleverd en alleen
degenen, die tegen Hoekman zouden klikken, zouden
opnieuw werk kunnen rijgen. Hiermee maakte hij zich
zeer gehaat bij alle arbeiders, want de onschuldigen
werd door de bende het zwijgen opgelegd. Vooral de
bendeleden bezworen elkaar dat hij ‘er aan moest’. Zelfs
Rudolphus Westerveld, de zoon van de gerespecteerde
veldwachter heeft zich in dergelijke bewoordingen uitgelaten. Maar Hoekman hield vol, tot hij zoveel bewijs
had verzameld, dat de daders van meerdere delicten
gezamenlijk veroordeeld zouden kunnen worden. De
rechtzaak zou plaatsvinden op 30 maart 1893.

Met name de bende rond De Baron voelde zich zo in het
nauw gedreven, dat enkele leden besloten Hoekman te
vermoorden voordat de sterke zaken voor de rechter zouden komen. De Baron zelf beloofde zelfs een koe uit zijn
stal aan diegene die Hoekman uit de weg zou ruimen.
Enkele dagen voor de rechtzitting, op 26 maart 1893,
het is dan Palmzondag, wordt wachtmeester Hoekman
opgewacht door Gijp van Gelder, die prat gaat op zijn
krijgsverrichtingen in Atjeh, Piet de Bie, Toon van
Berkum, een zoon van de Baron, en Cis de Bie, die op de
uitkijk staat. Terwijl de wachtmeester vanaf de Heuvel
op weg is naar de Kazernestraat wordt hij beschoten
vanuit de Eikenboomgaard. Het dodelijke schot zou zijn
gelost door Gijp van Gelder. Ook nadat hem gratie is
verleend in 1923, blijft hij volhouden dat het dodelijke
schot is gelost door de jonge Baron.
Een aanwijzing daarvoor zou kunnen zijn dat op 15 april
1893 het graf van Hoekman wordt geschonden. Omdat
de schenders zich betrapt wisten, zijn zij in het donker
gevlucht voordat zij de kist uit het graf konden nemen.
Men heeft nooit kunnen bewijzen dat de Baron het
samen met Piet de Bie en een zwager heeft gedaan. Maar
een verklaring kan zijn, dat de Baron wilde aantonen, dat
de verkeerde mensen van de moord op Hoekman werden
beschuldigd. Piet de Bie kon erbij zijn omdat de Baron
gezworen had dat hij niemand had omgekocht om de
gebroeders de Bie een alibi te verschaffen. Later zou hij
voor meineed, wegens ‘uitlandigheid’ bij verstek, tot 6
jaar gevangenisstraf worden veroordeeld.
Kort daarna sluit de Baron zich met zijn gezin - behalve

Arnold en Jan Jurgens, stelde een fonds in om het lot
der weduwe te verzachten. H.M. de Koningin-Regentes
stelde f100 beschikbaar en via advertenties kwam f3000

Ulijn, drs. Gerard. Oud Oss in beeld. Het Streekboek, 1987.
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zijn zoon Toon, die dan gevangen zit - aan bij een groep bijeen. Maar het fonds zou pas worden uitgekeerd zodra
Osse landverhuizers. Hij probeerde ook Van Gelder tot de jongste der kinderen de 18-jarige leeftijd bereikte.
emigratie te bewegen, zodat die zijn verklaring vanuit De pastoor/deken Van de Laar, die er in de voorgaande
Amerika zou kunnen herroepen. De groep reist via jaren niet voor terugdeinsde om de Baron in zijn eigen
Antwerpen met de Red Star Line naar New York. Zoals herberg de les te komen lezen, vierde de overwinning
gebruikelijk voor immigranten worden hun namen bij op het kwaad in 1894 met de plaatsing van een beelaankomst op Ellis Island tijdens de inschrijving ver- dengroep aan de zuidzijde van de kerk: een beeld vooramerikaanst. Van Berkum werd
stellende ‘Maria Onbevlekt
Vanberkom, handig als er naar je Terwijl de wachtmeester vanaf Ontvangen den helschen
wordt gezocht. Nagel had na de
draak verpletterende’ tussen
de Heuvel op weg is naar de
oorlog graag van hen vernomen,
twee serafijnen. De inscriptie op
Kazernestraat wordt hij beschomaar zelfs hem is het niet gelukt.
de sokkel van de linker serafijn
ten
vanuit
de
Eikenboomgaard.
Alleen Nagel meldt dat Martinus
luidt: “Ter herinnering van het
van Berkum, vanuit Amerika op
noodlottig jaar 1893” en op de
weg naar de rechtzitting, de 7e november 1893 op het sokkel van de andere staat gegraveerd: “Tot dankzegging
station van Den Bosch zou zijn gearresteerd, welke mare voor de gelukkige uitkomst in 1894”.
“nog te middernacht een opeengepakte mensenmassa In oktober 1895 onthullen de Osse marechaussees een
in de omgeving van het rechtsgebouw bijeen” bracht. grafmonument voor hun vermoorde collega met het
Er blijkt verder nergens dat dit meer dan een gerucht is opschrift: “GEERARD HOEKMAN GEB. TE GOES DEN
geweest. Toch wordt er verteld dat de oude Baron ooit 6 SEPT. 1848 WERD TE OSS ALS WACHTMEESTER
vermomd als priester in zijn vroegere herberg op bezoek T E P A A R D D E R K O N I N K L I J K E M A R E C H A U S S E E
is geweest, best aannemelijk als je bedenkt dat hij zich LAAGHARTIG VERMOORD HIJ WAS EEN TROUW
verplicht gevoeld kan hebben, zijn zoon, in de gevange- DIENAAR EN VIEL ALS SLACHTOFFER VAN ZIJN
nis te bezoeken. Hij heeft immers zijn zoon aangezet om PLICHT ZIJNE KAMERADEN SCHONKEN HEM DEZE
mee te doen, maar met meineed en bedreiging heeft hij RUSTPLAATS”
PR
hem niet voor een gevangenisstraf kunnen vrijwaren.
Best mogelijk dat de jonge Baron het dodelijke schot
heeft gelost.
In november 1893 wordt Gijp van Gelder veroordeeld tot
levenslang en Antoon van Berkum tot 10 jaar, terwijl de Geraadpleegde literatuur
gebroeders de Bie worden vrijgesproken.
Nagel, dr. W.H. De criminaliteit van Oss. ‘s-Gravenhage:
De zaak wordt overgedaan op 14 maart 1894, omdat er D.A. Daamen’s Uigeversmaatschappij N.V., 1949.
brieven boven water waren gekomen van de Baron aan
Bergh Jr., S. van den. Het leven van het echtpaar Simon van
zijn zoon Lambertus en omdat getuige Josepus Vos, de
den Bergh en Elisabeth van der Wielen. Rotterdam, familie
eerder bedreigd werd door de Baron dan toch durft te
Van den Bergh, 1907, 1952.
praten. Voor Gijp van Gelder blijft de straf levenslang,
voor Antoon van Berkum wordt het nu 10 jaar en Piet en Wattenberg, Bert. Mark Scholten. Tussen raadhuis en
Raadhuislaan: 100 jaar Korps Gemeentepolitie Oss 1893-1993.
Cis de Bie krijgen nu elk 15 jaar.
De weduwe van Geerard Hoekman, die vier kinderen Oss: Comité 100jaar Korps Gemeentepolitie Oss, 1992.
moet grootbrengen, krijgt slechts een karig pensioen Ven, F.J.M. van de, Anton Jurgens Hzn 1867-1945: Europees
van f250 per jaar, ongeveer de helft van wat een arbeider ondernemer, bouwer van een wereldconcern. Zwolle:, 2006.
in die tijd kon verdienen.
Speurder, J. de, Donker Oss: Oss ontmaskerd: Het volledige
Een commissie met o.a. burgemeester Fenseling, en misdaden-register. Plaats en uitgever onbekend, ca. 1982.
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gureT in de tijd

Stoomkoekfabriek ‘De Ster’
De gebroeders Henricus Petrus en Johannes Franciscus Ploegmakers
beginnen in 1903 in de Kerkstraat met de koekfabriek “De Ster”. Het pand
lag naast het huis van Frans Jurgens. Het was een kleine koekbakkerij
met één oven, veel handwerk en later met twee knechten.
De omzet nam zodanig toe dat na vijf jaar naar een groter perceel moest
worden omgezien, wat in 1908 werd gevonden in de Monsterstraat. Het
was een hele uitbreiding. Er werd gewerkt met 10 knechten, een dubbele heteluchtoven werd geplaatst en er werd al machinaal gewerkt
met deegmachines.

Johannes Franciscus heeft o.a. de volgende functies bekleed:
Penningmeester van het R.K. Bondsgebouw op de Heuvel;
Wethouder en raadslid van de Gemeente Oss; (burgemeester was toen H.F. van
den Elzen)
Voorzitter van de commissie voor de lichtbedrijven Oss;
Voorzitter van de R.K. Ontwikkelingsvereeniging “Katholiek Leven”;
Voorzitter van St. Willibrordus (Parochie O.L.V. Onbevl. Ontv.);
Voorzitter van de R.K. Middenstandsbond; (Vereeniging voor den
Handeldrijvenden en Industriëlen Middenstand)
Voorzitter van de R.K. Middelbare Handelsavondschool;
Van 1932 tot 1941 is hij burgemeester van Oss.

Wie waren deze gebroeders Ploegmakers:
Johannes Franciscus werd in Oss geboren op 8 maart 1879. Hij trouwt met
Petronella Jacoba Maria Holten, die op 25 februari 1882 in Dieden was geboren.
Hij woonde later op de Heuvel 58.
Henricus Petrus werd eveneens in Oss geboren op 12 februari 1882. Hij trouwt
met Henrika Arnolda Spierings, die op 1 juni 1889 in Oss was geboren. Hij
woonde later op het bedrijf, Molenstraat 68.

Henricus Petrus bekleedde de volgende functies;
Penningmeester van de R.K. Bond van Groote Gezinnen;             
President van de Conferentie H.Willibrordus.

Het bedrijf in de Monsterstraat was echter van het begin af toch te klein voor
de toenemende omzet. Zo goed mogelijk werd geprobeerd, door bergruimte enz.
buiten het perceel van het bedrijf te zoeken, hierin te voorzien, doch het bleef
behelpen.
Het ruimtegebrek werd opgelost, toen in 1917 de voormalige Margarinefabriek
van Meyer van Leeuwen, in de Molenstraat 68 te koop kwam. Het pand stond al
sinds 1913 leeg omdat de onderneming niet langer kon concurreren met de grote
margarinefabrieken van Jurgens (in Oss) en Van den Bergh te Rotterdam.
In 1917 wordt het leegstaande gebouw met de markante gevel door de
gebroeders gekocht. Hier kon het bedrijf de nodige uitbreiding ondergaan. Er
werd gewerkt met 6 heteluchtovens, terwijl het personeel werd uitgebreid tot 25
personen en alle grondstoffen werden machinaal verwerkt.
In de stoomkoekfabriek worden in de loop der jaren heel wat soorten koek
gebakken, zoals vruchten-koek, gevulde kandijkoek, Non Plus Ultra, de beroemde
honingontbijtkoek en Brabants Roem, alle aangeprezen als een “heerlijke
gezonde toespijs”.
De gebroeders Ploegmakers spelen vóór 1940 een vooraanstaande rol in de
Osse gemeenschap en leveren een wethouder en een burgemeester.

Johannes Franciscus is op 7 januari 1941 te Oss overleden. Zijn echtgenote is op
11 september 1952 in Oss overleden.
Henricus Petrus is op 14 september 1947 te Oss overleden. Zijn echtgenote is
eveneens in Oss overleden, datum onbekend.
In het voorjaar van 1984 is de fabriek aan de Molenstraat afgebroken en verrijst
er een wooncomplex.
Bron: Adressengids Oss 1928. Bidprentjes.              		

Heuvel 55
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Dit pand (later Heuvelstraat 2) stond op de hoek van de Kerkstraat. Het
werd in 1890 gebouwd in opdracht van Wilhelmus Antonius Jurgens
(1860-1933) die er echter niet heeft gewoond. Hij verkocht het pand aan
zijn zwager Aloysius Clercx, die er een wijnhandel in ging exploiteren
tot 1907. Aloysius was getrouwd met Johanna Maria Clementia Jurgens.
Vanaf 1920 tot 1923 was er een filiaal van de Credietvereeniging de
Hanzebank in gevestigd.
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Het hoofdkantoor bevond zich van 1907 tot 1923 in ’s-Hertogenbosch
(Hinthamerstraat). Na de liquidatie sloot zich het levensvatbare deel aan bij de
Nederlandsche Middenstandsbank.
Later ging Petrus Leonardus van Loosbroek, directeur van de Houthandel en
Kistenfabriek Kamphuis-Loosbroek, in het pand op de Heuvel wonen. Petrus
werd te Oss geboren op 26 november 1890 en is in Oss overleden op 26 januari
1969. Hij was getrouwd met Wilhelmina Petronella Maria de Bruin, geboren in
Oss op 1 januari 1895 en aldaar overleden op 9 september 1977.
Zij werden bijgestaan door een dienstbode, Berdina Wilhelmina Weijenburg
(*1903-†1961) die eveneens in het pand woonde.

RP

In 1984 werd het pand gesloopt, op deze plaats staat nu het pand van Brabants
Lederwaren.
R.Pieters
Foto: Stadsarchief Oss (Collectie Paul van der Werff)

Bewoners Heuvel Oss januari 1928

Huisnummers 80 t/m 91

Dit is de laatste aflevering van
de serie “bewoners van de
Heuvel in 1928” die in 2006
van start ging. Ook toen, net
als nu, was de Heuvel het
hart van Oss met zijn vele
en diverse winkels. Behalve
de doorbraken van de Burgwal en Oostwal en bij de Varkensmarkt, de
aanpassingen van ’t Genske, de Schakel en de Galerij, en veranderingen aan
gevels, is de Heuvel verder weinig veranderd.

71 R.K.Bondsgebouw “De Gouden Leeuw”
(Clubhuis Handboogschutterij “Semper Unitas”)
Remmers, J.N.____________________________ Herbergier / Café
Remmers‑Kleeman, J.N.
Franciscus J.M. van Gestel__________________ Winkelbediende
(Werd later zaakvoerder van EDAH-filiaal in Nistelrode)
80 Hendriks, Gebr._________________________________________
Handel in motoren, Rijwielen, Radio en Electr. Benoodigheden
Keidel, K.F.______________________________________ Monteur
Uijtink, Bernardus Johannes Antonius___________________Smid
Hendriks-Vos, J. Wed._______________________ Zonder beroep
81 Well, Joannes L. van Wed.__________________ Schoenenwinkel
82 Elsen, A.J.B.____________________________________________
Elsen de Ruijter, __________________________ Kantoorbediende
83 Ruijter, Franciscus Josephus de ____________Fabriekscontroleur
Ruijter-Geeraets, Maria Sybilla de___________________________
84 Wolf, Emericus Johannes_________________________________
Piper, M._____________________________________ Electriciën
Fleury, M.________________________________Handelsbediende
85 Poel, B.W. van de_________________________ Kantoorbediende
85a Beer, L. de_____________________________________________
Beer Levie, A. de___________________________________Slager
86 Leeuwen, Levie van______________________________________
Leeuwen de Vries, A. van____________________________Slager

89 Hack, A._____________________________________ niet bekend
90 Hes, S.________________________________________ Koopman
Hes, H.D._____________________________________ Parfumeur
91 Leviticus, A.____________________________________ Koopman
Leviticus-Woutstra, A.RP
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88 Gijsbers, Franciscus __________________________ Hulpmonteur
Gijsbers-Ploegmakers, Brigitta

JAARGANG 16

87	Kuijte-Harong, Anna Maria ___________________________Wed.
IJzerwaren, Gereedschappen, Huishoudelijke artikelen, Landbouwbenoodigheden, enz.
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Het Osse Carnaval op film

Op 24 februari 2011 werd door Piet van Lijssel een lezing gehouden en films vertoond over het Osse
carnaval. Piet, zelf oud Prins carnaval van Oss en gehuld in een kiel van de Raauw Ossekar, had veel te
vertellen over het carnaval. Wist u bijvoorbeeld dat het in 1958 nog verboden was verkleed op straat te
lopen!? Hieronder vindt u een verslag van de lezing
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Uit het jaar 1497 komt de oudste
vermelding van Oss en de
Vastenavond.

12

1757 Gansrijden
Vastenavondgebruiken waren rond 1700, in onze ogen,
niet altijd even vriendelijk, al stond de toenmalige bevolking daar niet zo bij stil. Zo is er een vastenavondgebruik bewaard gebleven door de omstandigheid, dat het
door de schepenen van Oss in 1757, in de raadsvergadering verboden werd. Het door de schepenen gewraakte
gebruik was: het “gansrijden". Dit vond in Oss steeds
op Vastenavondmaandag plaats. Het werd voornamelijk
beoefend door de jongere mensen van de Schuttersgilden
en het schijnt dat dit de voornaamste Vastenavond ontspanning was .

De oudste vermelding met de woorden " vastenavond en
Oss " dateert uit het begin van de 15de eeuw. In de uitgave van de kroniek van Peter van Os vinden we deze eerste
'officiële' vermelding. Peter werd in 1465 geboren in Oss,
waar zijn ouders op Amstel (Amsteleind) woonden. Hij
heeft hier in zijn jeugdjaren diverse plunderingen door
de Geldersen meegemaakt. In zijn kroniek geeft hij een
opmerkelijk verslag van de gebeurtenissen uit 1497:
" de Geldersen vanuit Grave op vastenavond Oss overvielen, dat zij grotendeels platbrandden, maar bij zonsopgang waren zij weer teruggetrokken in Grave. Toen 1892 Verkleedverbod
de Bosschenaren hoorden dat Oss werd gebrand trokken
Het nieuwsblad voor Oss en omgeving "Stad Oss " verze met klokkenslag uit,doch de belagers waren reeds
schijnt sinds 1 februari 1884, twee keer per week en voorziet
vertrokken …"
in plaatselijke en algemene nieuwsvoorziening.
Deze krant , die later ( in 1919 ) onder redactie zal komen staan
van de Paters Carmelieten schrijft in 1892 het volgende :

naliteit eind jaren 1890 sterk toenam.
Om het drankgebruik te minderen en iedereen een kans
te geven zich toch te kunnen ontspannen werd een
"Matigheidsbond " opgericht.
In het patronaatsgebouw van de fraters aan de
Begijnenstraat werden jaarlijks toneelvoorstellingen voor
1899 Geestelijkheid tegen
de leden gegeven, meestal in de tijd van vastenavond.
drankmisbruik
Buiten de cafés was dit gebouw de enige plaats waar
men kon uitgaan. Dat was altijd op zondag van vier tot
De Osse geestelijkheid maakte zich sterk om het drankacht uur. Men kon er kaarten, biljarten, toneelspelen
misbruik en excessen te voorkomen. Niet alleen met
enzovoort.
vastenavond dronk men teveel, maar het hele jaar door
Op deze manier trachtte men de Ossenaren uit de kroeg
werd overmatig drank gebruikt. Het nieuwsblad “Stad
te krijgen en goedkoop en gepast vermaak te bieden .
Oss” schrijft dan ook:
"In onze gemeente maakt den drank niet weinig slachtoffers;
1921 Naar het carnaval in Nijmegen
daarom start de Eerw. Geestelijkheid een krachtige beweging tot
en Den Bosch
bestrijding van drankmisbruik "
In alle diensten wordt op 11 juni van dit jaar " …ernstig over het Oss kent in 1921 nog steeds geen verkleed carnaval. In
misbruik van sterken drank gesproken en aangedrongen na den tegenstelling tot bijvoorbeeld Den Bosch en Nijmegen,
middag geen bedwelmende dranken te gebruiken …"
waar carnaval uitbundig op straat gevierd werd.
Ossenaren trekken daarom in grote groepen verkleed
1901 Matigheidsbond
naar beide steden om aldaar carnaval te vieren, optochten
te zien en zich verkleed te mogen laten aanschouwen. De
Uiteraard had het drankmisbruik diverse oorzaken.
Osse krant laat daar wel foto's van zien, maar stimuleert
Doordat de Osse bevolking vrij snel met de opkomst van
het niet. Integendeel, men plaats wel een artikel van Titus
de industrialisatie was geconfronteerd en in 1891 de marBrandsma naar aanleiding van een vergadering van de
garinefabrieken van Simon van den Bergh naar Rotterdam
"Drankbestrijdersbond ", die begin september 1921 in Den
vertrokken, werd de Osse situatie er niet beter op.
Bosch gehouden werd. Brandsma schrijft in zijn artikel van
Werkeloosheid en armoede zorgden ervoor dat de crimi30 september over de Osse drankproblematiek :
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".. Burgemeester Fenseling brengt op 27 februari ter kennis dat
de laffe nieuwigheid door vreemdelingen van het laagste gehalte
hier ingevoerd, om zich gedurende de dagen, den vastentijd voorafgaande, te verkleeden en onkenbaar te maken, ten strengste zal
worden geweerd …."
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"…daar zal toch maar zelden in Oss 'n feestelijkheid plaatshebben, die niet ergerlijk ontzien wordt door openbare dronkenschap, dikwijls gepaard gaande met schandelijke gevolgen
daaraan blijkbaar onafscheidelijk verbonden …"
Hij geeft aan dat het een taak is van het gemeentebestuur om
het drankmisbruik tegen te gaan, bijvoorbeeld door het aanmoedigen van sport en het aanleggen van sportterreinen. Maar
dan wel met de mededeling: "… waarbij in het oog gehouden
dient te worden dat deze terreinen niet in de nabijheid van
drankgelegenheden mogen liggen …"

1923 Eerste carnavalsadvertenties
van de hotels
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Op 9 februari 1923 schrijft "De Stad Oss "een stuk
over de katholieke moraal, voornamelijk bedoeld
om de onzin van en het verkwisten van geld tijdens
de carnavalsviering aan de kaak te stellen. Ook een
vermaning aan alle Ossenaren die in Den Bosch
carnaval gaan vieren. De zogenaamde
'goede' katholieken, die zich schaarden
achter de uitspraken van de pastoors
en die de Vastenavondvieringen
veroordeelden, vierden thuis hun
carnaval in besloten kring. Daarom
zag je meer advertenties in de kranten
van winkeliers die voorafgaand aan
de carnaval hun dranken zeer royaal
aanprezen. Zij pikten zo hun graantje
mee ten koste van de kasteleins.
De rest zocht zijn vertier in de vele kroegen die Oss rijk was. Vanaf nu gingen
vooral de grotere gelegenheden in Oss zich bezig houden
met vastenavondprogramma's.
We zien dat de Oss hotels ( Korenbeurs, Van Alem ) zich
tijdens de Vastenavonddagen presenteren met diverse
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programma's voor hen, die niet de kroeg in willen, noch
thuis willen blijven. Deze hotelzalen bieden gedistingeerd vermaak voor de meer gegoede burgerij.
In 1923 zien we voor het eerst een advertentie van Hotel
De Korenbeurs in de krant, met de aankondiging van "
een Groot Concert Variété " tijdens de carnavalsdagen op
zondag, maandag en dinsdag.
￼

1930 Toneeluitvoering en een
boerenkapel
De dagen rond Vastenavond worden al wat meer open
van karakter. De hoeveelheid mensen die vermaak zoeken wordt gaande weg groter. Alleen de kerk blijft dit
jaar en ook volgend jaar doorgaan met het uitspreken
van haar afkeer van alle vastenavondvieringen.
Sinds mensenheugenis heeft de Osse stadsharmonie
K.V.A. altijd een boerenkapel gehad. Toen in 1930 de
kapel 95 jaar bestond is de volgende foto gemaakt .

￼
Op de foto zien we de boerenkapel in een speciale kledij
. Ter gelegenheid van het jubileum van Dr Stolz, die voorzitter was van KVA, gingen ze als Tirolerkapel verkleed .
De latere kapel " 't Drupke " is ook rond deze tijd ontstaan.
Ze noemden zich toen nog “Sivez" ( Subsidie is verzopen
) omdat de gemeente geen extra subsidie kon geven. In
deze crisistijd had de gemeente Oss, door het vertrek van
Jurgens, grote financiële problemen en er heerste grote
werkeloosheid. Ondanks deze moeilijke periode verdiende
de kapel geld door reclame te maken voor de Osse middenstand. Ze reden op een vrachtwagen al spelend door
de stad. Op de wagens hingen reclameborden, waarvoor
ze geld kregen. De muzikanten op de wagen waren toen al

Het dansen was al jaren lang een onderwerp van discussie binnen de katholieke kerk. Dansen heette in hun
ogen ‘zedenbedervend’ en diende met alle middelen
bestreden te worden.
De katholieke geestelijkheid liep voorop door met een
niet aflatende ijver, vermanende boodschappen vanaf de
preekstoel te verkondigen.
De anti-danscampagne kreeg veel impulsen vanuit
Utrecht waar het “comité ter bestrijding van den openbare zedeloosheid” zetelde.

1933 Tapverbod
Nadat het “dansverbod” in 1932 aan de orde was geweest,
werd in 1933 gesproken over een tapverbod. Achtergrond
hiervan waren de “vele misdrijven” waarmee Oss geconfronteerd werd. Het cafébezoek was de afgelopen jaren
zo uit de hand gelopen, dat de burgemeester vaak
de cafés om één uur ‘s middags had laten sluiten.
Berucht was de dinsdag met carnaval. Het verbod
wat door de gemeenteraad werd vastgelegd voorzag
in een tapverbod op nieuwjaarsdag, carnavalsdinsdag
en Koninginnedag, vanaf één uur ‘s middags en op 24
december vanaf zes uur.

1940 -1945 Oorlogsjaren
Tijdens de oorlogsjaren tot 1945 werd het vieren van carnaval door de bezetter helemaal verboden, zoals eerder al
gebeurde tijdens de eerste wereldoorlog. Oss hield zich
aardig aan de voorschriften, alhoewel er in de Osse cafés
toch nog veel vertier was.

1950 Oprichting EOCV
In 1950 werd de Eerste Osse Carnaval Vereniging opgericht. Vanaf nu werd het carnaval op een min of meer
georganiseerde wijze opgezet.

1952 Eerste prins carnaval
Na eindeloos gecorrespondeer met de gemeente Oss

1959 Steeds meer organisaties actief
Vanaf 1959 ging het Osse carnaval in een stroomversnelling. Steeds meer organisaties werden opgericht, zoals
de oprichting van: carnavalsvereniging de Rommelpot
(voorzitter Leo Duijs ) in Café Suisse, een carnavalsclub
in café van Grinsven in de Begijnestraat, de Vrolijke
Piccolo's, carnavalsclub van de vogelclub De Kanarie
in café Rozie, de carnavalsclub van de wandelsportvereniging De Witte Molen in café Ruud Jansen in
de Kazernestraat, carnavalsclub Rapidity in Hotel Van
Alem, carnavalsclub Keep Fit in Hotel Wilhelmina, wandelsportvereniging de Vogelwijk in Suisse, carnavalsvereniging Victoria (opgericht 1954) zat in Café Halfweg,
de ontspanningsvereniging van Organon organiseerde
carnavalsactiviteiten in de kantine van Zwanenberg,
carnavalsvereniging: "De Instuivers" in het patronaat
aan de Kromstraat en Korfbalvereniging DOT in De
Korenbeurs.

1960 Eerste optocht in Oss
In 1960 werd de eerste carnavals optocht in Oss gehouden met als prins carnaval Rommelpot prins Leo 1 (Leo
Pijnenburg uit de Kerkstraat).
Na de koffiepauze vertoonde Piet van Lijssel prachtige
historische films van het carnavalsgebeuren. Een unieke
film van de eerste optocht maakte indruk op de aanwezigen.
Ook de massale opkomst tijdens de carnavalsoptochten
in de tachtiger jaren van de vorige eeuw met meer dan
10.000 aanwezigen was indrukwekkend. In veel films
werden leuke herinneringen waargenomen, zoals het
sokkenbal in de Maaslandhal. Piet heeft nog veel meer
Oss carnavals ‘materiaal’ waaruit hij in de nabije toekomst een boek van wil samenstellen, het zou leuk zijn
met een DVD.
PvN
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1932 Dansen wordt als onzedelijk
beschouwd

lukte het in 1952 "De Mikkeldonkers " hun eigen prins
Rozalano 1 van het station af te halen. In een rondrit
door de Molenstraat werd deze prins carnaval naar Café
Suisse begeleid. Hij was de eerste verenigingsprins die
deze eer te beurt viel.
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Uit de schatkamer van het Stadsarchief
In het Stadsarchief aan de Peperstraat wordt een belangrijk deel van de Osse archieven bewaard. Daar is een speciaal
depot voor gebouwd, met klimaatbeheersing en dikke betonnen wanden voor brandveiligheid en bescherming. Naast
de archiefbewaarplaats staat een ‘museumbewaarplaats’, de schatkamer van de Peperstraat. In dit depot is een groot
deel van de collectie historische 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.

tussentijds 2 /| 2010

JAARGANG 16

blikvoer van UNOX en Zwan.
Uit de bewaardozen van het Stadsarchief komt een mooie reeks
blikken met vleesproducten van UNOX en Zwan tevoorschijn.
Ook kartonnen doosjes voor droge soep in verschillende smaken van
Zwanenberg liggen in de grote archiefdoos. Tienduizenden, honderdduizenden en zeker wel miljoenen moeten er in Oss gemaakt
zijn. Toch zijn er maar een handjevol bewaard. Niet vreemd
natuurlijk, je maakte de verpakking open en at de inhoud op, de
rest was afval. Zo kunnen heel algemene dingen heel zeldzaam
worden. Net zoals er meer monumenten bewaard zijn van de tientallen villa’s die er zijn gebouwd dan van de tienduizenden modale
woningen in het land. Maar mooi dat er mensen zijn die eraan
gedacht hebben deze doosjes en blikken te bewaren. Ze komen nu
goed van pas in de tentoonstelling ‘Made in Oss, van vee tot MSD’
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die op 26 juni begint in Museum Jan Cunen en op 20 november
eindigt. Een tentoonstelling over het unieke verhaal van de industriële geschiedenis van Oss en omgeving vanaf eind 19e eeuw tot
aan nu. Door middel van objecten, foto’s, tekeningen en film wordt
deze geschiedenis verbeeld, waarbij ook de onderlinge relaties tussen de bedrijven en overnames van bedrijven aan bod komen. Een
tentoonstelling over industrie waarbij de verhalen van werknemers
en werkgevers een belangrijke rol spelen. Het Stadsarchief sluit aan
op deze grote tentoonstelling met een eigen presentatie van foto’s
en andere materialen over de Osse industrie uit de collectie. Hebt u
trouwens al gezien op wat voor aardige manier de reclame-afdeling
van Hartog een nieuwe merknaam bedacht heeft, die in het buitenland gebruikt werd voor hun producten? PS(FOTO PS)

2e druk boek Dr. Hermanslaan!
Een prachtig artikel in het Brabants Dagblad van 3 februari had als gevolg dat het boek over de Dr. Hermanslaan
in één ochtend was uitverkocht! 300 exemplaren hebben nu een weg gevonden naar een geïnteresseerde lezer.
Dit was ook het geval met de 2e druk die niet veel later uitkwam.

Stolpersteine

Initiatief Stolpersteine in de Spoorlaan

De opbrengst van de verkoop van de boeken zal gebruikt worden voor een

Een nabestaande van gedeporteerde bewoners uit de Spoorlaan heeft

bijzonder project. In de Dr. Hermanslaan zal een steentje geplaatst worden

het initiatief genomen om ook hier het project Stolpersteine te realiseren.

voor elke joodse straatbewoner die in 1942 en 1943 is gedeporteerd en

Het gaat hier om 19 mensen. Wij hebben contact met het project in de

omgebracht. We weten nu dat het om 32 bewoners gaat en we hebben

Spoorlaan en werken waar mogelijk samen.

van hen de gegevens compleet.
Sponsoring
De steentjes zullen in het trottoir worden geplaatst voor het huis waar zij

Giften blijven van harte welkom op rek. nr. 15.80.50.878,

hebben gewoond:

t.n.v. V. Hendriks onder vermelding van “Stolpersteine”.

4 voor nummer 1,  1 voor nummer 3,  6 voor nummer 4,  3 voor nummer 6,  

Dat kan door “een steentje bij te dragen”, daarmee bedoelen we de

5 voor nummer 7, 2 voor nummer 8,  3 voor nummer 16,  6 voor nummer 22,

kosten van de gedenksteen van één bepaalde bewoner te betalen.

2  voor nummer 24.

(€ 95). Dit kan door particulieren maar bijvoorbeeld ook door een school.

De huidige bewoners van deze huizen hebben allemaal ingestemd met

En natuurlijk zijn wij blij met alle andere giften.

de plaatsing van de gedenksteentjes. Omdat het openbaar terrein is een
vergunning aangevraagd bij de gemeente Oss.                                                                                

Meer informatie:

De steentjes zijn 10 x 10 cm. Zij worden in de stoep geplaatst, hiervoor

Werkgroep Stolpersteine Dr. Hermanslaan

wordt een trottoirtegel verwijderd.

Nico Schouten

Op het messing plaatje komen naam, geboortedatum, datum van deportatie

Dr. Hermanslaan 14, 0412 626712, nschouten@tomaatnet.nl

en overlijden. Hieronder een voorbeeld uit Tiel waar een jaar geleden het
project werd gerealiseerd

Marco Daverveld
Tjeu van Hout

Mogelijke plaatsing in juli 2011

Conny Leijten
Een mens is pas vergeten als zijn naam vergeten is

en hem dan ook in Oss te halen. Alle buurtbewoners en donateurs worden

Meer weten?

uitgenodigd voor deze plechtigheid. Wij zijn druk bezig om familieleden

www.stolpersteine-tiel.nl

van de gedeporteerden op te sporen om ook hen hierbij te betrekken.

www.stolpersteine.com.
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Gunter Demnig, de kunstenaar, komt in juli naar Nederland om in een
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Een mens is pas vergeten
als zijn naam vergeten is
Op 23 juli worden in de Dr. Hermanslaan en de
Spoorlaan struikelsteentjes in de stoep geplaatst
ter nagedachtenis van de joodse bewoners die in de
tweede wereldoorlog zijn gedeporteerd en vermoord.
Dit initiatief is genomen door de werkgroep
Struikelstenen van de Dr. Hermanslaan, als
vervolg op het succes van het boek dat door
enkele bewoners zelf werd geschreven en dat in
2010 is verschenen. Het boek heeft in een oplage
van 500 stuks zijn weg gevonden naar veel
geïnteresseerde lezers. De bescheiden winst van de
verkoop is ingezet als startkapitaal om het project
Struikelstenen te verwezenlijken. In het kader
van dit project worden 56 struikelstenen gelegd
in de Dr. Hermanslaan (32), Spoorlaan (20 ) en
Goudmijnstraat (4)
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Het rijkelijk geïllustreerde boek met zijn talloze portretten van bewoners van vroeger en nu geeft een beeld van
de sociale geschiedenis van de 20 eeuw. Een indrukwekkende episode vormt de tweede wereldoorlog, toen van
de 23 huisnummers in de Dr. Hermanslaan 10 woningen
werden bewoond door joodse gezinnen, in totaal 40
mensen. Dat was 11% van het aantal Joodse inwoners van
Oss, want volgens een opgave van de gemeente Oss aan
de Duitse autoriteiten waren in de maand juni 1942 364
personen als “jood” gekwalificeerd.1
Bij razzia’s in de jaren 1942 en 1943 werden uit de Dr.
Hermanslaan 32 bewoners opgepakt en gedeporteerd.
Guus Hes van nummer 5, het gezin van Dijk van nummer 9, en de moeder en beide kinderen van de familie van
Dijk van nr 7 waren tijdig ondergedoken en zij hebben de
oorlog overleefd.
Van de gedeporteerden uit de Dr. Hermanslaan is niemand teruggekeerd.
Een steentje met hun naam wordt in het trottoir gelegd
voor hun laatste woonadres. Bij dit project zijn ook bewoHet boek D
´ r. Hermanslaan, gewoon een bijzondere straat
ners van Goudmijnstraat en Spoorlaan aangehaakt. Zij
in Oss´ geeft een beeld van de 90 jaar die deze straat oud
hebben initiatief genomen om in hun straat ook struiis. Er is bijzondere aandacht voor de stijl van de straat en
kelsteentjes te plaatsen, wat het totaal aan stenen die op
de achtergronden waarom begin jaren 20 van de vorige
23 juli worden geplaatst op 56 brengt.
eeuw in een gewone provincieplaats als Oss fabrikanten
en gemeente samenwerkten om een villapark onder
architectuur te realiseren. Het oorspronkelijke plan voorStruikelstenen – Stolpersteine
zag in een tuindorp van drie lanen waarvan uiteindelijk
Het project Stolpersteine herdenkt alle vermoorde slachtalleen de Dr. Hermanslaan is gerealiseerd.
offers van het nationaalsocialisme, zoals Joden, Sinti en
Fabrikanten van den Bergh, Zwanenberg, Hartog en
Roma, slachtoffers van politieke of godsdienstige vervolging
Jurgens leverden het benodigde kapitaal en aan architect
(bijvoorbeeld Jehova’s getuigen), van euthanasie, enzovoort.
Charles Estourgie werd de opdracht gegund.
Elk slachtoffer krijgt zijn of haar eigen steen. Het project
De huur(!)woningen waren bestemd voor het kader van
herdenkt ook mensen die onder druk van de omstandigheden
bedrijven en hoger overheidspersoneel en kende een voor
voor zelfdoding gekozen hebben.
die tijd een ongekende luxe met een kamer-en- suite,
De Stolpersteine worden gemaakt door de Keulse kunsteruimte voor een badkamer en een eigen voorziening
naar Gunter Demnig. Zie zijn website www.stolpersteine.
voor stromend water voor deze straat in de vorm van
com. Ze zijn 10 x 10 cm groot, met een messing bovenkant en
een watertoren. De straat heeft altijd zijn deftig imago
de tekst ‘Hier woonde ... (naam, geboortejaar, jaar en plaats
gehouden, hoewel hij al decennialang bewoond wordt
van deportatie, datum en plaats van overlijden)’. Ze heten
door ‘meer gewone’ bewoners, die allemaal de liefde delen
zo, niet omdat je er letterlijk over struikelt, maar omdat je
voor een oud, karakteristiek huis en niet bang zijn om
erover struikelt met je hoofd en je hart, en je moet buigen om
1 de
G
 .tekst
Hes,te Opdat
zij niet vergeten worden,
hier aan te klussen.
kunnen lezen.
herdruk mei 1993
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Hun namen genoemd:

Dr. Hermanslaan 3
Geisel, Johanna

57 jaar

Dr. Hermanslaan 4 		
Izak Kleinkramer
42 jaar
Jetje Kleinkramer-Rosenthal
35 jaar
Esther Kleinkramer
10 jaar
Leonard Kleinkramer
5 jaar
Johanna Rosenthal- Kähn
71 jaar
Philip van Vriesland
77 jaar
Dr. Hermanslaan 6
David Nathan Hes
Johanna Hes-Philips
Estella Wolf-Hes,

60 jaar
50 jaar
26 jaar

Dr. Hermanslaan 7
Henriëtte Andriesse vd Giessen
Meyer Andriesse
Henri Andriesse
Sibille vd Giessen-Jansen
Levie de Beer

40 jaar
17 jaar
15 jaar
84
60

Dr. Hermanslaan 8
Aleksander van Dijk
Sophie de Vries

		
46 jaar
59

Dr. Hermanslaan 16
Aaron Colthof
Ella Colthof
Cornelia van Baaren- Colthof

68 jaar
34
64		

Dr. Hermanslaan 22 		
Arnold Andriesse
43 jaar
Helena Andriesse-de Wolf
40 jaar
Elisabeth Andriesse
11 jaar
Mathilde Andriesse
9 jaar
Henri Andriesse
4 jaar
Irma Andriesse
1 jaar		
Dr. Hermanslaan 24		
Salomon Levie van Thijn
42 jaar
Johanna Thijn-Goldsmid
38 jaar

Goudmijnstraat 51
Israel Colthof
Marianne Colthof-Frank
Judith Colthof
Chajjiem Colthof

37 jaar
34 jaar
3 jaar
1 jaar

Spoorlaan 10
Julius Marcus Frank
Sara Betty Frank,
Henriëtte Frank – Oppenheimer

27 jaar
3 jaar
30 jaar

Spoorlaan 52
Salomon Fresco
Antje Fresco- Hes
Rosina Fresco
Marcus Fresco

51 jaar
51 jaar
20 jaar
16 jaar

Spoorlaan 80
Leo Hartogs
62 jaar
		
Spoorlaan 8
Ernst Oppenheimer
20 jaar
Selma Oppenheimer       	
34 jaar
Spoorlaan 22
Henri Marc Van Os
Simon van Os
Dina van Os-Hes
Samuel van Os
Roosje Os-Simons, van
Rosa Anna van Os 	
Albert A van Os
Sonja van Os,

30 jaar
59 jaar
65 jaar
30 jaar
29 jaar                                          
18 jaar
21 jaar
19 jaar

Spoorlaan 32
Leman Hijman Parfumeur

84 jaar

Spoorlaan 48
Alida van Zwanenberg

22 jaar

Een groot aantal van de steentjes (€ 95 per stuk) is al
gesponsord door nabestaanden, bewoners, oud-bewoners en andere betrokkenen. De overige steentjes + alle
andere kosten van de plaatsing van het monument worden betaald uit de opbrengst van het boek over de straat.
Conny Leijten
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44 jaar		
40 jaar
15 jaar
7 jaar
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Dr. Hermanslaan 1
Meijer Hes
Truitje Hes-Parfumeur
Louis Hes
Rosemarie Hes
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Herinnering aan de Nachtegaallaan
‘Paul Budde was in
de jaren 70-80 actief
als lokaal historicus
in Oss. Hij emigreerde
naar Australië waar
hij een succesvol
telecommunicatiebedrijf
opzette. Ook ‘down
under’ is hij overigens
actief in de lokale
historie (zie website
paulbuddehistory.com.)
Voor Tussentijds
schreef hij deze
jeugdherinnering aan
de Nachtegaallaan.’

tot aan de Berghemseweg. Antoon
Ceelen was de melkman die hier
woonde en die dagelijks met zijn
wagentje langs kwam. Heel in het
begin bezorgde hij nog losse melk
maar ik kan me beter de grote
glazen flessen herinneren die hij
later verkocht. Ik reed wel eens
mee om wat te helpen, voor de
lol. Daarnaast in de Roodborststraat
was een sigarettenwinkel van
FOTO 1: LINKS DE WONING NACHTEGAALLAAN 57 IN 2011 (FOTO PS)
Hendriks. Zowel het zuivelhuis en de
sigarenwinkel gingen diversifiëren
en dat leverende een hele strijd op tussen deze twee zaken, ze konden
elkaar niet zien, staan of luchten.

Het zal oktober 1953 zijn geweest dat wij vanuit Vught naar Oss verhuisden
naar Nachtegaallaan 57, ik was toen net 3 jaar oud. Wat ik me van de
straat herinner is dat er naast ons huis een stuk wei lag, met een paard
erop. Langs de spoorlijn zelf was het nog een woestenij, wij noemden het
‘de kuilen’ omdat we daar in rond konden dolen.
Achter ons richting Doelenstraat was het ook nog helemaal leeg, op de
oude ambachtschool St. Willibrordus na die midden op dat terrein lag.
Rond 1956 moet dat ook nog even gefunctioneerd hebben als een tijdelijke
kleuterschool want ik weet dat mijn zus daar nog heel even is geweest.
Dat moet dus geweest zijn voordat de meisjesschool in de Don Bosco
parochie klaar was.
Naast het herenhuis (de familie van Beusekom) recht tegenover ons
was het nog woestenij, dat liep helemaal door achter de huizen in de
Teugenaarstraat, ook weer een ideaal speelterrein.
De rest van de straat richting Berghemseweg was verder helemaal
volgebouwd, zoals het er nu nog uit ziet.
Op de hoek met de Teugenaarstraat was een drogisterij en verfwinkel van
de familie Pot. Ik dacht zelfs dat het eerst een verfwinkel was. Een van
de dochters, Marianne, woont daar nu nog steeds (het pand is nu een
gewoon woonhuis).
Op de hoek met de Roodborststraat was: ‘Zuivelhuis Het Sportpark’
een herinnering aan wat hier was tot en met de 2e Wereldoorlog; het
plaatselijke sportpark. Ik geloof dat dit indertijd helemaal doorliep

Op de hoek met de Berghemseweg was de winkel van De Gruyter, waar
je een gratis koetjesreep-chocola kreeg als je daar boodschappen ging
doen. Ik weet nog dat ik de eerste keer er alleen op uit werd gestuurd om
daar wat te kopen, ik geloof dat het margarine was.
Ik kan me ook nog herinneren dat de schillenman met paard en kar
langskwam, en de olieman in een soort brommobiel. Vaag herinner ik me
ook nog een soort marskramer met allerlei manufacturen in een grote
doos/kast rond zijn nek. De scharenslijper was een andere regelmatige
bezoeker.
Voor zover ik me kan herinneren stonden er in die tijd twee auto’s in de
straat, allebei Citroëns, mooie auto’s, in donkere kleuren. Een was van de
familie Geldhoff die tegenover ons woonde en een van de familie Martin
iets verder op in de straat. Een van hun dochters heette Annette en was
mijn allereerste liefde, ik was toen 7 jaar oud.
Na school en vooral tegen de avond in de zomermaanden was er een
grote drukte in de straat, dan kwamen er wel zo’n 20 kinderen bij elkaar we
deden allerlei spelletjes zoals boompje verwisselen, ‘Stoepranden’ (ballen
op de stoeprand mikken), hoela hoepen of gewoon wat rondhangen. Ik
heb daar hele leuke herinneringen aan.
Twee evenementen staan me nog voor de geest. Een processie vanaf de
Don Bosco kerk naar de Gerardus Majella-kerk. Bij ons in de straat hield
de stoet halt bij een rustaltaar.
Alweer iets later, maar de allereerste carnavalsoptocht ging ook door de
Nachtegaallaan.
Paul Budde
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FOTO 2: NACHTEGAALLAAN RICHTING BERGHEMSEWEG (FOTO PS)
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Breken met het verleden
Twee fel-oranje brievenbussen aan
het Jurgensplein bij de Kruisstraat,
dat is alles wat er rest van het grote
hoofdpostkantoor van Oss. In 1970
gebouwd, in strakke kubistische vormen en met de opvallende spiegelende blauwglazen gevel. Binnen was de
grote hal heel erg naar de tijd gevuld
met keramieken kleurige beelden,
waar je als klant van het postkantoor
gewoon aan kon komen. De brede lage
benedenverdieping bergde de sorteerafdeling. Toen begon de modernisering van het communiceren. De
computer rukte op in elk huishouden. Met de elektronische post en het
elektronisch bankieren was er geen
groot postkantoor met grote sorteerhal meer nodig. In 2008 kondigde

de TNT, die de PTT was opgevolgd,
het als volgt aan: ‘TNT Post speelt
in op de behoefte van de consument.
Die heeft aangegeven postzaken bij
voorkeur te regelen op toegankelijk
locaties, met ruime openingstijden en
op plekken waar ze dagelijks komt.
De dienstverlening van de 250 hoofdpostkantoren komt de komende 5 jaar
te vervallen. Het hoofdpostkantoor
in Oss is een van deze 250 locaties.
Enkele Business Points en servicepunten in supermarkten nemen vanaf 21
april 2009 de dienstverlening van het
hoofdpostkantoor aan de Kruisstraat
in Oss over.’ Er komen ook 18 postzegelverkooppunten in Oss.
In het Paasweekeinde van 11 en 12
april 2009 kunnen Ossenaren voor

het laatst een bezoek brengen aan alle
ruimten van het postkantoor. Onder
de naam ‘Verlaten Post - Post Verlaten’
zijn er door tientallen kunstenaars uit
Oss en omgeving, speciaal als herinnering aan het postkantoor, kunstwerken gemaakt. Een fantastische
kunstactie, een initiatief van Alex van
der Heijden. Daarna volgde de afbraak
en de bouw van een nieuw fraai gestileerd appartementencomplex van 69
etagewoningen, 6 stadswoningen en
3 commerciële ruimten. De toepasselijke naam De Posterije is natuurlijk
één herinnering maar de twee brievenbussen, die er zo verweesd bij staan
op de stoep, zijn een andere verwijzing
naar deze breuk met het verleden. PS

