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In deze Tussentijds treft u een zeer lezenswaardig artikel 

aan van de in Australië woonachtige oud-Ossenaar Paul 

Budde. Het is een verhaal dat thuis hoort in een blad 

als dit, het verhaal vertelt over de geschiedenis van de 

ontwikkeling van de gezichtspunten van waar uit men 

geschiedenis (zeker de Osse lokale geschiedenis) door de 

jaren heen benaderd heeft.

Geschiedenis heeft zich in onze stad een plaats verworven 

en dus ook in dit blad – de hele oude geschiedenis 

(archeologie) maar ook die van 100 tot 150 jaar geleden. 

Deze historie kan men nu weer in dit nummer van 

Tussentijds herbeleven. Verlies u zelf aan romantiek, 

ga als boetedoening op bedevaart naar Kevelaer of toch 

maar liever even naar de fraters maar vergeet niet: “in het 

zweet des aanschijns verdient gij uw brood”. 

De economische historie van de stad komt ook uitgebreid 

aan de orde, gezien vanuit de meest recente economische 

gebeurtenissen om het antwoord te vinden op de vraag: 

hoe veerkrachtig is onze stad nu……………

Gezien de historie van het verleden is Oss veerkrachtig en 

staat elke keer weer op, getuige o.a. de vernieuwingsgolf 

in de jaren ’60 en ’70 die over de stad raasde waarbij 

geschiedenis bijna een vies woord werd. Echter zonder 

deze historie was Oss niet de stad die het nu is – de stad de 

moeite waard, zijn geschiedenis de moeite waard!

Veel historisch leesplezier toegewenst!

namens de redactie

Robert van Vlijmen

Redactioneel



Opticien Bogaerts is gehuisvest in zonder meer 

een van de mooiste panden op de Heuvel. De laat 

19e-eeuwse gevel straalt grote klasse uit. Zo was 

het ook bedoeld bij de bouw. Algemeen verbreid 

is de opvatting dat het fraaie huis door en voor 

een notaris gebouwd is. Archivaris Agnes Lewe 

heeft achterhaald dat het huis een heel andere 

ontstaansgeschiedenis heeft en opgetrokken is als 

woning/winkel voor een wijnhandelaar. Bij het 

onderzoek ontdekte zij dat er achter de fraaie gevel 

een groot familiedrama schuil gaat, voortkomend 

uit standsverschillen tussen de partijen. 

Dit is een stuk uit een lopend onderzoek naar het leven 
van Aleida de Knokke van der Meulen, weduwe van 
Willem Jurgens, opnieuw gehuwd met Barend A. Croes, 
wijnhandelaar op de Heuvel.

Elisabeth Adelaida (Aleida) de Knokke van der Meulen 
(*1849) is een dochter van de Osse burgemeester (1821-
1843) en notaris Gijsbert H. de Knokke van der Meulen 
(*1784 + 1862) en zijn tweede vrouw, Wilhelmina Jacobs 
(*1805 + 1884). Zij heeft drie oudere broers uit het huwe-
lijk van haar vader met Elisabeth van Beverwijk. Ook 
haar ouders waren bij haar geboorte al behoorlijk op 
leeftijd: 45 en 63 jaar. Overigens zijn de De Knokke(n) van 
der Meulen niet van adel, zoals de achternaam doet ver-
moeden. Gijsbert senior was de zoon van Wijnand van 
der Meulen en Catharina de Knokken, maar vond het 
kennelijk chique om beide namen te gebruiken en dat is 
zo gebleven. Het is een gegoede protestantse familie van 
bestuurders; de vader van Elisabeth van Beverwijk was 
erfsecretaris van het Maasland geweest. Zij woonden in 
het Hooghuis en hadden daarnaast nog een landhuis, de 
Elzenburg. Wilhelmina Jacobs, afkomstig uit een Osse tu

ss
en

ti
jd

s 
2 

/| 2
01

2 JA
A

RG
A

N
G

 1
8

2

Een standvastige liefde 
op de Heuvel

d o o r  A g n e s  L e w e ,  a r c h i v a r i s
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familie van ambachtslieden, is katholiek en voedt ook 
haar dochter katholiek op. 

Op 10 november 1868 trouwt Aleida met Wilhelmus 
Johannes (Willem) Jurgens (*1844), de vierde zoon van 
Antoon Jurgens en Johanna Lemmens. Willem en Aleida 
krijgen samen 11 kinderen, waarvan twee kinderen bij 
de geboorte en drie kinderen jong overlijden. Willem 
was geen medefirmant van de Firma Antoon Jurgens, 
maar kreeg een brouwerij in de Arendsvlucht toebe-
deeld. Zijn neef Anton Jurgens Hzn. beschrijft hem als 
‘extreem intelligent, vergelijkbaar met zijn oom Jan op 
dat punt, maar zonders diens energie en wilskracht’. De 
brouwerij wordt dan ook geen succes. In 1880 wordt zij 
verhuurd aan Van der Elzen en krijgt Willem een positie 
in de fabriek van zijn broers in de afdeling vetfabricage. 
Weinig later wordt hij ziek en overlijdt op 27 maart 1881 
terwijl zijn jonge vrouw zwanger is van zijn jong-
ste zoontje Willem (*6 mei 1881). Haar zwager Arnold 
Jurgens wordt toeziend voogd van de kinderen. Aleida 
zelf heeft weinig naaste familie. Haar halfbroer Jacobus 
is al in 1878 overleden en haar moeder is hoogbejaard.

Tijdens zijn ziekbed wordt Willem verpleegd door 
Barend Croes (*1854). Barends vader Adrianus was rent-
meester op de Elzenburg, het landhuis van de De Knokke 
van der Meulens. Aleida heeft Barend dus waarschijnlijk 
al als kind gekend en wellicht was zij het die hem intro-
duceerde en niet de broers van Willem, zoals Jurgens/
Van de Ven vooronderstellen.1 Of hij een medische 
opleiding had gevolgd, bijvoorbeeld in militaire dienst 
of bij een chirurgijn, is niet bekend. Het is ook niet zeker 
waar Willem aan is overleden. Van de Ven denkt aan 
tuberculose. Omdat Barend zijn taak als verpleger naar 
tevredenheid had uitgevoerd, kreeg hij daarna een goede 
betrekking in de margarinefabriek van de heren Jurgens. 

Aleida en Barend raken meer dan bevriend en twee jaar 
na de dood van haar man maakt de jonge weduwe – zij is 
dan pas 33 – bekend dat zij wil trouwen met de vijf jaar 
jongere Barend Croes. De familie Jurgens vindt Croes 
totaal ongepast als echtgenoot. Zij zorgen via een rechts-
zaak ervoor dat Aleida uit de ouderlijke macht wordt 
ontheven. De families Jurgens en Jacobs (twee van haar 

1  M. Jurgens/F. van de Ven, Jurgens - Generaties in beweging, deel 
II, Liechtenstein 1993, p. 319.

oudooms) spannen daarbij samen en schilderen Aleida 
af als een nalatige moeder en haar toekomstige man als 
iemand ‘zonder het minste fortuin’, die ‘de last haarer 
huishouding slechts zal vermeerderen’. Aleida beweert 
dat de familie Barend wil uitsluiten vanwege zijn pro-
testantse geloof, wat deze bestrijdt. Zij gaat in hoger 
beroep maar verliest ook daar. Haar kinderen worden 
ondergebracht bij een Jurgens-familie: Henri Robbers en 
Anna Jurgens, een zus van Willem, te Arnhem. Wellicht 
speelde ook het feit een rol dat volgens het toen geldende 
recht niet de vrouw maar de kinderen erfgenamen zijn 
van hun vader. De nalatenschap van Willem bedroeg 
immers 68.980,12 gulden! 

Aleida buigt niet voor de druk van haar familie en 
schoonfamilie. Op 12 oktober 1883 trouwt zij met Barend 
Arnold Croes. Zij doen dat in Weert. Waarom Aleida en 
Barend vanaf 15 mei 1883 in Weert wonen en daar ook 
trouwen is niet bekend. Was Barend misschien opgeroe-
pen voor militaire dienst? Waren zij daar – wellicht bij 
familie - gaan wonen om Oss te ontvluchten? Zij komen 
in ieder geval daags na de bruiloft, op 13 oktober 1883, al 
terug naar Oss. Volgens een rekening voor visitekaart-
jes2 van 26 februari 1884 wonen zij op de Kruisstraat, in 
het huis van wijlen Willem Jurgens. Zij beginnen een 
drankenhandel. Met ingang van 1884, staat B.A. Croes in 
het Register van Patentschuldigen van Oss vermeld op 
de Kruisstraat A 361 als ‘slijter met 100 liter inslaande’, 
tarief klasse 11B. 3 

Portret van Aleida de Knokke van der 
Meulen, collectie Stadsarchief 

Op 3 juni 1884 overlijdt Aleida’s moeder, Wilhelmina 
Jacobs. Zij laat haar enig kind een erfenis na ter waarde 
van rond f. 13.000 plus een huis met erf aan de Heuvel, 

2  Archivalia Croes, map “Nederlansche Gist- en Spiritusfabriek”. 
3  Archief Gemeentebestuur Oss 1810-1930, inv.nr. 1353. 3
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sectie A 821 en A 1783, naast hotel Schoenmakers. Op dat 
adres rustte een vergunning voor handel in sterke drank 
in het klein op naam van Lucas van Thijn. Barend laat 
het oude huis afbreken en bouwt op de fundamenten 
een prachtig nieuw huis 4 (nu nr. 36, Optiek Bogaert). De 
windvaan van dat huis laat nog steeds een wijnvat zien. 

De windvaan met wijnvat op de 
geveltop

Croes neemt bovendien de ver-
gunning van Van Thijn over. 5 ‘Eerst verzonnen, dan 
begonnen’, de spreuk op de gevel van het huis, krijgt 
zo een hele andere lading. Niet verzonnen door een 
bedachtzame notaris zoals het verhaal gaat maar door 
een ambitieuze jonge man die het wil maken in de Osse 
samenleving. 

Barend en Aleida verhuizen naar de Heuvel. Zij krijgen 
samen zes kinderen. Op 23 juli 1884 wordt hun dochter 
Constance geboren, in 1885 Ernestine. In 1886 wordt nog 
een zoontje geboren, Eugénie Bernard Adriën Croes, 
maar hij wordt slechts zes maanden oud. Zijn grafje op 
het kerkhof aan de Eikenboomgaard is er nog steeds, 

4  Archief Gemeentebestuur Oss 1810-1930, inv.nr. 2143. 
5  Ibd.

naast dat van een neefje Jurgens. Later komen nog 
Hubertus (*1889), Martha (*1992) en Leonie (* 1896).

Naast de wijnhandel drijft Barend ook een café, getuige 
een kleine notitie in De Stad Osch van 12 april 1893: 
‘Hedennacht is uit het café van den heer B. Kroes op den 
Heuvel uit de lade van den toonbank een som van 25 à 
30 gulden ontvreemd; door een raam in de keuken, dat 
’s morgens openstond, had men ingebroken. Van een 
en ander is proces-verbaal opgemaakt.’ 6 De inbraak, 
hoe vervelend die ook was, zal niet doorslaggevend zijn 
geweest maar de zaak van Barend en Aleida is geen suc-
ces. Op 1 december 1893, net geen tien jaar na de start, 
worden zij failliet verklaard. Het huis wordt per opbod 
verkocht op 31 januari 1894. Het wordt uiteindelijk 
gekocht door een notaris die ook betrokken is bij de 
veiling, mr. Ten Pol. De inboedel, waaronder een ‘vélo-
cipède’, wordt op 26 april in het openbaar verkocht. Op 
15 juni vertrekken Barend, Aleida en de kinderen naar 
Weert.

Na veel omzwervingen komt het echtpaar in 1925 terug naar 
Oss. Aleida overlijdt twee jaar later, 78 jaar oud. Zij wordt 
bijgezet in het graf van Willem Jurgens en dicht bij haar zoontje 
Eugénie. Op de monumentale grafsteen staat: ‘Hier rust Alida 
de Knokke van der Meulen / Echtg. v. d. heer B.A. Croes / Eerder 
echtgenoote van wijlen den heer / W.J. Jurgens / geb. te Oss 23 
dec. 1848 / overl. 3 aug. 1927’. Barend Croes overlijdt op 5 maart 
1951, op 97-jarige leeftijd. Hij wordt begraven op het protes-
tants kerkhof, toen nog op de Eikenboomgaard.

6  Collectie Van de Ven, Families, nr. 17.

Portret van Barend A. Croes, 
collectie Stadsarchief
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Resultaten archeologisch onderzoek 
op de Heuvel zichtbaar gemaakt

R i c h a r d  J a n s e n ,  a r c h e o l o o g  g e m e e n t e  O s s

Kortgeleden zijn in het centrum van Oss de nieuwe IJssalon Venezia en een zogenaamde ‘watertafel’ verrezen. In beide 

gevallen is voorafgaand aan de bouw een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Tot vier meter onder het maaiveld 

hebben archeologen daarbij kunnen graven, recht in het hart van de middeleeuwse stad Oss, waarbij 12 eeuwen 

geschiedenis aan het licht zijn gekomen.

Bewoning in vroege middeleeuwen?
De oudste sporen en vondsten dateren uit de periode 725-900 na 

Christus. Een afvalkuil toont aan dat hier, of in de directe omgeving, 

al mensen woonden. In de omgeving van de Heuvel zijn op meer 

plaatsen bewoningssporen uit de vroege middeleeuwen gevonden: op 

de Eikenboomgaard en op de hoek van Arendsvlucht en Begijnenstraat.

Boerderijen en akkers in de 11e en 12e eeuw
Sporen van het omspitten van de grond in een van de ophogingslagen 

laten zien dat in de 11e en 12e eeuw op de Heuvel akkers lagen. 

Tussen de akkers stonden boerderijen en schuren waarvan kuilen zijn 

teruggevonden waarin de palen stonden. Ook uit deze periode zijn in de 

omgeving meer sporen bekend, onder andere op de Eikenboomgaard.

Centrum van de stad Oss in de 13e en 14e eeuw
In de 13e en zeker 14e eeuw had Oss al stedelijke kenmerken. Kuilen en 

paalkuilen wijzen op aanwezigheid van een of meerdere gebouwen die 

destijds op de Heuvel stonden, dat toen ook al als marktplaats fungeerde. 

Vanaf de 15e eeuw was de Heuvel onbebouwd. In die periode is het 

gebied wel regelmatig opgehoogd. In de meest recente ophoging, direct 

onder het bestratingszand, is een munt uit 1758 gevonden.

Stadhuis en Boterwaag uit 1768
Vanaf halverwege de 18e eeuw was Oss het centrum voor de lokale vee- 

en boterhandel. In 1768 kreeg de stad daarom toestemming voor de bouw 

van een boterwaag. Hier kon de boter op een gecontroleerde manier 

verhandeld worden. Omdat de schepenen tot dan toe in een herberg 

vergaderden, besloot men een boterwaag inclusief een stadhuis te 

bouwen, centraal gelegen in de stad, óp de Heuvel. In 1921 is het gebouw 

alweer gesloopt.

Archeologie in Zicht
In het kader van het programma Archeologie in Zicht zijn, in samenspraak 

met de heer De Marco van IJssalon Venezia, de opgravingsresultaten 

zichtbaar gemaakt voor het publiek. QR-codes aan buitenzijde van de 

ijssalon vertellen per periode kort het archeologische verhaal over de 

Heuvel. Langs de trap naar de kelder is een uitgebreidere versie van het 

archeologisch verhaal te lezen, inclusief enkele afbeeldingen.

De QR-codes op de ijssalon (foto Paul Spanjaard)



Op 3 augustus 1881 werd in Oss, in de enige 

parochie die de stad toen kende, die van Maria 

Onbevlekt Ontvangen (“de Grote Kerk”), de 

broederschap van de processie Oss-Kevelaer 

opgericht. De broederschap had tot doel ieder 

jaar een bedevaart vanuit Oss naar Kevelaer te 

organiseren om op die manier de Mariaverering in 

Oss te stimuleren. Voordat in dit artikel daar op in 

wordt gegaan eerst het verhaal dat van Kevelaer 

een bedevaartsoord maakte.

In de kerstperiode van 1641 hoort de handelsreiziger 
Hendrick Busman op drie verschillende momenten op 
dezelfde plek bij Kevelaer, waar een kruisbeeld was 
opgericht: “Op deze plek moet je voor mij een kapelletje 
bouwen”.
Na de eerste twee oproepen verscheen er aan zijn vrouw, 
ongeveer een maand voor Pinksteren, in een stralend 
wit licht, een voorstelling van het kapelletje met een 
afbeelding die ze eerder had gezien op een prentje van 
een soldaat. 

Het bewuste prentje kwam uiteindelijk in Kevelaer 
terecht en werd in mei 1642 in een “heilig huisje” 
geplaatst, gemaakt naar het voorbeeld dat de vrouw 
gezien had. Al snel begonnen de pelgrims toe te stromen 
en werden de eerste wonderen toegeschreven aan het 
prentje.

In 1647 werd in Venlo een synode bijeengeroepen om 
een en ander te onderzoeken. De kerkelijke erkenning 
volgde snel.

In 1654 werd om het kleine stenen gebedshuisje de zes-
hoekige Genadekapel gebouwd. Kevelaer is tot op heden 
een bekend bedevaartsoord.

Oprichting van de broederschap
In 1881 richte pastoor-deken van de Laar (pastoor-deken 
in de periode 1872-1897) de Broederschap van de Processie 
Oss-Kevelaer op. 
Van de Laar werd geboren in Helmond als enige zoon 
van een touwslager en werd op 25 mei 1850 priester 
gewijd. Hij werd kapelaan in Ewijk en snel daarna 
kapelaan in de Tilburgse parochie ’t Goirke, waar hij een 
parochieschool stichte. In 1856 werd hij overgeplaatst 
naar de parochie St. Jan in Den Bosch. Daar ageerde hij 
sterk tegen het liberalisme en tegen onverschilligheid tu
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De broederschap van de 
processie Oss-Kevelaer

R o b e r t  v a n  V l i j m e n



in religieuze zaken. Ook in Den Bosch kwam de welbe-
spraakte Van de Laar op voor het bijzonder onderwijs. 
Van de Laar kwam naar Oss, als pastoor-deken, toen de 
industrialisatie in haar beginfase was. De industriële 
bedrijven groeiden in de periode dat Van de Laar in Oss 
actief was sterk. Hierdoor groeide ook de bevolking van 
de stad en telde de parochie al gauw 4 kapelaans.
Of Van de Laar de consequenties van de grote verande-
ringen overzag, valt te betwijfelen omdat hij zich niet 
zozeer richt op de sociaal-economische situatie van zijn 
parochianen. Hij richtte zich vooral op hun geloofsleven 
en daarom richtte hij veel godsdienstige verenigingen 
op (zoals de broederschap van de H. Familie, de broeder-
schap van de processie Oss-Kevelaer etc.). In deze periode 
werden er ook belangrijke stappen gezet met betrekking 
tot onderwijs en ziekenzorg (bijvoorbeeld de realisatie 
van een ziekenhuis). Bij dit laatste speelden de Fraters 
van Tilburg en de Zusters van Liefde een belangrijke 
rol. Ook speelde de verfraaiing van het interieur van 
de kerk een grote rol. Aan het einde van zijn pastoraat 
trad hij op tegen de eerste Osse criminaliteitsgolf en 
ter herdenking van het einde van deze periode werd de 
Mariabeeldengroep voor de kerk geplaatst in 1894. Vlak 
daarna verzwakte zijn gezondheid dermate dat hij zijn 
taken moest neerleggen. Hij stierf op 10 januari 1899.

De broederschap van de processie Oss-Kevelaer ontving 
op 3 augustus 1881 de bisschoppelijke goedkeuring. Na 
financiële bijdragen van de familie Jurgens werden er 
vaandels aangeschaft. De organisatorische “lasten van 
de oprichting” werden gedragen door dhr. Ackermans. 
Overigens gingen er ook bedevaarten naar andere 
bestemmingen maar alleen voor de bedevaart naar 
Kevelaer werd een broederschap opgericht. Bedevaarten 
werden breed gestimuleerd. In een brochure ter gelegen-
heid van de bedevaart van 1910 staat een uitspraak van 
paus Leo XIII uit 1881: “Wij vermanen allen bedevaarten 
te willen ondernemen uit godsvrucht”.
Zoals alle broederschappen had ook deze een reglement. 
Dit vinden we terug in het parochie-archief waarin een 
bedevaartboekje zit uit 1956, nadat in 1955 de broeder-
schap was heropgericht. Overigens is dit bewuste boekje 
het bezit geweest van pastoor-deken van Herpt (kape-
laan van 1934 tot 1945, pastoor-deken van 1947 tot 1967).
Het doel van de broederschap: “De bijzondere verering 
van de Allerheiligste Maagd en Moeder Gods Maria, 
onder de titel “Troosteres der Bedroefden” te bevorderen 

en Haar voorspraak bij God te vragen voor het geestelijk 
en tijdelijk welzijn der levende leden en de eeuwige rust 
der overleden leden.”

De processies
Met de eerste processie gingen 800 leden mee, zij werden 
vergezeld door 14 priesters. Dit ondanks “alle proble-
men”, zoals vermeld wordt in het Memoriaal (het dag-
boek van de parochie, dat in de 19e eeuw zeer gewetens-
vol werd bijgehouden). Een jaar later, in 1882, gingen er 
zelfs 1200 deelnemers, vanwege het enthousiasme van de 
mensen die in 1881 waren mee geweest. Overigens werd 
deze tweede bedevaart gehouden tijdens de jaarlijkse 
kermis, die de gevolgen daarvan ondervond (opnieuw 
volgens het Memoriaal).

In 1892 was de grens met Duitsland gesloten vanwege 
cholera en kon de bedevaart geen doorgang vinden. Men 
vond een alternatief: op 19 en 20 september ging men 
naar Onze Lieve Vrouwe in ’t Zand in Roermond.
Ook in 1893 ging men naar Roermond (op 17 en 18 
september) met ongeveer 800 personen (waaronder 26 
priesters).
In 1894 kon men weer naar Kevelaer (16 en 17 juli), toen 
al werd er gebeden voor het herstel van pastoor-deken 
Van de Laar. 

In 1895 ging men op 13 september per spoor naar 
Kevelaer. Het aantal deelnemers daalde maar dat kwam 
vooral omdat de omliggende dorpen steeds meer hun 
eigen bedevaarten gingen organiseren. Alleen een aantal 
inwoners van Berghem sloten zich bij de Ossenaren aan.
In 1900 vertrokken op 20 augustus 600 pelgrims na de H. 
Mis (ze kwamen 21 augustus terug). 
In 1907 kregen diegenen die voor de 25e keer meegingen 
een zilveren medaille. Vanwege dit 25-jarig jubileum 
werd ook een speciaal danklied geschreven.

In 1910 werd de bedevaart op 22 en 23 augustus onder-
nomen. ’s Morgens om 5.00 uur begon men in de kerk 
met het zingen van het Veni Creator waarna een H. Mis 
met gelegenheid om ter communie te gaan. Om 7.15 uur 
was er een “vergadering” in de kerk (natuurlijk zaten 
de mannen rechts en de vrouwen links) waar een reis-
gebed werd gesproken en men gezegend werd met het 
Allerheiligste. 

Dan liep men 5 aan 5 naar het station, waar de vrou-
wen in de achterste wagons stapten en de mannen 
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in de voorste. De leden 
van de Aartsbroederschap 
van de H. Familie en de 
Congregatie van Onze 
Lieve Vrouwe dienden hun 
medaille te dragen. Tijdens 
de reis naar Kevelaer werd 
de rozenkrans gebeden.

In 1918 ging er 12 septem-
ber ook een bedevaart naar 
Onze Lieve Vrouwe Te 
Linde in Uden, georgani-
seerd door de Mariacongregatie.

Ook in 1922 waren er meerdere activiteiten: men nam 
deel aan een Sacramentsdagprocessie naar Boxmeer en 
op 5 en 6 september ging men per spoor naar Kevelaer 
na een onderbreking van 7 jaar. Overigens bedroegen de 
deelnemerskosten 5,50 gulden voor een reis per 2e klasse 
en 4 gulden voor een reis met de 3e klas. Voor kinderen 
jonger dan 10 jaar was men slechts 2 gulden kwijt.
In 1925 ging men ook naar Kevelaer. In 1928 had men 
de reis gepland op 20 en 21 augustus maar moest deze 
worden uitgesteld naar 28 en 29 augustus vanwege de 
enorme drukte bij de NS. Het vertrek was nu op woens-
dag zodat mensen die eerder niet meekonden vanwege 
de dinsdagse weekmarkt dit nu wel konden. Wel zouden 
op 29 augustus de scholen weer beginnen maar, volgens 
kapelaan Bodenstaff, zouden schoolkinderen wel vrijaf 
kunnen krijgen voor de bedevaart.

Het 50-jarig bestaan van de broederschap werd gevierd 
in 1930. Men ging dit jaar voor de 40e keer naar Kevelaer. 
Vanwege de steeds grotere omvang van de groep krijgen 
alle deelnemers een speldje als herkenningsteken. Nu 
draagt men buttons. 

Kapelaan van Kemenade wordt in 1934 de nieuwe direc-
teur. Deze kapelaan brengt het enthousiasme weer terug 
in het enigszins kwakkelende bestaan van de broeder-
schap. Op 22 en 23 augustus gaat de bedevaart weer op 
pad. In 1935 gaat men op 4 en 5 augustus op bedevaart. De 
deelnamekosten zijn 2,45 gulden voor de 3e klas en voor 
jongeren onder de 20 jaar 1,90 gulden. Er gaan 450 deelne-
mers uit Oss mee.

De bedevaartgangers konden in deze periode gebruik 

maken van een boekje 
geschreven door Titus 
Brandsma. Hij vertelt 
daarin over de historie van 
Kevelaer als bedevaarts-
oord en de gebeden die 
men diende uit te spreken 
tijdens de verschillende 
onderdelen van de bede-
vaart.
De deelnemers aan de bede-
vaart in 1956 krijgen van de 

broederschap het bedevaartboekje mee met daarin de 
geschiedenis van de Lieve Vrouwe van Kevelaer. Verder 
treft men in het boekje een regelement aan van de Osse 
broederschap en gebeden en gezangen. Op 8 juli vertrekt 
de bedevaart weer na een heroprichting van de broeder-
schap in 1955. De broederschap telde toen 300 leden. 

De broederschap stond onder toezicht van de bisschop 
van ’s-Hertogenbosch. Aan het bisdom moest elk jaar 
een verantwoording van de inkomsten en uitgaven 
gedaan worden.
De pastoor van de parochie Maria Onbevlekt Ontvangen 
is de directeur van de broederschap en is verantwoorde-
lijk voor het gehele bestuur en beheer. Wel kon hij zich 
laten vervangen door een andere priester. De pastoor 
stelde als bestuurders aan: een secretaris-penningmees-
ter, een opperbroedermeester en de broedermeesters. 
Eventueel kon hij een broedermeester bij grote verdien-
sten verheffen tot erebroedermeester. 

De secretaris-penningmeester houdt nauwkeuring een 
ledenregister bij en een overzicht van de ontvangen 
contributiegelden, schenkingen en uitgaven en legt ver-
antwoording af aan de directeur. 
De broedermeesters hadden als plicht dat zij de broeder-
schap verbreidden en uitdragen en de contributiegelden 
innen. Verder dienden zij alles te doen wat nodig was om 
de bedevaart te realiseren. 
Alle katholieken van goed gedrag konden lid worden. De 
contributie bedroeg anno 1956 50 cent per jaar. Wanneer 
men lid werd na het 65e jaar diende men jaarlijks 75 cent 
te betalen.

De inkomsten werden gebruikt voor de organisatie van 
de bedevaart, de aankoop van de processiebenodigdheden 
en voor H. Missen voor de levende en overleden leden van 

BRON: STADSARCHIEF OSS
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de broederschap. Er werden 4 H. Missen per jaar voor de 
levende leden gehouden (bij voorkeur op Mariafeestdagen 
en 1 Solemnele (= zeer plechtige) H. Mis in november voor 
de overleden leden. Na het overlijden van een lid werd 
er een H. Mis opgedragen voor diens zielerust. Die mis 
werd alleen opgedragen als er een kennisgeving van het 
overlijden was gezonden naar de directeur of een broeder-
meester. Na het overlijden van een bestuurslid of broeder-
meester werden er 2 H. Missen opgedragen.

Wanneer de processie vertrok werd er een H. Mis opge-
dragen voor het welslagen van de pro-
cessie en voor de intenties van de leden 
van de broederschap en hun gezinnen. 
Indien mogelijk werden deze missen 
opgedragen in Kevelaer zelf.

Al deze voornoemde missen werden 
destijds de “geestelijke voordelen van het lidmaatschap 
van de broederschap” genoemd. 

In het archief van de parochie Maria Onbevlekt 
Ontvangen zit ook een aankondiging van 59e en de 60e 
bedevaart die respectievelijk gehouden werden in 1965 
(27 juni, aantal deelnemers: 430) en in 1966 (28 juni).
In 1965 was de hoofdintentie “Moge er ware vrede zijn, 
ook in de missiegebieden”.

Om 7.00 uur in de ochtend droeg men in de parochiekerk een 
mis op voor de levende en overleden leden van de broeder-
schap. Voor de reis naar Kevelaer werd er gebruik gemaakt 
van bussen, die om 8.00 uur vanaf de Heuvel vertrokken. In 
het voorafgaande uur waren er ook pelgrims opgehaald in 
Nistelrode, Lith en Lithoyen, Oyen en Teeffelen, Macharen, 
Berghem en in andere parochies in Oss (H. Sacrament, St. 
Jozef, Ruwaard, H. Hart en H. Paulus). Op de Heuvel kon 
eventueel in andere bussen worden overgestapt. Een bede-
vaartboekje was in de bus te krijgen voor 50 cent. Onderweg 
naar Kevelaer werd de rozenkrans gebeden en werden er 
Marialiederen gezongen. 

Wanneer men om 10.00 uur aankwam in Kevelaer wer-
den de bruidjes en misdienaars bij een aparte halte 
afgezet vanwege hun rol in de processie die in Kevelaer 
zou worden gelopen. Bij die processie ging harmonie 
KVA voorop naar de Rozentuin in Kevelaer waar zich 
het Mariamonument bevond. Daar hield pastoor-deken 
van Herpt een toespraak waarna de processie naar de 
Kaarsenkapel begon. Daarbij gingen de geuniformeer-

den voorop. Men liep twee aan twee aan weerszijden 
van de straat, waarbij opnieuw Marialiederen ten gehore 
werden gebracht.

Om 11.00 arriveerde men bij de Kaarsenkapel waar een 
grote processiekaars werd ontstoken namens de bede-
vaartgangers en werd het Allerheiligste uitgestald. Om 
11.15 werd in de basiliek van Kevelaer een Solemnele H. 
Mis opgedragen met koor en orkest. Daarna vertrok de 
processie weer naar het startpunt. Vanaf dat moment 
had men vrije tijd tot 14.30 uur. 

Dan werd men bij de Genadekapel 
verwacht voor het vertrek naar het 
Kruiswegpark. Daar bad men in groe-
pen van 100 man de kruisweg. Daarna 
(15.15 uur) werd er een Plechtig Lof 
gehouden met volkszang in de basiliek 

en kon men de religieuze voorwerpen die men aange-
schaft had laten zegenen. Om 15.45 werd de terugreis 
naar Oss ondernomen. Tijdens de terugreis werd de 
rozenkrans gebeden voor een vruchtbaar verloop van de 
volgende Concilieperiode (Vaticanum II).

Na terugkeer in Oss werd er om 19.30 uur een kort slui-
tingslof gehouden in de parochiekerk. 
De bedevaart van 1966 was nagenoeg identiek gepland en 
had als hoofdintentie: “Moge de verschillende godsdien-
sten steeds meer één worden”. 

Anno 2012 wordt er weer enige jaren een bedevaart geor-
ganiseerd vanuit Oss, Ravenstein en Veghel. Wat opvalt 
is dat er aan het programma weinig verandert is vergele-
ken met de jaren ’60…….

G e r a a d p l e e g d e  b r o n n e n :

Ven, F. van de, Honderd jaar parochiekerk M.O.O. Oss. 
Gedenkboek ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van 
de parochiekerk Maria Onbevlekt Ontvangen te Oss 1859-
1959, Oss, 1959

Zuijlen, J, van e.a., De kerk in het centrum. Kerkelijk leven 
rondom de Grote Kerk van Oss in de 19e en 20e eeuw, Oss, 1982

Ulijn, G. 1859-2009, 150 jaar Grote Kerk, Oss, 2009

Archief parochie Maria Onbevlekt Ontvangen (1521) 1604 – 
1983 (heden), inventarisnummers 172 t/m 188  
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Een deel van het oorspronkelijk artikel, ‘Een middagje mijmeren… 

langs een meanderende Maas’, was vooral door toedoen van dhr. 

Wim Boeijen vrij recent opgenomen in een periodiek voor leden van 

‘Studiegroep Luchtoorlog 1939 – 1945’.(1,2) 

Dat induceerde een gemotiveerde lezer om met een van de auteurs 

contact op te nemen en daarin kenbaar maakte dat hij over relevante 

aanvullingen beschikte.(3) Drama’s die in het najaar van 1944 aan 

de boorden van de Maas in Noord Brabant afspeelden blijken nog 

ingrijpender te zijn geweest.

Allereerst het aantal omgekomenen

Dhr. Geert Maassen wees op de recente Roll of Honour, een 

systematische opsomming van gesneuvelden, met daaraan gekoppeld 

specifieke gegevens aan geallieerde zijde (inclusief Polen), die eens 

deel uit maakten van de luchtlanding rond de Neder-Rijn ten westen 

van Arnhem, operatie Market Garden, september 1944. Het betreft hier 

de herziene uitgave, in 2011 uitgegeven onder auspiciën van de Arnhem 

Airbornevrienden.(4)

Dit bevat nieuwe en aanvullende informatie ook over Poolse 

militairen, deel uitmakend van de Eerste Poolse Onafhankelijke 

Parachutistenbrigade, die in het Brabantse onnodig en jammerlijk 

omkwamen.

Geert vroeg uitdrukkelijk of ik zijn ‘toeleverancier’ wilde vermelden. 

Dat doe ik met plezier: het betreft Dhr. Mateusz Mroz uit Warschau, 

helaas ontbrak zijn adres. Volgens Geert’s inschatting is zijn bron: het 

Sikorski Museum in Londen

Deze Pool raakte ook betrokken bij het eerder vermelde schiet incident 

- friendly fire - op 7 oktober 1944 aan de rand van het vliegveld Keent, 

vallend onder de toenmalige gemeente Ravenstein.(1) Het ‘groepje’ - 

Compagnie, Seaborne tail - waar hij bij was ingedeeld was een tweetal 

weken daarvoor niet vanuit de lucht gedropt maar over land via Frankrijk 

en België naar deze contreien gedirigeerd. Meestal bemanden zij 

voertuigen die niet direct noodzakelijk waren bij de harde strijd maar 

meer voor logistieke taken. Hij raakte hierbij ernstig gewond en werd 

naar het noodhospitaal Jonkerbosch in Nijmegen overgebracht. Daar 

stierf hij twee dagen later op 24 jarige leeftijd. Aanvankelijk werd hij 

begraven op de aanpalende dodenakker maar later overgebracht naar 

het Britse Airborne Cemetery in Arnhem/Oosterbeek; Plot 35, Row A, 

Grave 20.

Merkwaardig dat zijn naam niet werd opgenomen in het boek: Wszyscy 

ludzie sa bracmi oftewel: ‘All men are brothers’.(5) Nog een andere 

Poolse bevrijder was bij dit incident betrokken – Soldaat 1e klasse Jan 

Siedlecki – maar hij herstelde van zijn verwondingen.

N.B. Britse Grenadier Guards van het 1e (Motor) BN, bij dit ongelukkig 

incident betrokken, waren gelegerd in een kazerne in Grave, die 

hemelsbreed niet ver verwijderd ligt van die plek des onheils. Dit bataljon 

was samengesteld uit de 1st – ‘Kings’ Company en het 4th. In dit laatste 

was een Nederlandse officier opgenomen belast met de functie van 

pelotonscommandant. Het gaat hier om Lt. Adriaan ‘Boy’ Slob, MC, 

Engelandvaarder van het eerste uur. Enkele weken daarvoor is hij in de 

hitte van de strijd in Nijmegen en even later in Heesch duidelijk herkend, 

minstens als ‘een militair die vloeiend Nederlands sprak’.(6,7)

Ook over de op 1 oktober 1944 in Huisseling, kerkdorp onder de 

gemeente Ravenstein, omgekomen parachutist soldaat 1e klas Zdzislaw 

Jankiewicz, van het 2e Parachute BN kwam nog onthutsende informatie 

vrij. Hij werd dodelijk geraakt bij het schoonmaken van een stengun. De 

verantwoordelijke officier werd later, beschuldigd van doodslag, door 

een krijgsraad tot zes maanden voorwaardelijk veroordeeld.
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Poolse hulp, drie parachutisten 
omgekomen in de Maaskant

J O O P  T H U R I N G

Jozef Szkwarek; met een 

beetje fantasie valt zijn 

land van herkomst en zijn 

militaire vaardigheden 

op zijn uniform waar te 

nemen.

Met dank aan M. Mroz en 

intermedair G. Maassen



Het 2 en 3e BN van deze Poolse brigade werd op 21 september bij 

Driel gedropt. Het 1e BN pas op de 23e bij Overasselt. Het weer in 

Engeland had hierbij een rol gespeeld - alsmede miscommunicatie 

via de boordradio van de Amerikaanse Dakota’s (3) - en gezorgd voor 

vertragingen die bijdroegen aan een mislukking van deze gedurfde 

gecombineerde luchtlandingsoperatie.

Herdenken

De ‘Stichting Vier Vrijheid Schaijk’, had voor de herdenking van 4 mei j.l., de 

Poolse ambassade benaderd, vooral vanwege de gerichte aandacht voor 

de Poolse soldaten die meegeholpen hebben Nederland te bevrijden.

Deze vaardigde de 2e secretaris, Dhr. Janusz Wolosz af, want het ‘Poolse 

karakter’ sprak hen wel aan. Een ‘leger’ van Polen is weer werkzaam in 

deze contreien maar voor heel andere doeleinden en onder een vredig 

EU gesternte. 

Joop Thuring, Heesch, 22 oktober 2012

Referenties
1    Tussentijds 1/07, jaargang 13, Voorjaar 2007, blz. 24 e.v., Joop Thuring; ISSN 

1387-1498
2  Poolse hulp langs de Maasoevers bij Ravenstein na mislukken Market 

Garden in Arnhem, Wim Boeijen en Joop Thuring; Bulletin Air war 1939 -1945, 
nummer 331, mei 2012, blz 16 e.v.

3  Persoonlijke mededeling, Dhr. Geert Maassen, Oosterbeek, mei 2012 
4    ‘Roll of Honour : Battle of Arnhem, September 1944 / compiled by J.A. Hey; 

updated by a team of many led by Geert Maassen and Philip Reinders’; 5e 
herziene druk; uitgegeven door de Vereniging Vrienden van het Airborne 
Museum Oosterbeek, 2011. 

5   Andries Hoekstra; een uitgave van de Market Garden Foundation, 2005
6   Seven years a Grenadier, W.J. Pritchard; Forces and Corporate Publishing 

Ltd, Rushden, England, 1999
7   Persoonlijke mededeling, Dhr. W. van Kaathoven, Heesch, tachtiger jaren 

vorige eeuw

11

tu
ss

en
ti

jd
s 

2 
/| 2

01
2 JA

A
RG

A
N

G
 1

8

Het vredesmonument op het Pastoor van Spijkplein, 
Schaijk. Het is de avond van 4 mei 2012, een serene rust 
uitstralend. 
De middelste krans is opgeluisterd met rode en witte 
bloemen en linten in dezelfde kleur. De voorafgaande 
herdenkingsplechtigheid stond in het teken van de 
bijdrage van de Polen, toen ... en nu.  
MET DANK AAN WIM BOEIJEN, SCHAIJK

Een parel, en dat om de hoek van Oss. Het prachtige kasteel Heeswijk 

was op een fantastisch zonnige zaterdag 22 september het doel van de 

excursie van 34 Werkende Mensen. Twee enthousiaste gidsen loodsten 

ons in twee groepen door het kasteel. De enorm rijke historie van dit 

kasteel, dat zijn eerste voorganger al omstreeks 1080 had, leverde stof 

voor een paar uur rondgang over wenteltrappen, door siervertrekken, 

gangen en keukens zonder een moment van verveling.

EEN VAN DE GROEPEN LUISTERT NAAR DE INLEIDING VAN DE GIDS 

VAN KASTEEL HEESWIJK. (FOTO PAUL SPANJAARD)

Kasteel Heeswijk, 
excursie zaterdag 22 september



In het najaar van 2011 heb ik een bezoek gebracht 

aan Oss in het kader van mijn studie Economische 

Geografie aan de Universiteit Utrecht. Onze docenten 

hadden een excursie naar Oss georganiseerd voor het 

vak Multinationale Ondernemingen waarin onder 

andere aandacht wordt besteed aan de invloed van 

multinationals op de economie van een stad. Op het 

moment van ons bezoek was er van alles gaande rondom 

de Osse vestiging van MSD, beter bekend als het van 

oorsprong Osse bedrijf Organon. Zou de vestiging in Oss 

gaan sluiten of toch blijven bestaan? Tijdens de excursie is 

ons veel verteld over de economische structuur van Oss en 

werd het me duidelijk dat er in Oss meer is dan Organon 

alleen. Toch bleef aan aantal vragen bij mij hangen. In 

hoeverre past een bedrijf als MSD/Organon eigenlijk nog 

binnen de huidige economische structuur van Oss? Mocht 

het bedrijf toch vertrekken, hebben de Ossenaren dan een 

reden om zich zorgen te maken of heeft de economie van de 

stad voldoende veerkracht om de klap op te vangen? Deze 

laatste vraag is uiteindelijk het centrale thema voor mijn 

afstudeeronderzoek geworden. In dit artikel deel ik graag 

mijn belangrijkste bevindingen. 

Binnen mijn vakgebied van de economische geografie 
wordt verondersteld dat steden verschillen wat betreft 
het aanpassingsvermogen. Het aanpassingsvermogen 
van een stad wordt bepaald door ontwikkelingen die in 
het verleden van de stad hebben plaatsgevonden. Het 
verleden doet er dus toe. Ontwikkelingen in het verleden 
hebben invloed op de ontwikkelingsrichting van een 
stad in de toekomst. In de economische geografie wordt 
het begrip ‘padafhankelijkheid’ gebruikt om het belang 
van gebeurtenissen in het verleden voor de toekomst aan 
te geven. 
 
Padafhankelijkheid is een belangrijk begrip voor de 
verklaring van de ontwikkeling van (oud-) industrie-
steden. Ik heb onderzoek gedaan naar de veerkracht van 
Helmond en Oss vanaf ongeveer 1950. Beide steden heb-
ben te maken gehad met de teloorgang van belangrijke 
bedrijfstakken in de industrie. Zowel Helmond als Oss 
zijn de klap te boven gekomen. In mijn onderzoek heb ik 
geprobeerd te achterhalen op welke manier deze steden 
zich economisch hebben hersteld, welke processen hier-
aan ten grondslag liggen en wat voor beide steden de 
belangrijkste bron van veerkracht was. 

Het gaat te ver om de hele theoretische onderbouwing 
van het onderzoek in dit artikel uiteen te zetten en 
daarom wil ik het graag beperken tot het belangrijkste 
concept. Dit concept is in figuur 1 terug te vinden. Een 
stad wordt verondersteld te bestaan uit twee lagen, 
namelijk een bovenlaag en het fundament. De boven-
laag wordt gezien als het bestaande bedrijfsleven in de tu
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De klap te boven? 
Een onderzoek naar de economische 
veerkracht van Oss. 
M a r i a n n e  d e  B e e r



stad. Deze laag moet zich continu aanpassen aan externe 
veranderingen (bijvoorbeeld in de vraag of in de con-
currentie). Soms lukt aanpassing niet of niet voldoende 
waardoor er werkloosheid in de stad ontstaat. In dat geval 
moeten grotere veranderingen in de stad plaatsvinden om 
het economisch herstel van de stad mogelijk te maken. Ik 
veronderstel dat er dan veranderingen in het fundament 
van de stad moeten optreden. Dit fundament bestaat uit 
economische, institutionele en ruimtelijke structuren 
die voor langere tijd bestaan in de stad. Deze structuren 
vormen als het ware de pijlers waarop de stad is gebouwd. 
Deze structuren kunnen aangepast worden om ervoor te 
zorgen dat verdere economische ontwikkeling mogelijk 
wordt. In mijn onderzoek heb ik gekeken of het econo-
misch herstel van Helmond en Oss te verklaren valt aan de 
hand van ontwikkelingen in de bovenlaag of aan de hand 
van ontwikkelingen in het fundament.

Om een goed beeld te krijgen van de ontwikkelingen die 
in Oss hebben plaatsgevonden, was het nodig om eerst 
na te gaan wat er al over de ontwikkeling van de stad 
geschreven is. Gelukkig waren er voor Oss veel bronnen 
voorhanden bij het Stadsarchief in Oss en bij het BHIC 
in ’s-Hertogenbosch. Ik heb gebruik gemaakt van bevol-
kings- en beroepentellingen, werkloosheidscijfers en 
talloze gemeentelijke nota’s en plannen. Daarnaast heb 
ik interviews afgenomen met verschillende personen 
om diepgaander op bepaalde ontwikkelingen in te gaan. 
Op deze manier heb ik een goed beeld kunnen krijgen 
van ontwikkelingen in Oss in de afgelopen eeuw en de 
mogelijke verklaringen hiervoor.

Figuur 1: De bovenlaag en het fundament van een stad

Oss als industriestad

De industrie in Oss is ontstaan door de concurrentie 
tussen ondernemersfamilies. Tot 1930 domineerden de 
boter- en vleesindustrie de economie van Oss. Dit bood 
kansen voor de ontwikkeling van gerelateerde sectoren, 
zoals kuiperijen of kistenfabrieken. Later kwamen ook 
transportbedrijven, verpakkingsbedrijven en technische 
bedrijven die zich bezig hielden met machine produc-
tie en -onderhoud. Vanaf 1930 kwamen er ook andere 
industrieën naar de stad. De wattenfabriek opgericht 
door een andere tak van de familie Van Den Bergh 
was uitgegroeid tot Tapijtfabriek Bergoss en concur-
rent Desseaux had in 1930 ook een tapijtfabriek (Desso) 
geopend. Door de werkloosheid lag het loonniveau erg 
laag en dit trok bijvoorbeeld Philips aan. Philips had 
vraag naar ongeschoolde arbeid en daar was in de stad 
voldoende aanbod. Binnen de verpakkingsindustrie ves-
tigde Thomassen & Drijver zich in Oss. Dit bedrijf pro-
duceerde blikken en vestigde zich in de nabijheid van 
Hartog en Van Zwanenberg die belangrijke afnemers 
van de blikken waren.

  
 

 

Ansichtkaart met de kantoren van belangrijke industrieën van Oss 

Maar de margarine- en vleesindustrie bleven de belang-
rijkste sectoren voor Oss. De eenzijdigheid van de econo-
mische structuur in Oss maakte dat wanneer het slecht 
ging met deze bedrijven, het ook slecht ging met de 
economie in Oss. Tussen 1929 en 1936 was er bijvoorbeeld 
grote werkloosheid in de stad, als gevolg van de beurs-
krach in 1929 en de sluiting van de Jurgensfabrieken 
in de stad. Zo stelde het Economisch Technologisch 
Instituut Noord-Brabant in 1947 dat het vertrek van 
Jurgens “een volkomen doorbreking betekende van het 
economische fundament der gemeente en dat men zich 
gesteld zag voor de onmogelijke taak op korte termijn 
een nieuwe economische bestemming te vinden voor het 
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grootste gedeelte der beroepsbevolking”. Oss kende een 
werkloosheid van rond de 26% in die periode, terwijl het 
landelijke gemiddelde rond de 12,5% lag.   
  

   

Figuur 2: Ontwikkeling werkloosheid in Oss tussen 1930-2008              
Bronnen: CBS, 1930, 1960, 1971; CBS, Statline, 2011; ETIN, 1947; 
Gemeente Oss, 1976-1985, 1998, 1999, 2000. Bewerkt door auteur.

In figuur 2 wordt de ontwikkeling van de werkloosheid 
in Oss weergegeven. Hierbij gaat het om het aantal werk-
lozen als percentage van de totale beroepsbevolking. In 
figuur 2 is te zien dat na de Tweede Wereldoorlog het 
aantal werklozen als percentage van de totale beroepsbe-
volking begon af te nemen. 
Na de Tweede Wereldoorlog braken er gunstige tijden 
aan voor de industrie in Oss. In 1947 telde de stad 29 
bedrijven met meer dan 10 werknemers en in totaal 4317 
arbeidsplaatsen. In 1960 was dit aantal uitgegroeid tot 40 
bedrijven die werk boden aan 10050 arbeiders. Deze toe-
name van het aantal bedrijven en arbeidsplaatsen ging 
gepaard met een stijging van de arbeidsproductiviteit. 
  
In de jaren ’50 en ’60 was de groei van de industrie voor-
namelijk afkomstig van de vleesverwerkende industrie. 
Hartog had in 1949 nog geen 1000 werknemers in dienst 
en in 1954 waren dit er al meer dan 4000. Zwanenberg 
groeide in deze periode met 650 werknemers. Maar ook 
andere sectoren deden het goed, zo telde de tapijtfa-
briek van Desso in 1963 500 werknemers. Toch was de 
werkloosheid in Oss nog altijd hoger dan in de rest van 
Nederland. Waarschijnlijk was het arbeidsaanbod door 
uitstroom uit de landbouwsector erg groot en kon niet 
iedereen van werk worden voorzien. Hierdoor bleven de 
lonen lange tijd erg laag. Het feit dat een groot deel van 
het werk in de industrie in Oss laaggeschoolde arbeid 
betrof, hield de loonkosten ook laag. De bedrijven in Oss 
draaiden op volle toeren, waardoor er een hoge vraag 
naar arbeid was en er bijna niemand ongewild zonder 
baan hoefde te zitten. Tot het begin van de jaren ’70 
ging het goed met de industrie in Oss. Vanaf het mid-

den van de jaren ’70 sloeg dit beeld om. De werkloosheid 
nam toen snel toe als gevolg van verandering van de 
vraag en toegenomen concurrentie. De stijging van de 
werkloosheid is voor een groot deel toe te schrijven aan 
ontwikkelingen binnen de vleesverwerkende industrie. 
De families Van Zwanenberg en Hartog waren decennia 
lang elkaars concurrent geweest binnen de vleesverwer-
kende industrie in Oss. De concurrentie was soms op 
het scherpst van de snede, maar beide partijen hadden 
ook geprobeerd om samen te werken. Het kwam echter 
pas in 1970 tot een fusie en de bedrijven gingen verder 
als de Unilever Vleesgroep (UVG). De fusie betekende 
het ontslag van ongeveer 1250 arbeiders. Zelfs ondanks 
de fusie had de UVG te maken met verliezen, ontsla-
gen en inkrimping. Toen de UVG in een verliespositie 
kwam, werd het hele bedrijf gereorganiseerd. De slach-
terijen in Oss werden gesloten, waardoor in één klap 
een grote groep mensen op straat kwam te staan. Vanaf 
het midden van de jaren ’80 liep de werkloosheid weer 
terug. Blijkbaar was de economie van de stad vanaf dat 
moment weer veerkrachtig genoeg.

Philips, van 1932 tot 2010 in Oss te vinden

De economie van Oss is door de tijd minder gaan leunen 
op de industrie. De afname van het aandeel van de sector 
ńijverheid’ (industrie) is in figuur 3 goed te zien. In 1963 
zorgt de industrie voor meer dan 70% van het aantal 
arbeidsplaatsen. In 2010 is dit aandeel gedaald tot onder 
de 30%. Uit figuur 3 blijkt dat deze afname niet zozeer 
komt door een sterke afname in het totaal aantal arbeids-
plaatsen in de industrie. Het totaal aantal arbeidsplaatsen 
blijft tot in 2009 rond de 10.000 liggen. De afname van 
het aandeel van de industrie in het totaal aantal arbeids-
plaatsen is te verklaren door een toename in het aantal 
arbeidsplaatsen in andere sectoren. De sector ‘overige’ 
groeit vanaf 1979 sterk. De groei is vooral toe te schrijven 
aan de gezondheid- en welzijnszorg, de bouwnijverheid 
en het onderwijs. In 2010 werkten bijna 5000 personen in 
de gezondheid- en welzijnzorg, ongeveer 3000 in de bouw-
nijverheid en bijna 2500 mensen in het onderwijs.tu
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Figuur 3: Ontwikkeling aandeel aantal arbeidsplaatsen per sector in Oss 
tussen 1963-2010   
Bronnen: CBS 1930, 1950, 1963; CBS, Statline 2011; Gemeente Oss, 1976-
1985, LISA, 2011. Bewerkt door auteur.  
 

Bedrijfsleven en ondernemerschap 
zijn bron van aanpassingsvermogen
   
Zoals uit figuur 1 op te maken is, kreeg Oss begin jaren 
’70 met een stijgende werkloosheid te maken. De econo-
mie van de stad werd op dat moment gedomineerd door 
een klein aantal grote industriële bedrijven. De domi-
nante positie van het grootbedrijf binnen de industrie-
takken maakte dat Oss begin jaren ’70 een zeer eenzijdige 
economische structuur kende. Toen de werkgelegenheid 
binnen de industrie sterk terugliep, was er onvoldoende 
vervangende werkgelegenheid in de stad aanwezig. Er 
was weinig industrieel Midden- en Klein Bedrijf (MKB) 
ontstaan door de tijd. Het MKB had zich onvoldoende 
kunnen ontwikkelen om het verlies aan arbeidsplaatsen 
op de korte termijn op te vangen. Hierdoor kreeg de stad 
voor een periode van meer dan tien jaar te maken met 
hoge werkloosheid. Er moesten veranderingen in het 
fundament van de stad plaatsvinden om de economie er 
weer boven op te helpen.
 
Uit mijn onderzoek is gebleken dat ontwikkelingen 
binnen de industrie in Oss belangrijk zijn geweest voor 
veerkracht van de stad. De economische structuur van 
Oss is vanaf de jaren ’70 verbreed. De traditionele indu-
striële bedrijfstakken hebben aan de wieg gestaan voor 
nieuwe, meer kleinschalige industriële bedrijvigheid in 
Oss. Er is veel ontwikkeling gaande vanuit bedrijven die 
oorspronkelijk in dienst van Unilever of Zwanenberg 
werkten. Deze bedrijfjes zijn de producten die ze voor de 

grote industriële spelers maakten verder gaan ontwik-
kelen. Met hun eigen kennis en specialisatie hebben deze 
bedrijven nieuwe combinaties gemaakt en zijn zo actief 
geworden binnen andere markten. Op deze manier zijn 
nieuwe bedrijfstakken binnen de industrie ontstaan. Er 
kan gesteld worden dat de industrie in Oss een upgrade 
heeft ondergaan. Hiermee zijn nieuwe ontwikkelings-
paden binnen de economie van Oss geopend. Door ver-
anderingen binnen de economische pijlers van Oss heeft 
het industriële MKB op de langere termijn alsnog een 
groot deel van de werkgelegenheid die verdween bij de 
grote industriële bedrijven op kunnen vangen. 

Het belang van de institutionele 
pijler: samenwerken blijkt de sleutel

Het aanpassingsvermogen van Oss is vooral afkomstig 
uit het Osse bedrijfsleven zelf. Oss wordt gekenmerkt 
door een sterke eigen ontwikkeling. Toen de werkge-
legenheid in de jaren ’70 begon terug te lopen, kozen 
veel mensen voor zelfstandig ondernemerschap. Wat 
daarnaast voor Oss ook een belangrijke rol speelt, is de 
band tussen gemeente en het bedrijfsleven. Dit geldt 
zowel voor de band van de gemeente met het industri-
ele bedrijfsleven als met het bedrijfsleven als geheel. 
Doordat de gemeente in de jaren ’70 een contactpersoon 
voor het bedrijfsleven heeft aangesteld (dhr. J. Luijpen), 
hebben gemeente en het bedrijfsleven een vertrouwens-
band op kunnen bouwen. En dat was zeer belangrijk, 
want binnen de industrie deden zich toen ook grote 
veranderingen voor. Vooral toen de grote industriële 
bedrijven nog werden bestuurd vanuit Oss, waren deze 
bedrijven zeer bereid met de gemeente mee te denken en 
samen te werken. De Osse Industriële Kring speelt hier 
ook een cruciale rol in als vertegenwoordiger van het 
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industriële bedrijfsleven. De relatie tussen de gemeente 
en deze bedrijven is echter veranderd doordat een aantal 
van de bedrijven in buitenlandse handen kwam. Het is 
hierdoor moeilijker geworden om bedrijfsbeslissingen 
in het voordeel van Oss uit te laten vallen. De recente 
gebeurtenissen rondom de plannen van MSD illustreren 
dit. Maar juist in dit soort situaties trekken gemeente 
en bedrijfsleven samen op om zoveel mogelijk werkge-
legenheid in Oss te behouden en de lokale economie te 
versterken. Ook uit de interviews is naar voren gekomen 
dat in Oss de een ‘overlevingsmentaliteit’ heerst. Het zit 
in de mensen om samen te schouders eronder te zetten 
en proberen er samen weer bovenop te komen. 

Logo van het Life Sciences Park in Oss

Als één ding duidelijk is geworden uit mijn onderzoek, 
is het dat de industrie zit ingebakken in het fundament 
van Oss. Oss is nog altijd een industriestad. De vleesver-
werkende- en farmaceutische industrie zijn nog altijd 
sterk aanwezig in de stad en binnen de industrie speelt 
het grootbedrijf nog steeds een belangrijke rol. Maar er 
zijn wel veranderingen opgetreden in het fundament, 
want naast de traditionele bedrijfstakken kent de indu-
strie in Oss ook nieuwe, meer kleinschalige bedrijvig-
heid. Binnen de industrie wordt nu vooral getracht 
verbindingen te zoeken tussen de voedingsmiddelenin-
dustrie en gezondheid, life sciences en voedselinnovatie. 
Op basis van de traditionele industrieën wordt het indu-
striële palet van Oss nog steeds verbreed en vernieuwd.
Toen ik met mijn onderzoek bezig was, was in Oss op 
hetzelfde moment een hernieuwde aandacht voor de 
industriële geschiedenis van de stad.

Boek bij de expositie ‘Made in Oss’

Zo heb ik de mooie tentoonstelling ‘Made in Oss, van 
Vee tot MSD’ bezocht. In het gelijknamige boek dat bij 
de tentoonstelling is uitgegeven, wordt eigenlijk perfect 
de conclusie van mijn onderzoek verwoord: “Als weinig 
andere steden heeft Oss de opkomst, ondergang en weer 
opnieuw de opkomst van industrie meebeleefd. (..) het 
één blijft bestaan, het andere vergaat, daaruit weer een 
volgende voortkomt, enzovoort, tot op de dag van van-
daag”. 
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De Fraters van Tilburg of Fraters der 

Congregatie van Onze Lieve Vrouw, Moeder van 

Barmhartigheid, vormen een rooms-katholieke 

broedercongregatie (in het Latijn Congregatio 

Fratrum Beatae Mariae Virginis Matris 

Misericordiae, of korter Congregatio Matris 

Misericordiae wat de afkorting C.M.M. oplevert). 

De Congregatie is gesticht in 1844 door Mgr. Joh. 

Zwijsen, Bisschop van ’s-Hertogenbosch.

De congregatie is vooral bekend om haar rol in het 

(speciaal) onderwijs.

In 1883 wordt begonnen met de bouw van het 
St.Nicolaasinstituut (Fraters-klooster) in de 
Begijnenstraat, op de plaats van het gesloopte Huize 
Munster. Door de lobby van de Osse pastoor-deken 
Arnoldus van de Laar komen dit jaar de Tilburgse fraters 
naar Oss. Deze fraters van Onze Lieve Vrouw, Moeder 
van Barmhartigheid, hadden als doel katholiek onder-

wijs en opvoeding te geven, ook in kostscholen en wees-
huizen. Het internaat was oorspronkelijk voor weeskin-
deren bedoeld, later voor de zogeheten "nette burgerlijke 
stand". De leerlingen kwamen vanuit heel Nederland en 
in 1912 waren dat er 106.
Rondom dit kloostergebouw trokken de Fraters een 
reeks (jongens) scholen voor lager onderwijs op, een 
patronaatsgebouw en een internaat. Zij zouden tot 1982 
in deze vestiging verblijven. De meeste van deze gebou-
wen zijn verdwenen of vervangen door nieuwbouw.

In 1893 werkten er 22 Fraters in het Instituut en waren 
er 373 leerlingen.

Het onderwijs wat de Fraters gaven bestond uit de vol-
gende richtingen:
a.  Voorbereidende klassen op ULO en diverse richtingen 

van het Middelbaar onderwijs. Vanuit deze klassen 
konden de leerlingen toelatingsexamens maken voor 
scholen van voortgezet onderwijs.

b.  Drie- en vierjarige ULO. Opgeleid werd voor A. en 
B. diploma en voor het middenstandsdiploma. Er 
werden lessen geveven in Nederlands, Frans, Duits, 

Instituut Sint Nicolaas
Begijnenstraat 3 Oss : Jongensinternaat onder leiding van de Fraters van Tilburg

R u u d  P i e t e r s



Engels, Geschiedenis, Aardrijkskunde,  Natuurkunde, 
Biologie, Boekhouden, Bedrijfsrekenen, Algebra, 
Meetkunde, Tekenen, Muziek en Gymnastiek.

c.  Een beperkt aantal jongens (en alleen jongens die 
ook in het instituut de voorbereidende klas had-
den gevolgd) konden lessen volgen aan het Titus 
Brandsma Lyceum.

Studie was een regelmatig terugkerend onderwerp en 
bestond uit:
Intensieve studieleiding en voortdurende controle op 
het werk. De jongens van de eerste klassen van het voort-
gezet onderwijs werd geleerd hoe ze moeten studeren 
en hoe ze tot zelfstandige studie kunnen komen. De 
ouderen studeren onder toezicht en, waar nodig, werd 
nog leiding gegeven.

De fraters trokken zich in de jaren ‘70 van de 20e eeuw 
geleidelijk terug en in 1982 werd het internaat opgehe-
ven en vertrokken de weinige overgebleven fraters uit 
Oss. Het Sint-Nicolaasgesticht bestaat nog steeds en is 
ondertussen gerestaureerd.

Van de vele Fraters die in al die jaren in het Sint Nicolaas 
Instituut hebben gewerkt hebben wij een aantal kunnen achter-
halen, en dat zijn:

Frater M.Acatius  
Leenhouwers, Henricus J.C.
Geboren: 14-05-1893 Tilburg  
Overleden: 17-11-1978 Tilburg
Hij was ( o.a. in 1928) Directeur van het Instituut. Op 
08-12-1935 vierde hij zijn zilveren klooster jubileum.

Frater M.Theodardus 
Roelofs, …….
Geboren: 1872  
Overleden: 1954
Was Osse geschiedschrijver en publiceerde o.a. in de 
Graafsche Courant en het Dagblad voor Oss en omgeving. 
Op 21-04-1939 vierde hij zijn gouden klooster jubileum

Frater M.Theodosius  
Geelkerken, Gerardus G.J. van
Geboren: 08-11-1897 Heeswijk  
Overleden: 21-06-1947 Oss 
Op 13-11-1939 vierde hij zijn zilveren klooster jubileum.

Frater H.Switbertus 
Groot, Joannes Norbertus de
Geboren: 06-12-1901 Tilburg 
Overleden: 15-01-1990 Tilburg
Was o.a. Directeur van het Instituut. 
Op 01-05-1944 vierde hij zijn zilveren klooster jubileum

Frater M.Gerardo  
Smits, Bernardus A.
Geboren: 09-02-1878 Cuyk 
Overleden: 17-10-1958 Tilburg
Op 05-05-1945 vierde hij zijn 50 jarig jubileum

Frater M.Fernand  
Rijen, Petrus Paulus Johannes van
Geboren: 24-08-1911 Hilvarenbeek 
Overleden: 26-12-1977 Deventer
Was o.a. Directeur van het Instituut. 
Op 30-05-1946 vierde hij zijn patroonfeest

Frater M.Venantius 
Vissers, Lambertus Johannes 
Geboren: 05-11-1918 Raamsdonk 
Overleden: 31-12-1996 Den Dungen
Gewerkt in Oss o.a. in 1924 en 1925

Frater Willibrordus  
Loosbroek, Henricus J.A. van
Geboren: Oss 23-09-1903 
Overleden: Tilburg 29-09-1991

Frater M.Serafino  
Rossieau, Franciscus J.H. 
Geboren: Tilburg 10-01-1913 
Overleden: Tilburg 20-04-1983
Gewerkt in Oss o.a. in 1971-1972

Frater M.Bertholdus 
Raaij, Joannes A. van  
Geboren: Cuyk 31-03-1896 
Overleden: Loon op Zand 18-09-1958
Gewerkt in Oss o.a. 1975-1976 tu
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Frater Meinhardt  
(gewerkt in Oss o.a. 1952-1953)

Frater Barnabas  
(gewerkt in Oss o.a. 1964-1965)

Frater Optato 
Sprangers, Johannes A.M,. 
Geboren: Dongen 19-08-1921 
Overleden: Tilburg 13-03-1985 
Gewerkt in Oss o.a. 1967-1968 (2e klas)

Frater Norberto  
Bresser, Martinus J.C. de 
Geboren: Tilburg 13-07-1905 
Overleden: Tilburg 17-12-1976
Gewerkt in Oss. (5e klas)
Deze Frater heeft veel voor de O.S.S. jeugd betekent 
(opvang) en heeft daar o.a. de gouden bondsspeld voor 
ontvangen. Frater Norberto werd in 1961 Jeugdvoorzitter 
van O.S.S.20.

Frater Floriberto   
Stroeve, Wilhelmus A. 
Geboren: Zwolle 04-06-1918 
Overleden: Tilburg 29-11-1988
 
Frater Januarius  
Ginneke, Antonius A. van 
Geboren: Zevenbergschen Hoek 06-03-1921 
Overleden: Tilburg 23-07-1991 
(6e klas, hoofd van de school)
 
Frater Veranus 
Basten, Johannes M. 
Geboren: Cuyk 15-08-1920 
Overleden: Nijmegen 15-03-1977  

Frater Walbertus 
Delien, Wouterus N.J. 
Geboren: Hilvarenbeek 11-01-1912 
Overleden: Tilburg 18-03-1987

Frater Hubertino 
Beek, Johannes P. van
Geboren: Raamsdonksveer 02-07-1905 
Overleden: Oss 12-10-1979

Frater Emilio 
Berkel, A.A.F. van
Geboren: Boxtel 28-08-1908 
Overleden: Oss 13-09-1969

Frater M.Laurens 
Bussel, Jac. Corn. van 
Geboren: Eindhoven 11-03-1894 
Overleden: Oss 07-12-1973

Frater Gualbertus 
Doomen, Johannes M.N. 
Geboren: Tilburg 10-01-1915 
Overleden: Oss 13-06-1970
 
Frater Leopoldus 
Evers, Theodorus J.M.
Geboren: Den Bosch 15-12-1871 
Overleden: Oss 04-04-1944

Frater Bernardus 
Lavrijsen, Josephus J. 
Geboren: Tilburg 23-12-1878 
Overleden: Oss 19-05-1937 

 
In de tweede helft van de vorige eeuw werkten er meer 
dan duizend leden in Nederland, België, Curaçao, 
Bonaire, Suriname, Indonesië (Medan, Padang, Manado, 
Tomohon, Makassar), Afrika (Kenya, Congo en Zuid-West 
Afrika), Brazilië en in de U.S.A.
Hun werkterrein bewoog zich in scholen voor gewoon 
LO, voor ULO, voor VGLO, voor middelbaar onderwijs, 
voor technisch onderwijs en in kweekscholen. Verder 
hebben zij instituten voor blinden, doven en spraakge-
stoorden, verwaarloosde jeugd, wezen, en vrije pensiona-
ten. jeugdwerk, wijkwerk, enz.
Ook bezaten zij Juvenaten (opleidingshuizen voor toe-
komstige Fraters) in Nederland: Goirle, Joure en Tilburg; 
België: Zonhoven; Suriname: Paramaribo; Indonesië: 
Baligé en Brazilië: Belo Horizonte.
  
Ruud Pieters

Bron:  Archief Meijs-Wolf, Oss; Congr. Fraters van Tilburg; Tijdschrift 
Noord Brabant 1963; Internet
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Een van de oudste straatjes in het centrum van Oss is de Peperstraat. 
Waar de naam precies vandaan komt is vooralsnog onbekend. In de 
Peperstraat hebben diverse grote industriëlen gewoond. Ook woonde 
dr. A. Van der Steen in deze straat. Sinds de zestiende eeuw was er 
een herberg gevestigd, genaamd “De Engel”, er was een bierbrouwerij 
gevestigd en een groot huis genaamd “De Vier Heemskinderen”. Tijdens 
de grote brand in 1751 is dit huis verloren gegaan, aan het einde van 
de Peperstraat stond nog een herberg annex bierbrouwerij “De Drie 
Koningen” genaamd (nu het Stadsarchief), er was ook een rosmolen 
met een koffiebranderij.
De bierbrouwerijen stortten hun afvalwater op straat. Tot in de 
negentiende eeuw liep er een open greppel door de straat, waarop 
de aanwonenden water konden lozen. Deze greppel kwam uit in de 
stadsgracht. In 1838 is de Peperstraat verhard, net als andere straten 
in het centrum, en aan het einde van de negentiende eeuw werd de 
riolering in Oss aangelegd.
In januari 1928 woonden in de Peperstraat de volgende personen, 
zoals gemeld in de adressengids van Oss 1928. Daar waar bekend is er 
informatie over deze personen toegevoegd. Historische informatie over 
de betreffende panden is eveneens aangegeven zover deze bekend is.

E V E N  N U M M E R S :

2. Pulles, Elisabeth Wilhelmina
 Zonder beroep
 Geboren:  Oss 12-01-1874 
 Overleden:  Eerde 29-10-1947 

4. Vollenberg, Joannes Franciscus 
 Timmerman
 Geboren:  Arcen 27-12-1854  
 Overleden: Oss 03-: 04-1931  
 Getrouwd met:  Petronella Antonia van Hoorn

6. Lombert, David Antonius
 Bode werklieden-vereeniging
 Weduwnaar van Alida de Groot
 Vollebergh, Henricus J. (Harrie)
 Meubelmaker
 Geboren:  Oss 29-12-1892 
 Overleden:  Oss 12-03-1944  
 Getrouwd met  Maria C. (Miet) Haen (1e huw.)

8. Zilverberg, David  
 Koopman Veehandel
 Geboren:  Oss 31-10-1868 
 Overleden:  Oss 1940  
 Getrouwd met  Rosalia (Roos) Leviticus

10. Heck, Johannes van   
 Timmerman Architect / Bouwkundige
 Tabak, Sigaren, enz. Handel
 Geboren:  Lithoijen 31-07-1868  
 Overleden:  Oss 21-02-1943   
 Getrouwd met  Elisabeth de Poot

12. Tielemans, Jooannes (Has) Tielemans  
 Arbeider (De Osse Conferentie, een hulporganisatie voor armen))
 Geboren:  Oss 15-03-1886 
 Overleden:  Oss 23-09-1948
 Getrouwd (2e huw.) met Jacoba Maria (Koosje) van de Venne

Nummer 12 is het pand waarin nu het Stadsarchief Oss is gevestigd, een 
van de oudste gebouwen van Oss. De oudste vermelding van het pand 
in archiefstukken is al in 1625 te vinden. Vanaf 1664 stond het gebouw 
bekend als ‘De Drie Kronen’. Sinds 1697 was er de gelijknamige herberg 
en bierbrouwerij gevestigd. De grote stadsbrand die in 1751 een groot 
deel van het Osse centrum in de as legde, heeft ook dit pand verwoest. 
Aan de binnenmuren is nog goed te zien dat de herbouw deels met puin 
van de verwoeste huizen gebeurde. In 1839 vestigden zich hier voor 
enkele jaren de Zusters van Liefde, een congregatie uit Tilburg die in 
1832 was gesticht. 
Zij gingen er met twee, later vier zusters wonen, richtten er twee 
klaslokaaltjes in en gaven godsdienstlessen en ‘lessen in nuttige 
vrouwelijke handwerken’. In 1841 vertrokken zij naar de Arendsvlucht. 
Rond 1843 was hier tijdelijk de marechaussee gevestigd, totdat de 
kazerne (aan de Kazernestraat) gereed kwam. 
Op 28 juli 1851 wordt door pastoor Brouwers een Sint-Vincentiusvereniging 
opgericht, destijds een vorm van sociale zorg en liefdadigheid. In 
de Peperstraat 12 komt een onderafdeling, de Conferentie genaamd. 
Het pand stond toen bekend als het conferentiehuis. In de Tweede 
Wereldoorlog was er een gaarkeuken gevestigd en in de jaren vijftig 
de Boerenleenbank. Het gebouw is jarenlang in gebruik geweest als 
magazijn voor Drukkerij Acket. 

14-16 Verhoeven, Adrianus Petrus  
 Huisschilder Galanterie Stoffeerder
 Handel Huishoudelijke artikelen 
 Handel Lederwaren (luxe)
 Manufacturen en bedden
 Handel in Meubelen 
 Geboren:  Oss 17-01-1867  
 Overleden:  Oss 24-04-1934  
 Getrouwd met Elisabeth van de Heiden 

In 1852 werd dit pand door de Vincentiusvereniging op nummer 12 
gekocht, daar hoorden nog twee andere gebouwen bij. Ten eerste een 
koetshuis met daarachter een stal en een put, nu nummer 14. Rechts 
naast het koetshuis stond nog een (woon)huis, nu nummer 16. Deze twee 
gebouwen en de grote tuinen erachter wisselden daarna nog vaak van 
eigenaar. Zo waren zij enige tijd in het bezit van de margarinefabrikant 
Johannes Jurgens.

18. Verhoeven & Zn. A.F.  
 Woninginrichting Schilder / Behanger
 Berg, A.A. van den  
 Schilder 

20. Biggelaar, Everardus Petrus van de  
Meester Metselaar en Stucadoor 
Handel in Bouwmaterialen
Geboren: Oss 07-09-1887 
Overleden: Oss 26-02-1948  
Getrouwd met Catharina Maria van de Akker 
Ook op nummer 20 was in de zestiende eeuw, een herberg te vinden: ‘De 
Meulen’. De herbergen hadden meestal ook een eigen brouwerij. In de 
Peperstraat waren minstens 2 brouwerijen.

De Peperstraat, een stukje historie
RUUD PIETERS



22. Kocken, H.P.   
 Beroep niet bekend
 Kocken, M.P   
 Handel in Bouwmaterialen
Dit pand was vanaf de zestiende eeuw herberg De Engel. In 1843 kwam 
dokter Adrianus van de Steen hier wonen, tot aan zijn dood in 1910. Hij 
was behalve dokter ook tweemaal burgemeester van Oss. 

 Steen, Dr. Adrianus van de 
 Geboren:  Alem 01-07-1816  
 Overleden:  Oss 16-10-1910 
 1844 - 1851 en 1865-1871 Burgemeester van Oss
 

O N E V E N  N U M M E R S :

3. Meijers, Gerardus Leonardus  
 Bakker
 Geboren:  Oss 15-03-1863 
 Overleden:  Oss 16-10-1937  
 Getrouwd met  Henrica van Erp 

5. Hartog- Zilverenberg, N. den  
 
7. Erp, Bernardus Jacobus van  
 Fabrieksarbeider
 Geboren:  Oss 11-09-1892 
 Overleden:  Oss 01-02-1980  
 Getrouwd met  Gerardina van de Zanden 

Dit pand, een groentewinkel, werd in mei 1972 gekocht door de 
Socialistische Partij die daar tot in 1988 actief is geweest.

9. Smit, Henricus Joannes Lambertus de
 Machinist
 Geboren:  Grave 27-02-1893 
 Overleden:  Oss 08-06-1939  
 Getrouwd met  Everada Maria van de Zanden 

11. Wetering, J. van de 
 Spijkers-van Uden, M.  
 Water, M. van de
 Winkelier Visch en kaashandel

In dit pand had de joodse slager Hartog Hartog, geboren in Brakel op 
11-06-1847, vanaf 1884 zijn woonhuis en een kuiperij. Het afvalvet van zijn 

slagerij verkocht hij in die kuipen aan de margarinefabrieken van Jurgens 
en Van den Bergh. Zij gebruikten dit bij de bereiding van hun margarine. 
Hij verhuisde meerdere keren in het centrum van Oss en vestigde zich 
aan het eind van de negentiende eeuw op het industrieterrein langs het 
spoor. Daar groeide het bedrijf uit tot de UNOX-fabriek. Hartog Hartog 
zelf woonde later aan de Molenstraat en verhuisde vervolgens naar 
Nijmegen naar de Kronenburgersingel 1a.

17. Verhoeven, Maria Henrica
 Geboren:  ’s-Hertogenbosch 14-01-1852 
 Overleden:  Oss 05-02-1935
 Weduwe van Acket, Joannes Aloysius (Jan)
 N.V. Boekdrukkerij en Cartonnagefabriek 
 Geboren: ’s-Hertogenbosch 05-08-1850 
 Overleden: Oss 24-11-1924

In 1898 kocht Joannes Aloysius (Jan) Acket de voormalige panden van 
Hartog voor zijn drukkerij.
Op 1 februari begint Joannes A. Acket, vanuit zijn werkplaats in de 
Peperstraat 17, met een handelsdrukkerij. Hij drukte verpakkingen en 
handels-drukwerk, zoals folders en brieven, voor de Osse industrie. 
Zijn eerste publicatie voor o.a. de margarine-industrie was een uitgave 
getiteld ‘Margarineboter, hare bereiding, verteerbaarheid en bestrijding’, 
in opdracht van de Vereeniging van Margarineboter-fabrikanten in 
Nederland. Later begint hij met het uitgeven van ‘De Stad Oss’. Deze 
krant was een door hem zelf geschreven én gedrukt nieuwsblad dat de 
eerste jaren één keer per week verscheen. De hoofdredacteur was dr. 
Titus Brandsma O.C. (O.C. = Ordinis Carmelitarum), lid van de orde der 
Karmelieten. Later wordt de drukkerij omgezet in N.V. Boekdrukkerij en 
Cartonnagefabriek ‘Acket’. Acket kocht diverse panden in de straat. In 
1929 werd er een nieuw fabrieksgebouw in de straat neergezet. Op het 
hoogtepunt waren er bijna honderd mensen in dienst bij de drukkerij. 
In 1965 is de fabriek echt te klein geworden en verhuisd Acket naar 
bedrijventerrein Landweer. In 1979 werden de voormalige gebouwen van 
de drukkerij in de Peperstraat vervangen door nieuwbouw.

19. Hollander, K.D.   
 Tuinman Groente / Fruit / Aardappelen
 Kweker en bloemenhandel Zaden
 
21. Dr. Louis Stoltz   
 Arts
 Voorzitter van de Harmonie “Kunstliefde Vermag Alles”
 1e Voorzitter Pluimveevereeniging “Oss en Omstreken”  
 Adviserend lid Vereeniging “Het Groene Kruis”
 Getrouwd met  M.Dols, Dentiste

Deze voorname woning stond er misschien al in de zestiende eeuw. Bij 
Ossenaren is dit pand bekend als het doktershuis van dokter Stoltz. Deze 
doktersfamilie woonde hier vanaf 1893. Voor die tijd was het pand een tijd 
in gebruik als postkantoor.

23. Will, Henricus Wilhelmus van
 Zonder beroep
Geboren: Helmond 24-10-1862 
Overleden: Oss 13-02-1936 
Getrouwd met Anna Maria de Louw  

In dit pand was een tijd het café/ lunchroom van W.E. Asselbergs 
gevestigd.

Bron: Adressengids Oss 1928, BHIC, Burg.stand, div. publicaties 21
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Alhoewel ik in 1983 uit Oss verhuisd ben, heb ik over 

al die jaren het contact met Oss zeker niet verloren. 

Ik woon nu in Bucketty, in de Australische bush, 100 

km ten noorden van Sydney, maar gemiddeld kom 

ik eens per jaar terug naar Oss. Ik heb daar nog vele 

contacten en zo blijf ik behoorlijk goed op de hoogte 

van het reilen en zeilen in de stad.

Naar aanleiding van mijn bezoek aan het 

stadsarchief in juli 2007, nog maar net open, heb 

ik eens even teruggeblikt naar mijn tijd in Oss. 

Mijn hobby was toen en is nog steeds, geschiedenis 

en heemkunde. Toen ik in 1972 uit militaire dienst 

kwam, had ik een half jaar vrij voordat ik aan mijn 

eerste baan begon. De periode, die ik nu hieronder 

beschrijf, gaat over de daarop volgende 10 jaar: de 

zeventiger jaren en het begin van de jaren tachtig.
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Herinneringen aan Oss
P a u l  B u d d e

 Molen Zeldenrust       De vroegere ingang naar het archief

Stadsarchief
Mijn vader, Herman Budde, was de afdelingschef van de 
afdeling Interne Zaken van de Gemeente Oss. Onder zijn 
afdeling vielen het archief en de restanten van het oude 
Jan Cunenmuseum, die toen op de zolder lagen van de 

voormalige afdeling sociale zaken van de gemeente Oss, 
in het voormalige koetshuis van Jurgens in het huidige 
stadspark. Het museum was toen niet meer te bezoeken.

Ik heb gedurende die zes maanden in 1972 en 1973 de 



vele documenten en boeken in het archief bestudeerd 
en weken achtereen door de oude archieven gebladerd. 
Zittend achter een klein tafeltje in de klamme en kou-
de kelder van het voormalige gemeentehuis (nu het 
Jan Cunen Museum) heb ik daar aantekeningen zitten 
maken over de geschiedenis van de stad en van meer dan 
100 gebouwen in het centrum van Oss.

Jan Cunen Museum
Toen ik in 1972 op de zolder van de voormalige afdeling 
Sociale Zaken de deur open maakte van het Jan Cunen 
museum, klopte mijn hart in mijn keel, ik kan me dat 
moment nog heel goed herinneren. Alles lag onder een 
dikke laag stof, vitrines lagen om of half open en de col-
lectie lag daar deels nog net zoals het was achtergelaten 
maar ook deels door elkaar en op de grond. Naderhand 
bleek ook dat niet alles er meer was.

Op 22 jarige leeftijd, jong en vol idealen, dacht ik “wat 
een waardevolle collectie, wat een ongelooflijke hoe-
veelheid fantastische informatie, daar moet meer mee 
gedaan worden”.

Na verloop van een aantal maanden trok ik de stoute 
schoenen aan en maakte ik een afspraak met de chef van 
de afdeling culturele zaken Guido Abbenhuis. Met hem 

besprak ik de mogelijkheid om de collectie Jan Cunen 
opnieuw te inventariseren en het oude Jan Cunen muse-
um, opgezet in de jaren 30 door de Osse stadarchivaris 
Jan Cunen, in ere te herstellen. 
De zeventiger jaren waren zeer zeker niet historievrien-
delijk. De verwoesting in de naam van modernisering 
die in de jaren ‘60 was begonnen, was in Oss zeker nog 
niet uitgeluwd. Het gemeentebestuur had in die dagen 
nagenoeg geen interesse in de geschiedenis van Oss 
en iedereen die daar verandering in wilde aanbrengen 
werd als zeer vervelend beschouwd. Maar met de steun 
van Guido Abbenhuis hebben we langzaam maar zeker 
voortgang kunnen boeken, en uiteindelijk leidde dit 
tot de opening van het nieuwe Jan Cunen museum in 
1977. Een belangrijk persoon in dit proces was de Osse 
kunsthistoricus Els Peterse; zij bracht een heel belang-
rijk professioneel aspect aan in de werkgroep, die we 
voor de oprichting van het museum gevormd hadden. 
Onder de bezielende leiding van de nieuwe directeur Piet 
Hagenaars en de conservator John van Zuijlen werd het 
Jan Cunen museum vanaf 1979 met een duidelijke visie 
terug op de Osse kaart gebracht.
Vanaf 1980 werd er ook meer professioneel aandacht 
besteed aan het stadsarchief en de lange weg naar een 
beter historisch besef was ingezet. Als streekarchivaris 
van Maasland en later van Brabant-Noordoost werd 
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Portretfoto van Jan Cunen (1884-1940)
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Henk Buijks met de opdracht belast om het oude stadar-
chief opnieuw in ere te herstellen. 

De vele bronnen die ik heb mogen aanboren, leidden 
tot de publicatie van verschillende boekjes en tientallen 
artikelen in de plaatselijke kranten. Bij mijn vertrek uit 
Oss heb ik mijn eigen “Osse collectie’ aan het Jan Cunen 
Museum geschonken en ik was zeer vereerd om deze col-
lectie in het stadsarchief te mogen aanschouwen.

Monumentenzorg
Mijn archiefonderzoeken leidde tot een beter inzicht 
in de stad, waarom Oss is zoals het er vandaag uitziet. 
Hoe meer je daarover leest en studeert hoe groter de 
liefde voor de stad wordt. En het deed daarom pijn dat 
de bestuurders in de jaren ‘70 zo weinig afwisten van 
de geschiedenis, daar ook niet echt in geïnteresseerd 
waren en daarom vaak erg onzorgvuldig omgingen met 
de historische aspecten van de stad die zij bestuurden. 
Ondanks mijn protest en de steun die ik daarbij kreeg 
van de plaatselijke pers (Brabants Dagblad en Weekblad 
De Sleutel) verdwenen de volgende historische plekjes:

• het fantastisch mooie protestantse kerkje tussen 
prachtige hoge bomen, op de plaats waar nu V&D 
staat; 

• het Postkantoor, de Paterskerk en het oude Koetshuis 
van Jurgens (voormalige brandweerkazerne) alle drie 

aan de Molenstraat;
• de voormalige Oliemolen de Moriaan (achter de Grote Kerk);
• de 100 jaar oude bomen naast het oude gemeentehuis 

(nu Museum Jan Cunen);
• de restanten van de oude Graafsche Poort aan de 

Hooghuisstraat (toen bekend als de wereldwinkel). 

Alles, maar dan ook alles, werd gesloopt.

Hoewel we dat allemaal niet hebben kunnen behou-
den, leidden de toenemende protesten uiteindelijk 
tot de oprichting van de Gemeentelijke Monumenten 
Commissie. Deze werd ingesteld om een inventaris te 
maken van gebouwen, die een wettelijke bescherming 
zouden gaan krijgen (1984). Gedurende deze jaren orga-
niseerde ik ook de Stadsfeesten rondom het 575 jarig 
bestaan van de stad Oss in oktober 1974. Ik schreef toen 
ook twee volle pagina’s over alle panden aan de Heuvel 
met de informatie die ik over deze panden in het stads-
archief had gevonden.

Deze herdenking ontving zoveel enthousiasme vanuit 
de bevolking dat de toenmalige burgemeester Louis 
Jansen er niet onder uit kon om aan de festiviteiten mee 
te doen. Tijdens de openingsceremonie kon hij het niet 
nalaten om mij ‘de Osse rebel’ te noemen: ik vond het 
een eretitel.

Waalko Jans Dingemans: Portret 
van burgemeester L.F.W. (Louis) 

Jansen (collectie gemeente Oss/
Museum Jan Cunen)
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Mijn meest succesvolle project was de restauratie van de 
Osse stellingmolen Zeldenrust aan de Kruisstraat. We 
hadden een fantastisch team met de onlangs koninklijk 
onderscheiden amateur-archeoloog Gerard van Alphen, 
molenaar Bennie Verbruggen en onze penningmeester 
Frank Monchen. Natuurlijk waren er ook vele anderen 
bij betrokken en vooral de Osse Lyons en Rotary Clubs 
hebben een geweldige bijdrage geleverd aan het project.

Het leuke was dat ik deze en andere projecten kon 
‘verkopen’ door over de geschiedenis te schrijven en zo 
kwamen al die aantekeningen die ik gemaakt had in het 
stadsarchief erg goed van pas.

Veranderingen op til
De opvolger van burgemeester Louis Jansen, Eppo van 
Veldhuizen was gelukkig een leider met veel meer inte-
resse in geschiedenis en cultuur. Dit leidde tot minder 
confrontaties, meer samenwerking en veel meer voor-
uitgang. Een van de successen uit deze periode was dat 
we enkele gebouwen van de oude Jurgensfabrieken aan 
de Kruisstraat (De Groene Engel, het koetshuis en wijk-
centrum De Binnenstad, de kantine van Philips) hebben 
kunnen redden. Mijn artikelen daarover haalden zelfs de 
Volkskrant en KRO Brandpunt besteedde er ook aandacht 
aan. Ook de straatnaamgeving naar de oude stadgildes, 
die ik aan de gemeente voorstelde, dateert uit deze jaren.

Mijn zakelijk belang ligt in telecommunicatie, in 
Australië hebben we een telecommunicatie-adviesbe-
drijf met 45 analisten (www.budde.com.au). Ik ben dit 
bedrijf begonnen in 1978 in Oss en enkele jaren na de 
start gebruikte ik deze communicatieachtergrond om 
de TV-piraten die op de Osse kabel inbraken, bij elkaar 
te brengen om te onderzoeken of we dit konden ombou-
wen tot een legale Omroep Oss. De allereerste vergade-
ring vond plaats in mijn kantoor aan de Burgemeester 
van den Elzenlaan, twee heuse TV-piraten, de burge-
meester en mijzelf; een heel kleurrijk groepje. Voordat ik 
uit Oss vertrok hadden we twee proefuitzendingen over 
de kabel uitgezonden.

Het bijzonder prettige contact met Eppo van Veldhuizen 
zorgde ervoor dat ik na mijn vertrek naar Australië goed 
op de hoogte bleef over Oss. Elke keer als ik in Oss was, 
wipte ik even in zijn kantoor binnen om bij te praten. 
Ook ben ik contact blijven houden met Gerard Ulijn 
met wie ik samen twee boekjes ‘Oss in oude ansichten’ 
heb uitgegeven. Na Henk Buijks’ bezoek aan Australië in 
2006 zijn de banden met Oss nog weer sterker geworden. 
Maar de allerbeste bron is nog steeds mijn moeder, die 
mij trouw vanuit Oss krantenknipsels blijft toesturen. 
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Gert Bögels:  
Portret van burgemeester E.P. (Eppo) van Veldhuizen

(collectie gemeente Oss/Museum Jan Cunen)
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Uit de schatkamer van het Stadsarchief
P a u l  S p a n j a a r d

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 die voorwerpen toe, die zo nauw verbonden zijn met de Osse historie. 

Dit keer komt er uit een van de opbergkasten van het depot een 

aantal oude doosjes met fotonegatieven. Het zijn de laatste rol-

letjes die uitgezocht en goed opgeborgen moeten worden van de 

grote hoeveelheid negatieffilmpjes die persfotograaf Daan Scholte 

achterliet. Het gaat werkelijk om tienduizenden negatieven, om 

precies te zijn liefst 48.500 stuks. Persfotograaf Daan Scholte (1907-

1973) kwam uit Rotterdam en door de mobilisatie belandde hij in 

Haren. Hij bleef en na de oorlog ontwikkelde hij zich in de periode 

1946-1966 tot de persfotograaf van de regio voor het ‘Dagblad voor 

Oss en Omstreken’. Deze krant ging op in het Brabants Dagblad. 

In zijn tijd van de Wederopbouw veranderde er veel in Oss en omge-

ving. Scholte laat in zijn foto’s de snelle modernisering van Oss 

en omgeving zien, de bouw van nieuwe woonwijken en bedrijven, 

maar maakte ook veel foto’s waarop de voor-moderne tijd nog goed 

te zien is. Daarmee zijn het prachtige tijdsbeelden van Oss en het 

Maasland. Scholte was een goede fotograaf en veel mensen lieten 

hem ook hun huwelijken en feesten fotograferen. 

Daan Scholte fotografeerde natuurlijk nog op filmrolletjes en 

bewaarde de ontwikkelde films in de oorspronkelijke doosjes. Vele 

jaren na zijn dood werd deze collectie overgedragen aan Museum 

Jan Cunen, waar het Stadsarchief sinds juni 2007 deel van uit-

maakt. Bij deze overdracht bleek dat er helaas geen beschrijvingen 

waren van wat, wanneer en waar was gefotografeerd. Via een 

grote groep vrijwilligers (‘De Daan Scholte-groep’) uit het gehele 

Maasland, is een inventarisatie van de negatieven gaande. Veel 

situaties en personen op de foto’s zijn dankzij de groep weer ‘ont-

dekt’ en in de computer vastgelegd. In 2010 zijn de negatieven 

gedigitaliseerd.

Het Stadsarchief heeft een historisch fotoboek samengesteld over 

Oss in de jaren vijftig en zestig met honderden foto’s van Daan 

Scholte. Het boek en de bijbehorende tentoonstelling worden 23 

november gepresenteerd. Het boek kost € 22,50. Een leuk cadeau-

idee voor de feestdagen!

Foto: negatievendoosjes van Daan Scholte met een aantal filmrol-

letjes 
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Lawaai

Is een fabriek altijd nogal luidruchtig (en in Oss was dat, dankzij de varkens, voortdurend het geval), de machinekamer spant 

in leven altijd de kroon. Daar zoemen de turbines en motoren en wentelen reusachtige wielen in razende snelheid rond.

Het gehoor is heel belangrijk voor de machinist. Het wijst hem op defecten in de machines, waarvoor hij de verantwoording 

heeft. Dat zijn er heel wat: turbines en dynamo’s, die de stroom

in de tijdTerug

Machinist bij N.V. H.Hartog’s Fabrieken te Oss
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in de tijdTerug

N.V. M. De Reuver’s 
Houtindustrie en Handelmaatschappij

R U U D  P I E T E R S

Het bedrijf ontwikkelt zich voorspoedig en in 1892 verplaatst hij de N.V. 

M. De Reuver Houtindustrie en Handelsmaatschappij en Machinale 

Kuiperij van Berghem naar Oss, aan de Molenstraat 86, naast de 

Carmelietenkerk. Hier worden margarinekistjes, vaten en verpakking 

gemaakt voor de boter en margarine van Jurgens. Het terrein was 

ingericht voor houtopslag, houtverwerking en verpakkingsmaterialen. 

In 1914 wordt de naam van het bedrijf omgezet in N.V. De Reuver’s 

Houtzagerij en Kistenfabriek. In dit jaar werken er 21 arbeiders bij het bedrijf.

In 1927 wordt de N.V. de Reuver’s Houtzagerij en Kistenfabriek 

opgenomen in de Margarine-Unie, de naam van de zojuist gefuseerde 

margarinefabrieken van Jurgens en Van den Bergh. In 1928 werden er 

2,5 miljoen kisten gemaakt.

De vrouw van Marcelus, Johanna, overlijdt op 8 juli 1880. Marcelus 

overleeft haar vele jaren, hij overlijdt op 20 juni 1930 in Oss. 

In april 1954 wordt de N.V. M. De Reuver’s Houtindustrie en 

Handelmaatschappij verkocht aan de ‘Combinatie van Kistenfabrieken’. 

De sluiting van het bedrijf vond omstreeks augustus van dat jaar plaats, 

de gebouwen zijn in 1975 gesloopt. De betekenis van deze fabriek voor 

Unilever was sterk gedaald omdat een zeer groot gedeelte van de 

producten niet meer in houten kisten, doch in kartonnen dozen wordt 

verpakt.

Het in vaste dienst zijnde personeel kon overgaan naar andere Unilever-

bedrijven, voornamelijk naar Hartogs Fabrieken in Oss, bekend van de 

UNOX-producten.

Een man die veel heeft bijgedragen aan het voortbestaan van de N.V. M. 

De Reuver was Christianus Johannes van Rooij, geboren op 10 augustus 

1907 te Oss. Hij kwam als jongste bediende in 1920 bij Anton Jurgens 

Margarinefabriek N.V. in Oss in dienst en werd in 1923 overgeplaatst 

naar de N.V. M. De Reuver’s Houtindustrie en Handelsmaatschappij in 

Oss, werd in 1939 benoemd tot procuratiehouder, en was van 15 juli 1947 

tot 1 augustus 1954 directeur van de firma. Hij is op 14 juni 1982 te Oss 

overleden. 

Heel veel Ossenaren hebben hun steentje bijgedragen aan het 

voortbestaan van N.V. De Reuver’s Houtzagerij en Kistenfabriek en zijn 

vele jaren in dienst geweest. Velen hebben hun 25- en 40-jarig jubileum 

bij het bedrijf gevierd.

Een aantal van hen hebben wij kunnen achterhalen met een korte 

omschrijving van hun werkzaamheden:

Marinus Megens: op 20 maart 1954 is hij 40 jaar in dienst als hechter. 

Begonnen als 13-jarige voor het maken van linnen zakken op de 

naaimachine. Hij woonde in de Hoogheuvelstraat 11, Oss en was 

getrouwd met Johanna Hendrika Boeijen.

Marinus Zandvoort: op 27 februari 1954 ook 40 jaar in dienst als voorman 

in de zagerij. Hij woonde in de Hoogheuvelstraat 15, Oss en was 

getrouwd met Wilhelmina van Hoof.

Adrianus Lambertus van Wanrooij: op 6 juni 1954 is hij 25 jaar in dienst 

als kistenmaker. Hij woonde in de Hazenakkerstraat 11, Oss en was 

getrouwd met Maria Johanna van de Leest. 

Willibrordus (Wimke) van Vlijmen: op 8 september 1954 is hij 40 jaar in 

dienst als afkortzager. 

Hij woonde in de Oude Kerkstraat 33, Oss en was getrouwd met 

Francisca van Dinther. 

Berkom, Marinus Johannes van: op 13 januari 1953 is hij 40 jaar in dienst 

en wordt onderscheiden met de eremedaille, verbonden aan de Orde van 

Oranje-Nassau in brons. 

In Oss waren nog drie andere bedrijven die kisten fabriceerden, dat 

waren:

N.V. Van den Bergh, Kistenfabriek en Houthandel, Molenstraat 44; 

J.H.Coppens, Kistenfabrikant, Arendsvlucht 18 en Hes & Co., 

Kistenfabrikant, Molenstraat 18.

Bron: Adressengids Oss 1928, Unilever “Op eigen terrein”, Burg. Stand
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Op 12 juli 1843 wordt in Berghem Marcelus (roepnaam Cillus) de Reuver geboren, zoon van Willem de Reuver 

en Adriana van de Roet. Marcelus huwde Johanna Burgers, zij was een dochter van Petrus Burgers en Anna Maria van Schaijk. 

Marcelus begint in 1872 te Berghem een bedrijfje voor het maken van vaten voor de boter en margarine. Klanten zijn 

N.V. Anton Jurgens Margarinefabrieken en de firma Meyer van Leeuwen met een fabriek aan de Molenstraat.
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In juni van dit jaar was de sloop van 
het winkelpand van Van Loosbroek 
in volle gang. In korte tijd was 
het opvallende witte gebouwtje er 
geweest, na jaren van leegstand en 
vergane handel in elektronica. Met 
de sloop kwam er definitief een einde 
aan de aanwezigheid van de onder-
nemersnaam Van Loosbroek aan de 
Hooghuisstraat. Naast de gesloopte 
winkel, waar de Oostwal zijn auto’s 
ruim baan geeft, stond sinds eind 
19e eeuw de hout- en kistenfabriek 

van de familie Van Loosbroek. De 
houtopslag achter het bedrijfsge-
bouw liep door tot aan de Singel. 
Het toenemende vrachtverkeer van 
Van Loosbroek was er de oorzaak 
van dat het bedrijf het naastgelegen 
Hooghuis, van oorsprong de mid-
deleeuwse toegangspoort van Oss, 
in 1925 liet slopen. De auto’s hoef-
den daardoor niet meer de moeilijke 
bochten door de Klaphekkenstraat 
naar de Heuvel te maken maar 
konden voortaan rechtstreeks voor-

rijden en doorrijden. Houthandel 
Kamphuis Loosbroek moest op zijn 
beurt plaats maken voor het toe-
genomen autoverkeer en werd in 
1980 gesloopt. Zo kwam er ruimte 
voor de aansluiting van de Oostwal 
naar de Singel 40-45. Gelukkig heeft 
het Stadsarchief nog enkele foto’s 
van de houtfabriek Van Loosbroek, 
gemaakt door fotograaf Paul van 
der Werff. En dit winkeltje van Van 
Loosbroek heeft nu ook zijn foto.  PS

(FOTO PAUL SPANJAARD) 

Breken met het verleden





Bedoeld is de Eikenboomgaard, hier 

gezien vanaf de Burgwal. Links op de 

kaart valt buiten beeld het toenma-

lige Hotel Het Anker, later Govaert. 

Prominent in beeld is vervolgens de 

zijgevel van een huisje waarin na de 

tweede Wereldoorlog de kapper Martien 

van Bergen, schoor en knipte. De zijgevel 

die boven het dakje uitsteekt, is van de 

ambtswoning van het hoofd der school, 

waarom het restaurant wat daar nu 

gevestigd is ‘De Bovenmeester’ heet. De 

openbare lagere school daarnaast is niet 

zichtbaar, maar het schoolplein ervoor 

wordt gemarkeerd door een bomenrij 

langs de straat. Daar staat ook de drie-

wieler waarmee de fotografen hun uit-

rusting vervoeren. Het was ongetwijfeld 

speelkwartier want twee rijen school-

kinderen poseren op straat, jongens 

links en meisjes rechts.

In het pand rechts is later de ijswinkel die 

bekend werd als ‘Het Juffie’. Toen was er 

nog de smederij van Hubertus Driessen, 

die zelf in de deuropening staat, moge-

lijk geflankeerd door een zoon die later 

aan het begin van de Hooghuisstraat 

als elektriciën een elektrawinkel dreef. 

Voor de smederij staat een grote slijp-

steen met een zwengel eraan en er is 

ook een trapje waarneembaar wat nodig 

was als er reparaties aan rijtuigen ver-

richt moesten worden. In het kleine 

huisje ernaast woonde de weduwe Van 

Lieshout, en in het grote pand erach-

ter, wat nu nog bestaat, woonde enige 

tijd de drukker Jan A. Acket, die zijn 

drukkerij tegen 1895 naar de Peperstraat 

verhuisde. Waar de weg achteraan een 

bocht maakt ligt nu nog steeds het kerk-

hof. Voor het huis van de bovenmeester 

staat een gietijzeren gaslantaarn, zoals 

die sinds 1866 in Oss in gebruik waren. 

Aan de bewegingsonscherpte van het 

hondje op de voorgrond is te zien dat 

voor deze opname, hoewel het zonnig 

was, toch nog een lange belichtingstijd 

gebruikt is.

Prentbriefkaart: “OSCH. Eikendreef”, Collectie 
Hans Veltman, Boxmeer.

Zeer bijzondere ansichtkaarten  Pieter Roskam

Rond 1907 reden fotografen van Kunsthandel 
Berkers Verbunt uit Asten met een driewielige 
motorfiets door Brabant om in steden en dor-
pen foto’s te maken, die door N.V. Haarlemse 
Photo- & Lithografische Kunstinrichting “De 
Tulp” met een ongewoon hoge scherpte vol-

gens de fotogravuretechniek werden gedrukt. 
Het waren daarom ansichtkaarten die duurder 
waren dan normaal gedrukte kaarten, waarom 
er minder van verkocht werden, zodat er maar er 
weinig van deze prachtige kaarten bewaard zijn 
gebleven. In Oss hebben Berkers en Verbunt vele 

opnamen gemaakt, waarvan er 20 zijn uitge-
geven als ansichtkaart. In het Osse Stadsarchief 
worden een aantal van deze prentbriefkaarten 
bewaard, terwijl Hans Veltman, een gepassio-
neerd verzamelaar van Osse ansichtkaarten er 
de meeste van heeft teruggevonden.

o s c h ,  e i k e n d r e e f


