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 Foto voorpagina: Het Willibrordusputje, geen 
bedevaartoord meer maar toch een druk 
bezochte oord aan de rand van de Osse hei. 
Zie het artikel over de geschiedenis en de 
opgraving van dit putje. (foto PS)
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Op 28 mei kregen wij bericht dat Hans Diks, specialist 

audiovisuele collectie van het Stadsarchief, is overleden. 

Als Werkende Mens hebben wij veel jaren met Hans 

samengewerkt. We hadden een meer dan goede band met 

hem. Zijn plotselinge overlijden kwam als een schok. Wij 

hebben zoveel te danken aan zijn grote kennis van de Osse 

geschiedenis. En vooral de geschiedenis zoals vastgelegd 

in beelden. Het enorme fotoarchief van het Stadsarchief 

kende hij niet alleen uit het hoofd maar ook uit het hart. 

We konden altijd een beroep op hem doen voor toepasselijk 

beeldmateriaal bij artikelen. Voor de rubriek Schatten uit 

het Stadsarchief wist hij telkens bijzondere voorwerpen 

uit het depot op te diepen. Bij veel van onze lezingen 

was hij als gastheer aanwezig. Bescheiden, hulpvaardig. 

Voor veel onderzoekers was Hans de aangewezen man 

om beeldmateriaal bij hun studies te vinden. Hans 

kenden we al vele jaren. Hij begon bij Museum Jan 

Cunen als algemeen medewerker en ontwikkelde daar 

de Fotogroep Daan Scholte (1907-1973). Deze groep 

voorzag de grote collectie onbeschreven fotonegatieven van 

deze fotograaf weer van informatie. De duizenden foto’s 

werden daarmee weer een belangrijk tijdsdocument dat de 

grote veranderingen van Oss en regio na 1945 zichtbaar 

maakte. Van daaruit bouwde hij met de groep ook de 

kennis over andere negatievencollecties van het museum 

op. Toen Hans bij het Streekarchief Brabant Noordoost 

ging werken kon de fotocollectie mee. De mensen van de 

Fotogroep gingen ook met hem mee. Met allen had hij een 

goede band opgebouwd. Hans werkte vanaf de oprichting 

in 2007 in het Stadsarchief van Oss. Zoals zijn collega’s 

daar van hem zeiden: ‘onze gewaardeerde collega Hans 

Diks is overleden. Het was voor ons en zijn familie een 

grote schok. Het voelt heel onwerkelijk dat hij hier niet 

meer achter zijn bureau zit om bezoekers te helpen of voor 

de deur staat met een sigaret. Wij gaan hem erg missen, 

zowel op persoonlijk als zakelijk vlak; zijn betrokkenheid, 

zijn interesse, zijn ervaring, zijn kennis.’ Als bestuur van 

stichting De Werkende Mens sluiten we ons daar bedroefd 

bij aan. Hans is 63 jaar geworden.

Dag Hans



Richard Jansen1

Langs de Willibrordusweg tussen Oss en Heesch staat een, op het eerste gezicht, eenzame waterput.  

Tegenwoordig komen hier voornamelijk recreanten maar nog niet zo heel lang geleden had de ‘Willibrordusput’ 

een sterke aantrekkingskracht op bedevaartgangers. Van heinde en verre kwamen mensen naar deze plek  

voor genezing van koorts en kinderziekten.

De huidige put is gebouwd in 1926. De oorspron kelijke put lag een tiental meters zuidelijker en is tot tweemaal 

toe, in 1936 en 1950, opgegraven. In dit artikel worden de resultaten van deze ‘vergeten’ opgravingen  

voor het voetlicht gebracht. Samen met de historische bronnen vertellen ze de geschiedenis van een bijzondere plek 

waarin een belangrijke rol is weggelegd voor de missionaris en latere bisschop Willibrordus zonder dat hij ooit  

op deze plek is geweest. 

1      Gemeentearcheoloog gemeente Oss: r.jansen@oss.nl. Met dank aan Paul Spanjaard en Henk Buijks voor enkele inhoudelijke aanvullingen en het lezen van de tekst, 
Hans Diks (†) voor het lokaliseren van het fotomateriaal van de opgravingen en Luc Amkreutz (RMO Leiden) voor het lokaliseren van de opgravingstekening uit 1936.
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Willibrordus in Oss?
Vergeten opgravingen van een waterput

r i c h a r d  j a n s e n  1

Figuur 1 Bij de opgraving in 1936 steekt de stenen opbouw van de oorspronkelijke put nog boven het maaiveld uit. Op de achtergrond staat de herbouwde Willibrordusput uit 
1926 (l). De opgraving werd uitgevoerd door lokale arbeiders die op deze foto worden gadegeslagen door F.C. Bursch (met hoed) en J. Cunen (r) (Stadsarchief Oss)



Twee keer opgegraven! 2

De Willibrordusput van Oss is niet uniek. Putten ver-
noemd naar Willibrordus komen op meer plaatsen in 
Brabant voor (Sinninghe 1950).3 De put is zover bekend 
wel de enige die tot tweemaal toe is opgegraven. In 
1936, één jaar na het opgraven van een drietal graf-
heuvels op de Osse Heide, keert de Leidse archeoloog 
F.C. Bursch terug in Oss. Op aandringen van gemeen-
tearchivaris J. Cunen voert de conservator van het 
Rijksmuseum van Oudheden een opgraving uit rondom 
de ́Willibrordusput́, destijds gelegen op de grens van Oss 
en Heesch (fig. 1).

In de zomer van 1950 wordt opnieuw gegraven rondom 
de oorspronkelijke Willibrordusput. Op verzoek van bur-

2     Kranten uit 1868 en 1898 berichten over eerdere 'graafwerkzaamheden' bij 
de Willibrordusput. Er wordt gesproken over een boomstamput met stenen 
opbouw en een (kleine) kapel.

3      Willibrordus leefde van 657/58 tot 739. In 690 kwam hij als geloofsverkondiger 
naar de Lage Landen. Hij begon zijn missie bij de Friezen en in 695 werd hij 
benoemd tot aartsbisschop in Utrecht. Hij stichtte verscheidene kloosters en een 
groot aantal kerken draagt, tot op de dag van vandaag, zijn naam.

gemeester Delen voert H. Halbertsma van de toenmalige 
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 
een onderzoek uit, min of meer op dezelfde locatie waar 
Bursch veertien jaar eerder had gegraven.

Een waterput langs een beek …
In 1936 kwam onder de stenen opbouw op ruim 3 meter 
diepte een eikenhouten boomstamwaterput tevoor-
schijn (fig. 2). De put lag op een lage(re) plek in het land-
schap dat op basis van de gelaagdheid  van het profiel 
oorspronkelijk een poel moet zijn geweest (Bursch 1981). 
Mogelijk hangt dit samen met de Osse Beek die ooit 
het gebied doorsneed en vanaf de Maashorst langs het 
Vorstengraf richting het lager gelegen Maasdal stroom-
de (fig. 3).4

Regenwater afkomstig van de Osse Heide en uittredend 
grondwater (kwel) vanuit de Maashorst voedde de beek 
en vormde mogelijk een natuurlijke bron voor de put. 
De kwel, het gevolg van breuklijnen in de ondergrond, 
werd door Cunen zelfs in verband gebracht met het 
eerder opgegraven Vorstengraf van Oss (Holwerda 1934). 
Mogelijk lag hier in de prehistorie al een heilige bron 

4      Cunen schrijft over een verdwenen waterloop die bij het onderzoek in 1936 
voor de dag kwam (Cunen 1939, 6). Een restant van deze beekloop is nog terug 
te vinden in het huidige bosgebied rond de Willibrordusput. Het is een van 
de weinige oude beeklopen in dit deel van Brabant. Veel beken hebben hun 
natuurlijke karakter verloren of zijn door ingrijpende veranderingen uit het 
huidige landschap verdwenen.
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Figuur 2 De oudste fase van de oorspronkelijke Willibrordusput bestond uit een 
eikenhouten boomstamput. De stenen opbouw bestond uit regelmatig gehouwen 
blokken van tuf- en kolenkalksteen en ‘moderne’ bakstenen (foto’s Stadsarchief Oss; 
tekening RMO)

Figuur 3 Op een kaart uit 1747 uit de ‘nieuwe en zeer nette atlas van Zuyd(elijk) 
Holland’ is in de linkse bovenhoek het verloop van de Osse Beek aangegeven. De 
locaties van de Willibrordusput en het Vorstengraf van Oss zijn bij benadering op de 
kaart gezet.
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die eeuwen later door Willibrordus is gekerstend (Cunen 
1936, 15). 
In 1950 werd de eikenhouten boomstamput opnieuw 
vrijgelegd. Ook deze keer is de put niet uitgegraven en/
of verder onderzocht. Halbertsma twijfelde overigens 
aan het bestaan van een stenen opbouw maar uiteinde-
lijk bleek dat deze in 1936 in zijn geheel is afgebroken 
(Halbertsma 1950; Bursch 1981). Over de datering van 
de waterput verschillen de opgravers van mening, een 
discussie die nauw samenhangt met de vraag waar de 
bron bij hoorde.

... en een veldkapel?
In 1936 trof men naast de put een gesloten, hoefijzervor-
mig spoor aan waarvan de gebogen zijde naar het westen 
was gericht (fig. 4). Bursch (1981) interpreteert het spoor 
als de fundamentgreppel van een kleine, hoefijzervor-
mige (veld)kapel. Omdat put en kapel tegen elkaar aan 
liggen kunnen ze niet tegelijk in gebruik zijn geweest. 
Volgens Bursch is de boomstamput ouder dan de kapel. 
Vervolgens heeft hier een kapel gestaan die uiteindelijk 
is gesloopt waarna de stenen zijn gebruikt voor de (op)
bouw van de put (Bursch 1981).

Op  basis van de ‘primitief’ aandoende, uitgeholde boom-
stam5, het gebruik van tuf- en kolenkalksteen voor de 
opbouw en de aanname dat dit materiaal secundair is 
gebruikt dateert Bursch (1981) de put en het kapelletje 

5      Inmiddels weten we dat dergelijke putten geregeld voorkomen in  
nederzettingen uit de volle en late middeleeuwen.

vóór de late middeleeuwen. Hij suggereert, voorzichtig, 
de vroege middeleeuwen, de periode waarin Willbrordus 
leefde. Tuf- en kolenkalksteen zouden in de late middel-
eeuwen niet meer als bouwmateriaal worden gebruikt. 
Ook enkele Pingsdorf-scherven, tegenwoordig gedateerd 
tussen circa de 10e – 12e eeuw, vormden een onderbou-
wing voor zijn datering (Bursch 1981).
Halbertsma (1950) verwijst  het kleine, hoefijzervormige 
kapelletje naar het rijk der fabelen (fig. 5). De greppel  is 
volgens hem een waterafvoer van een nabijgelegen heu-
vel. Hier heeft de kapel gestaan, direct naast de ‘nieuwe’ 
put uit 1926 en dus tegenover de oorspronkelijke bron. 
Het bouwpuin in de heuvel zou wijzen op een laatmid-
deleeuws kapelletje waarvan het dak is bedekt met leien 
(Halbertsma 1950).

Halbertsma’s interpretatie en datering sluiten aan bij de 
historische bronnen. In  verschillende 14e en 15e eeuwse 
bronnen wordt een Ẃillibrorduskapeĺ genoemd.6 Deze 
wordt in 1748 verwoest door Engelsen en Hannoverianen 
die strijden tegen de toenmalige Franse en Oostenrijkse 
overheersing (Ulijn 1972). Het enige wat restte was ‘een 
hoop steenen en een gegrave aarde putje langs dewelken 
een voetpad genaamd weverspad loop op Nistelrode by 
hetwelk een eiken boom heeft gestaan die in 1845 is uit-
gerooid’ (De Knokke van der Meulen z.j., 44). De ‘steen-

6      O.a. een vermelding uit 1383 in de Bossche Protocollen in het Rijksarchief: R 
1177, fol. 93/27 (Van de Ven 1975, 26; Vos 1976). Ook een vermelding  uit 1392: 
R 1178, fol. 515 (Vos 1976).

Figuur 4 Op de opgravingstekening uit 1936 is de hoefijzervormige (veld)kapel in rood 
weergegeven (afmetingen circa 7 bij 5 m). De funderingsgreppels waren opgevuld 
met humeus materiaal. De waterput ligt direct tegen de westelijke, halfronde zijde 
van de kapel. Een tiental meters naar het noordoosten is de ‘nieuwe’ Willibrordusput 
inclusief het hekwerk opgetekend (RMO)

Figuur 5 Bij het onderzoek in 1950 is een groter oppervlak opgegraven waardoor men 
een beter zicht had op de sporen, waaronder de veronderstelde fundamentgreppel 
van een kapel. Op de voorgrond is de put vrijgelegd, richting de ‘nieuwe’ 
Willibrordusput is een verhoging zichtbaar waarop een kapel zou hebben gestaan 
(Daan Scholten Stadsarchief Oss)
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hoop’ en eikenboom worden ook beschreven in een brief 
van de burgemeester van Heesch aan de districtcom-
missaris in Beers.7 Hierin wordt onder andere vermeld 
dat de steenhoop een overblijfsel is van een kapel of zelfs 
van een klooster. Voor het laatste is geen enkele andere 
aanwijzing te vinden, van de kapel en -boom wel. Die 
vinden we terug op meerdere topografische kaarten uit 
de 18e en 19e eeuw (fig. 6).

Willibrordus in Oss?
Waarom dragen de put en naastgelegen kapel de naam 
Willibrordus? Op basis van een schenkingsakte uit 
712 (of 713) van eigendommen en goederen ‘in loco de 
Osne’ veronderstelde Cunen dat Willibrordus dat jaar 
in Oss heeft gepredikt en gedoopt (Cunen 1921, 21; 128). 
Inmiddels weten we dat de schenking van de Frankische 
edelman Angelbertus echter betrekking heeft op het 
dorp Diessen (Deosne of Diesne) (Sprenger de Rover 1949; 
Thiers 1998). Dat geldt ook voor de genoemde priester 
Docfa (of Docta) die nooit in Oss heeft gewoond (zie ook 
Cunen 1939, 6).

7      D.d. 25-4-1840. BHIC, Archiefnr. 7301: Gemeentebestuur Heesch 1811-1932, 
nr. 302. De inhoud van de brief wordt door de districtcommissaris doorgestuurd 
naar Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant.

Het verhaal dat Willibrordus in Oss heeft gepredikt en 
gedoopt berust dus op een historische vergissing (o.a. 
Van Oudheusden 2011; Buijks 1999).8  Beide opgravingen 
hebben ook geen enkel bewijs opgeleverd dat put en 
kapel door Willibrordus zouden zijn opgericht of über-
haupt uit de vroege middeleeuwen dateren. Desondanks 
is deze mythe lang gekoesterd en in stand gehouden. 
Eeuwenlang, in ieder geval vanaf de middeleeuwen 
tot aan het begin van de 20e eeuw, vonden bedevaar-
ten plaats naar de Willibrordusput (Cunen 1921, 21; 
Thiers 1998). Het water werd genezende kracht toe-
geschreven, met name voor kinderziekten en koorts. 
Bedevaartgangers kropen daarbij rond de put terwijl ze 
de rozenkrans baden (Hanewinkel 1800, 90; Van der Ven 
1975, 24). Dergelijke vormen van (katholieke) volksde-
votie kwamen veelvuldig voor in de middeleeuwen en 
hadden als belangrijk doel de kennis van het geloof te 
verspreiden naar ongeletterden.
De mythe was zo sterk dat toen de oorspronkelijke en 
sterk vervallen put niet meer gehandhaafd kon blijven er 
op korte afstand een nieuwe put werd aangelegd ínclu-

8      Cunens’ interpretatie moeten we in de toenmalige tijdsgeest en niveau van 
kennis plaatsen. Tegenwoordig wordt aangenomen dat de rol van Willibrordus 
in heel Brabant beperkt is geweest, ondanks dat hij vaak als apostel van 
Brabant wordt beschouwd (Van Oudheusden 2011, 43).

Figuur 6 Vanwege grensconflicten tussen Oss en Heesch tekent landmeter Hendrik Verhees in circa 1790 de exacte locatie op van nog te plaatsen grenspalen (weergegeven 
als cijfers). Interessant is de locatie die aangeduid wordt als St. Wilbord. Hier zijn een boom en een kapelletje zichtbaar (Collectie BHIC; het noorden op de kaart is links)
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sief een verwijzing naar Willibrordus. Op een gedenk-
steen op de rand van de put werd vermeld: ‘Hier doopte 
Willibrord in 712 toen hij verwijlde bij priester Doctá 
(fig. 7).

Het oudste Oss?
Cunen veronderstelde dat de put en kapel waren ách-
tergebleveń op de heide nadat de oude nederzetting 
‘Osne’ was verplaatst richting het huidige Oss (Cunen 
1921, 129).9 Deze locatie was echter al eerder bewoond. 
Bij meerdere opgravingen in het centrum van Oss zijn 
waterputten en paalsporen uit de vroege middeleeuwen 
aan het licht gekomen. Mogelijk waren beide locaties 
tegelijkertijd bewoond maar de aanwijzingen voor een 
vroegmiddeleeuwse bewoningskern op de voormalige 
Osse Heide bij de Willibrordusput zijn dusdanig beperkt 
dat daar geen sprake van lijkt.

9      De kern van deze nederzetting bestond uit een kerk gewijd aan Willibrordus. 
Deze St.-Willibrorduskerk heeft tot 1856 op de locatie van de huidige Grote 
Kerk gestaan.

Volksdevotie uit de (late) middeeuwen
Op basis van archeologische, historische en cartografi-
sche bronnen is het meest aannemelijke dat hier in ieder 
geval vanaf de late middeleeuwen een kleine (veld)kapel 
en waterput stonden.10 De locatie is niet toevallig, min 
of meer centraal tussen de laatmiddeleeuwse kernen 
van Berghem, Heesch, Nistelrode en Oss en nabij een 
natuurlijke bron (poel en/of beek) (Vos 1976).

De relatie van put en kapel met de heilige Willibrordus 
berust op een verkeerde interpretatie van een akte uit 
712/713 (fig. 8). Willibrordus is nooit in Oss geweest 
en heeft hier nooit gepredikt of gedoopt. Wel is er 
een band tussen deze streek en de Benedictijner abdij 
van Echternach die door Willibordus is gesticht. In 
1069 bekrachtigt paus Alexander II een aantal schen-
kingen in de regio Oss aan de abdij van Echternach. De 
Luxemburgse abdij bezat dus vanaf de 11e eeuw rechten 

10      In (het begin van) de middeleeuwen lagen bij een kerk of kapel vaak een put 
of poel (Vos 1976).

Figuur 7 De Willibrordusput en haar omgeving zijn in de loop van de tijd behoorlijk veranderd. Linksboven de situatie aan het begin van de 20e eeuw, vóór 1926. In het 
midden zien we de restanten van de oude put. Links staan mensen op een heuvel, mogelijk de restanten van de gesloopte kapel.  De nieuwe put werd iets naar het noorden 
verschoven zodat hij op het grondgebied van Oss kwam te liggen (rechtsboven). Op de foto uit 1950 zien we een cafe, de voorloper van het het huidige Putje. Opvallend 
aan de foto uit de jaren ’60-’70 is het (tijdelijk) verdwenen hekwerk (P. Blankstein Stadsarchief Oss; Ulijn 1972, fig. 66; Stadsarchief Oss; Daan Scholten Stadsachief Oss; 
Stadsarchief Oss)
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en bezittingen in Oss en omgeving, waaronder het 
patronaatschap (benoemingsrecht van de pastoor) en 
tienden (Van de Ven 1975, 24; Vos 1981).
Het is dan ook niet onbegrijpelijk dat, ongeacht het 
feit dat het verhaal gebaseerd was op een mythe, de 
Willibrordusput en –kapel lang een belangrijke plek van 
volksdevotie vormde. De eenzame waterput tussen Oss 
en Heesch vormt een laatste herinnering aan de bijzon-
dere geschiedenis van deze plek.
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k a a r t

Uit de Nieuwe en zeer nette atlas van Zuyd-Holland, ‘t Sticht 
van Utrecht, en een gedeelte van Gelderland, afgedeeld in 
heemraadschappen, baljuwschappen, heerlykheden, waarden, 
districten en uytgeveende waterplassen. Uitgegeven door 
drukkers en kaartenuitgevers Reinier en Josua Ottens in 
Amsterdam in 1747.

Figuur 8  De Willibrordusput - sinds 1982 een gemeentelijk monument - in 2015. Op 
de gedenksteen op de rand van de put staat nog steeds Willibrordus afgebeeld, 
getooid met mijter en kruis (P. Spanjaard)
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De Torenstraat loopt van de Kerkstraat (Kerkplein) naar de Arendsvlucht. 

Voorbij de Arendsvlucht gaat de straat verder maar heet dan Verlengde 

Torenstraat.

In de straat waren twee cafe’s gevestigd, café “Het Klaverblad” en het 

café van N.Brands.  Bij dit laatste café was de halte- en opstapplaats van 

de Autobusdienst “De Maaskant” met zijn dagelijks diensten naar diverse 

plaatsen in de omgeving van Oss. 

Deze halteplaats was bedoeld voor de dienst Lith- Lithoijen- Oss- Heesch- 

s’Hertogenbosch v.v. en voor de dienst Ooijen-Oss-Heesch-Geffen-

Nuland-’s-Hertogenbosch.

Door de Zusters van Liefde wordt in de Torenstraat 13 in 1930 een 

modevakschool (naaischool) geopend.

De bouwvergunnng werd op 29 oktober 1928 afgegeven. Hoofd was Zuster 

Maria Werenfrida. Zij werkte tot 1947 in Oss. 

Op 11 juli 1919 wordt er een bouwvergunning afgegeven voor de bouw van 

een slagerij met bergplaats op nr.11. Deze slagerij was van J.J.W.Goossens.

De openbare school in de Torenstraat is gebouwd kort na de stadsbrand 

van 1751. Ruim 100 jaar later voldeed de school niet meer en daarom 

kocht het gemeentebestuur een stuk grond aan de Eikenboomgaard. Maar 

door het uitblijven van subsidies duurde het tot 1883 voordat de nieuwe 

'openbare school' ontstond. Een volgens de protestanten en christelijken 

van Oss 'heidense plek'.

De R.K. Huishoudschool / naaischool / kleuterschool in de Torenstraat 

werd op 27 juni 1950  in Oss officieel geopend en ingezegend. Op 13 juli 

startte meteen al een kook- en naaicursus. De school zat aanvankelijk in 

de kleuterschool. Al eerder bestond daar een soort naaischool, naast de 

kleuterschool.

In januari 1928 woonden er de volgende personen in de Torenstraat:

1. Berg, J.J. van den Typograaf

 Brands, N. Arbeider
 Getrouwd met … Hendriks
 
2. Gebouwd in 1850
 Café “Het Klaverblad”
 Anna Maria Goddrie-Wagemakers  Caféhoudster
 Handel in tabak, sigaren, enz.  
 Geboren: Oss ± 1877 | Overleden:  Oss 05-07-1968
  Weduwe van Christiaan Johannes Goddrie, 
 overleden: USA 04-02-1920 

2a Kemps-Reijffen, A.J.  niet bekend
 Wed. van Antonius F. Kemps, overleden: s-Hertogenbosch 10-01-1920

3. Graaf,  Bernardus Paulus van de Koopman Handel in vee
 Geboren: Geffen 16-02-1867     Overleden: Oss 18-05-1939
 Getrouwd met Anna Maria van Grunsven  

5. Hendriks, Gerardus Joannes (Gerrit) Rijwielhersteller
 Geboren: Oss 02-07-1897 Overleden: 25-09-1989
 Getrouwd met Ardina (Dina)Klerks

6. Erp, Antoon van niet bekend
 Geboren: Oss 09-03-1896  Overleden: Stratum 16-11-1949 
 Getrouwd met Maria Berdina Zwaans
 Kant, J. van de niet bekend

7. Hurk, Frans van de Manufacturen en bedden
 Getrouwd met Anna Korte 

De Torenstraat, een stukje historie
r u u d  p i e t e r s



tu
ss

en
ti

jd
s 

2 
/| 2

01
5  

 JA
A

RG
A

N
G

 2
1

9

7a Berg, Henricus van de  Schoenmaker
 Geboren: Oss 30-03-1889 Overleden: Oss 17-04-1964
 Getrouwd met Henrica Jacoba Bevers
 President Loterijvereeniging “Geduld overwint”

8. Uden-Albers, …. van Arbeidster
 Weduwe van J.Albers

9. Ulehaken, Woutherus niet bekend
 Geboren: 06-09-1890 Overleden Oss 14-08-1963
 Getrouwd met Wilhelmina Maria Bolwerk

10. Bevers ten Haaff, F.H. niet bekend

11. Brands, N. Caféhouder
 Ewijk, H.A.L. van Laborant
 Goossens, J.J.W. Slager

 Maseland, A.W. niet bekend 
 Biscuits, chocolade en suikerwerken. Handel in tabak en sigaretten
 Secretaris R.K. Middelbare Handelsavondschool  
  Bestuurder Vereeniging R.K. Slagerspatroons  “St. Laurentius” Afd. van 

Ned. R.K. Hanzebond van slagerspatroons
 Getrouwd met Maria Ida Pijls

12. Brands, C. Arbeider

 Brands, Joannes (Jan) Smid
 Geboren: Oss 07-08-1875 Overleden: 18-04-1949
 Getrouwd met Adriana Antonia (Jaan) van Vlijmen

13. RK Bewaarschool H.Gerardus Majella
 Hoofd Zuster Susanna   

14. Gebouwd ca. 1900
 Oss, Hubertus Franciscus van Koopman Handel in vee
 Geboren: Oss 16-01-1890 Overleden: Oss 08-02-1954
 Commissaris Bouwvereniging N.V. Ossche Burgerwoningen
 Getrouwd met Mechtilde Claessen 
 
15. Dobbelsteen, Johannes  niet bekend 
 Getrouwd met Harmina Lammerts 

16. Veraart, J.B. Letterzetter
 Getrouwd met …. Ubben

17. Brendel, G.J.M. Kantoorbediende

 Sleeuwen,  Gregorius van Rund- kalfs- en varkensslagerij
 Geboren: Oss 27-10-1887 Overleden: Oss 05-12-1959
 Getrouwd met Ida Maria Gertruda Claassen

18. Gebouwd in 1751
 Akker, Johannes van den  Zonder beroep
 Geboren: Oss 06-11-1850 Overleden: Oss 11-05-1930
 Getrouwd met Elzen Christina van de
 Gez. van den Akker Manufacturen en bedden
 Gebrs. van de Heuvel Aannemers

19. Kerkhof, Lambertus Handel in tabak, sigaren, enz.
 Geboren: Berghem 19-11-1882 Overleden: Oss 31-05-1954 
 Getrouwd met Hendrika Clasina van Orsouw

Bron: Adressengids Oss 1928, BHIC, Burg. Stand, div. publicaties



Wanneer ik dit artikel schrijf zijn de medewerkers van 

het Stadsarchief nog volop bezig in de Peperstraat met 

al hun werkzaamheden met betrekking tot de historie 

van Oss en haar omgeving. Echter er zitten behoorlijk 

wat veranderingen aan te komen naar aanleiding van 

de besluiten die door de gemeente Oss zijn genomen.

De Werkende Mens heeft vanaf het begin heel 

prettig met de  medewerkers van het Stadsarchief 

samengewerkt. Reden om met Martine Eerelman 

en Agnes Lewe om de tafel te gaan zitten om even 

achterom te kijken maar ook vooruit want de 

verhuizing betekent niet het einde. Agnes is als 

archivaris  actief binnen het Stadsarchief en Martine 

is de spin in het web met de vele externe activiteiten 

die het Stadsarchief heeft ondernomen, daarbij kan 

gedacht worden aan alle activiteiten in het kader  

van het onderwijs en nog veel meer. Officieel is haar 

functietitel medewerker educatie en communicatie.

Einde Streekarchiefdienst
In 2006 werd duidelijk dat de Streekarchiefdienst Brabant-
Noordoost, met vestigingen in Oss, Veghel, Uden en 
Grave ging fuseren met het Rijksarchief van Noord-
Brabant in Den Bosch, beter bekend als het Brabants 
Historisch Informatie Centrum (BHIC). Voor Oss zou 
dit betekenen dat alle Osse archieven naar de depots 
van het BHIC in Den Bosch zouden verhuizen en aldaar 
raadpleegbaar zouden zijn. Dit veroorzaakte nogal wat 
reuring. Er werden verschillende bezwaren gezien waar-
onder de toegankelijkheid van de stukken. Ongetwijfeld 
zal hier ook het sentiment hebben gespeeld dat men er 
moeite mee had dat Osse historische documenten in Den 
Bosch zouden worden ondergebracht. Daarnaast speelde 
ook dat niet zo heel veel eerder bekend was geworden 
dat het ziekenhuis Bernhoven er voor had gekozen om 
haar nieuwbouw te realiseren in Uden. Dit besluit viel, 
op zijn zachtst gezegd, niet goed in Oss. In de slipstream 
van deze discussie zaten nu ook de plannen van het 
Streekarchief, weer een instelling die Oss ging verlaten. 
Dit viel niet goed bij de publieke opinie van dat moment, 
hoewel velen wellicht niet eens van het bestaan van de 
Streekarchiefdienst op de hoogte waren. 
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Het einde van een tijdperk 
Het Stadsarchief gaat de Peperstraat verlaten

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

De medewerkers van het Stadsarchief bij de start: van links naar rechts Truus 
Krijnen, Danny Geurts, Martine Eerelmand en Agnes Lewe. Vooraan zittend Hans 
Diks. Allen in gezelschap van de eerste reconstructie van de Vorst van Oss

Studiezaal van het Stadsarchief



Uiteindelijk werd er een compromis gevonden. De fusie 
tussen de Streekarchiefdienst en het BHIC ging door 
maar de gemeente Oss realiseerde in haar eigen orga-
nisatie een instelling die de geschiedenis van Oss en 
omgeving voor het  voetlicht zou brengen. Deze dienst 
zou onderdeel worden van Museum Jan Cunen. Dit bood 
ook een goede functie voor het door sloop bedreigde pand 
aan de Peperstraat, waarvan inmiddels bekend was dat 
het oudste pand van Oss was. Door de komst van het 
Stadsarchief bleef dit pand behouden.

Op 8 juni 2007 werd het Stadsarchief in gebruik genomen. 
Volgens Agnes en Martine was deze naam niet handig 
gekozen omdat er in het Stadsarchief geen documenten 
zouden worden bewaard, die conform de Archiefwet 
bewaard moesten worden. Deze documenten wer-
den ondergebracht in het BHIC, denk daarbij aan het 
gemeentearchief. Het pand aan de Peperstraat 12 werd 
grondig verbouwd en er werden twee depots gerealiseerd 
voor enerzijds de archiefstukken die in Oss bleven (inclu-
sief de kranten en de beeldcollectie) en anderzijds voor de 
objecten uit de collectie van Museum Jan Cunen die met 
de Osse historie van doen hebben.

Waarom naar het Stadsarchief?
Toen het Stadsarchief geopend werd waren de beide 
dames nog niet actief in het Stadsarchief maar dat zou 
niet lang duren. Agnes Lewe was op de hoogte van de 
komst van het Stadsarchief. Op dat moment werkte 
zij bij het KDC (Katholiek Documentatie Centrum) in 
Nijmegen maar dit vond zij niet meer zo interessant. In 
vroeger tijden had zij ook gewerkt bij de locatie Grave 
van de Streekarchiefdienst, eerst als vrijwilliger, later ook 
in opdracht. 

Martine solliciteerde nadat zij door haar echtgenoot, 
die als free-lancer in Museum Jan Cunen  werkte, op de 
mogelijkheid was gewezen. Martine werkte toen ook in 
Hilversum in een museum. Zij was toe aan een nieuwe 
uitdaging en geïnteresseerd in historie en educatie. 

Daarnaast gingen er ook medewerkers van de 
Streekarchiefdienst naar het Stadsarchief: Truus Krijnen, 
Hans Diks en Danny Geurts. Alle nieuwe activiteiten 
waren voor hen in het begin wel wennen omdat de 
Streekarchiefdienst zich gericht had op de gemiddelde 
archiefbezoeker en zich bijvoorbeeld niet actief richtte 

op het onderwijs, dit was ook geen doelstelling van de 
Streekarchiefdienst geweest. Het Stadsarchief kreeg dit 
nadrukkelijk wel als opdracht mee. De drukte van de 
bezoekende schoolklassen was wennen voor de oud-
medewerkers van de Streekarchiefdienst maar ook voor 
de genealogen en archiefonderzoekers die in alle rust 
hun onderzoek wilden doen. De medewerkers was er 
echter al spoedig aan gewend en men vond het een leuke 
toevoeging aan hun takenpakket. 

Wennen aan een nieuwe werkomgeving
Martine vertelt hoe zij in eerste instantie moest wennen 
aan het werken in het pand aan de Peperstraat 12. Het 
pand was volledig open, buiten de toiletten, depots en 
buitendeuren zijn er geen deuren in het pand te vinden. 
Er is dus geen kantoor of vergaderruimte waarin men 
zich kon terugtrekken wanneer men een overleg wilde 
plegen over bijvoorbeeld financiële zaken of functione-
ringsgesprekken of iets dergelijks. Hier raakte ze echter 
al snel aan gewend en er bleken meer voor- dan nadelen 
aan de open ruimte te zijn. Je krijgt veel meer mee wat 
er gebeurt en er zijn ook veel meer mogelijkheden voor 
interactie met het publiek, dit is trouwens ook tekenend 
voor de kleinschaligheid van de organisatie. 

Aanvankelijk was het de bedoeling dat er in de kantoor-
ruimte beneden twee bureaus zouden komen en dat 
Martine en Agnes hun werkplek op de bovenverdieping 
zouden krijgen. Dit bleek geen ideale keuze: de 
bovenverdieping was, zeker tijdens de  eerste winter  
bijzonder koud en in de zomer heel erg warm (later werd 
airco aangebracht). Nog steeds zijn de omstandigheden 
er bij extreme temperaturen niet prettig. Bovendien is 
de  ruimte erg gehorig , vooral straatgeluiden en (luide) 
gesprekken die buiten gevoerd  worden, kunnen letterlijk 
gevolgd worden – niet altijd even prettig, zeker niet als er tu
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bijvoorbeeld een lezing wordt verzorgd. Het pand past 
echter wel bij de boven aangehaalde kleinschaligheid van 
de organisatie.

Bezoekers
Wanneer men kijkt naar de individuele bezoekers dan 
hadden die veelal aandacht voor een activiteit, bijvoor-
beeld een lezing of een toneelstelling of iets dergelijks. 
Onderzoekers kwamen veelal voor de beeldcollectie of 
voor de kranten. 

Digitalisering vond in verband met de beperkte mid-
delen niet heel grootschalig plaats. Alleen de fotocollectie 
van Daan Scholte werd professioneel gedigitaliseerd. Dit 
was ook de collectie waarover de twee succesvolle boe-
ken werden uitgegeven over het Oss in de tijd van de 
wederopbouw. Boeken waaraan vooral de onlangs over-
leden Hans Diks veel zorg heeft besteed. Hiernaast werd 
door twee tijdelijke collega’s, Clementine Snik en Riny 
Pollaert, jarenlang  via een werkervaringsplek veel foto’s 
uit de BCO-collectie gedigitaliseerd, dit zijn voornamelijk 
stadsgezichte.

In het kader van het samengaan met de bibliotheek, is 
er een budget door de gemeente beschikbaar gesteld om 
materiaal te laten scannen en dit via internet beschikbaar 
te stellen. Hiervoor worden nu met name kranten (De 
Stad Oss en het Brabants Dagblad) gescand en wordt een 
start gemaakt met negatieven van persfotograaf Paul van 
der Werff en Leo van den Bergh.

De klassen, die in het kader van onderwijsprojecten het 
archief bezochten, waren een nieuwe groep bezoekers. 
Er waren zelfs kinderen die zo enthousiast waren, dat 
ze later hun ouders meenamen om te laten zien waar ze 
geweest waren. De onderwijsprojecten waren eigen initi-
atieven van het Stadsarchief. 

Echter er waren meer redenen voor de vele bezoekers – 
geschiedenis krijgt de laatste jaren weer meer aandacht, met 
over name lokale geschiedenis. Deze ontwikkeling ziet men 
in de landelijk media. Steeds meer mensen krijgen meer 
belangstelling voor deze materie. In dit kader hechtte het 
Stadsarchief ook veel waarde aan de samenwerking met 
organisaties die zich in de verschillende kernen van de 
gemeente bezig houden met de lokale geschiedenis. Denk 
daarbij aan de stadsgidsen maar ook aan clubs als De Werkende 

Mens en andere historische verenigingen in de regio. 
Wat wel minder is geworden is het aantal genealogen 
(stamboomonderzoekers) die het Stadsarchief bezoeken. 
Dit komt vooral doordat steeds meer informatie digitaal 
is terug te vinden. Wel komen er mensen, waaronder 
scholieren, die nog in de beginfase staan van hun 
genealogische onderzoek en daar ondersteuning bij 
nodig hebben. 

De onderwerpen waarvoor bezoekers vooral voor komen, 
zijn onderwerpen die ook bij lezingen van De Werkende 
Mens veel bezoekers op de been brengen: het industriële 
verleden van Oss, de criminaliteitsgolven en de Tweede 
Wereldoorlog. Maar ook wordt er gevraagd naar histori-
sche informatie over een bepaalde plek of huis, deze infor-
matie moet echter veelal bij het Kadaster gezocht worden. 

De collectie
Zoals al geschreven heeft Hans Diks veel bijgedragen aan 
het toegankelijk maken van de beeldcollectie en deze ook 
onder de aandacht gebracht. Agnes Lewe heeft zich veel 
met het ontsluiten van de aanwezige bedrijfsarchieven 
bezig gehouden, daarbij moet met name gedacht worden 
aan de kleinere Osse bedrijven, zoals de archieven van 
Cox en Kuyte. Dit laatste archief is door een vrijwilliger 
schoongemaakt en opnieuw verpakt. Maar Agnes geeft 
daarbij wel aan dat eigenlijk elk archief interessant is 
als men zich er in gaat verdiepen. Als richtsnoer voor de 
archieven die men bij het Stadsarchief wilde beheren was 
gekozen voor “de werkende mens en de vrije tijd”, dat 
resulteerde in bedrijfsarchieven maar ook archieven van 
verenigingen, met name veel sportverenigingen. Voor het 
gemak werden ook de vele kerkarchieven ondergebracht 
onder de noemer “vrije tijd”. Overigens werden ook col-

Bezoekende schoolklas op de zolderverdiepng
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lecties uit de grotere dorpen van de gemeente Oss bij het 
Stadsarchief ondergebracht want ondanks de  naam heeft 
het Stadsarchief zich gericht op de gemeente Oss.

Hoogtepunten
 Martine heeft het bliksembezoek van Maarten van 
Rossem als bijzonder ervaren. Maarten van Rossem maak-
te voor zijn glossy ‘Maarten’, samen met Jan Marijnissen, 
een historische wandeling door Oss en daarbij werd ook 
het Stadsarchief bezocht. Martine had graag een paar 
woorden met Van Rossem gewisseld, te meer daar zij in 
het verleden ook colleges van hem gevolgd had. Hier was 
echter geen mogelijkheid voor want Jan Marijnissen was 
zo druk bezig met zijn gast, dat er weinig mogelijkheid 
was om daar tussen te komen.  

Uiteraard kunnen de Daan Scholte-boeken als hoogte-
punten worden gezien en ook de publicaties die Agnes 
Lewe met beperkte middelen het licht  heeft laten zien. 
Als hoogtepunt kan ook de organisatie van de Open 
Monumentendagen gezien worden. Martine gaf bij de 
gemeente aan wel hierbij betrokken te  willen worden 
en zo kreeg het Stadsarchief direct de hele organisatie 
in de schoot geworpen. Het zorgde er wel voor dat het 
Stadsarchief nog veel meer contact kreeg met de groepen 
in de kernen die zich met de lokale historie  bezig hielden 
en de eigenaren van de monumenten. Sinds 2008 doet zij 
met veel plezier samen met Danny  dit project.
Voor Martine waren ook de jaarlijkse stadstochten voor 
het onderwijs met acteurs een hoogtepunt, vooral omdat 
deze weer een hele nieuwe insteek vormden, als ook het 
realiseren van de Osse canon. De canon, en dan vooral de 
interactieve manier waarop deze tot stand is gekomen, 
vormde een voorbeeld voor andere plaatsen die een histo-
rische canon wilden ontwikkelen.

Agnes memoreert aan een aardig toeval dat zich voordeed 
tijdens de tentoonstelling die was  georganiseerd rondom 
de Osse middenstand. Hierbij werden veel oude facturen 
tentoongesteld waaronder een factuur uit het archief van 
Cox, waarbij Cox een betaling diende te doen aan juwelier 
Marijnissen voor een horloge met inscriptie. Dit bleek het 
horloge te zijn van de vader van een van de bezoekers van 
de tentoonstelling. 

Verder heeft Agnes goede contacten met een 
amateurhistoricus uit Wognum, die zij leerde kennen 

toen zij werkte aan haar eerste publicatie bij het 
Stadsarchief over een pastoor uit Dieden, die uiteindelijk 
in Wognum terecht kwam. Er werden zelfs kerstkaarten 
uitgewisseld. Verder was er de taalkundige, afkomstig uit 
de voormalige DDR, waarmee over taalkundige kwesties 
werd gecorrespondeerd. 

Toekomst
Vier medewerkers van het Stadsarchief gaan mee naar het 
nieuwe onderkomen bij de bibliotheek. Daarnaast is er 
nog een vacature, die ingevuld moet gaan worden. Het 
Stadsarchief zal een onderdeel worden van de bibliotheek 
maar de taken zullen voorlopig identiek blijven. De 
functie van archivaris zal na de pensionering van Agnes 
niet meer worden ingevuld. 

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe een en ander 
zich zal gaan ontwikkelen, te meer daar ook Museum 
Jan Cunen zich op het lokale erfgoed gaat richten. De 
uitkristallisatie van de verschillende activiteiten en de 
educatieve rol van de medewerkers  van het Stadsarchief 
zal moeten blijken. In ieder geval zullen de archieven 
die bruiklenen zijn van het BHIC zijn naar het BHIC 
teruggaan. De overige documenten blijven in Oss. 

De medewerkers van het Stadsarchief vinden het 
verlaten van de  huidige locatie aan de Peperstraat  wel 
betreurenswaardig en een vorm van kapitaalvernietiging 
omdat het pand voor veel geld is verbouwd voor de 
vestiging van het Stadsarchief en dat vinden zij jammer.
Vanaf deze plek wil ik de  medewerkers  veel succes wen-
sen met alle veranderingen die op hen af gaan komen 
en spreek ik de overtuiging uit dat wij zeker verder zul-
len kunnen gaan met de goede samenwerking die wij, 
stichting De Werkende Mens, de afgelopen jaren hebben 
gehad.

Tentoonstelling in het Stadsarchief



Oss staat dan wel niet bekend om zijn vele eeuwenoude monumenten, 
maar Oss is wel rijk gezegend met een grote ‘collectie’ gebouwen uit 
de Wederopbouwtijd. Dat zijn de jaren vijftig. In die tijd kwam de 
woningproductie weer op gang, na de jaren van oorlogsschade, 
stilstand en schaarste. Er ontstond zelfs een vaak herkenbare 
stijl die we nu samenvatten als Wederopbouwarchitectuur. Een 
stijl en soort gebouwen die ook wel verguisd is. Want kwalitatief 
waren de woningen uit de Wederopbouw vaak tamelijk slecht. 
Er was nu eenmaal nog steeds gebrek aan goed materiaal en 
er moest vooral snel gebouwd worden om de woningnood te 
verhelpen. Toch wisten veel architecten met de beperkte middelen 
gebouwen en huizen neer te zetten die een eigen gezicht hadden. 
Oss kende bijvoorbeeld architecten als Jos Bijnen en Jan de Reus 
die, gebaseerd op de architectuur van de Bossche School, een heel 
eigen stijl ontwikkelden. Op zaterdag 6 juni maakten we met wel 30 
belangstellenden tussen 9.30 en 13.00 uur een fietstocht langs de 
meest markante Wederopbouwarchitectuur en stadsuitbreidingen 
van Oss, onder de enthousiaste en kundige begeleiding van architect 
Henk Ariëns, stedenbouwkundige Martin Hagreis en Paul Spanjaard. 
Het was tevens een activiteit vanwege Het Jaar van de Ruimte. Dit 
is een landelijke activiteitenserie over de ruimtelijke ordening van 
ons land. Hoe is onze leefomgeving tot stand gekomen? Over de 
route rondom het centrum van Oss bleek al zoveel te vertellen dat we 
de excursie beperkten tot dit deel. De route zuidelijk van het spoor 
bewaren we voor een andere keer. PS
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Fietsexcursie 6 juni: 
‘Wederopbouwarchitectuur in Oss’ 
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Breken met het verleden 

p a u l  s p a n j a a r d

Openbare basisschool De Bussel

Openbare basisschool De Bussel 
staat sinds augustus 2011 leeg aan de 
Ussenstraat. De school is gebouwd in 
1977, als 9-klassige basisschool voor 
de toen kinderrijke nieuwe woon-
wijk Ussen. Nu is de sloper bezig om 
stukje voor beetje de school in netjes 
gesorteerde grondstoffen uiteen te 
halen. De Bussel ligt in een cluster 
van scholen, een teken hoe kinderrijk 
de wijk was. Er om heen: De Lockaert 
er schuin tegenover, De Polderhof 
een klein eindje verder en nog ietsje 
verder in de wijk staat De Korenaer. 
Allemaal scholen waar zelfs jaren-
lang noodlokalen bij moesten voor 
het talrijke jonge grut van de wijk. 
De Bussel werd niet zo groot als de 
buurscholen. Openbaar onderwijs is 
een buitenbeentje in een katholieke 
omgeving. De Bussel was dan  wel 
klein maar durfde wel grote projecten 

aan te gaan. Een enthousiast team en 
veel vrijwilligers draaiden daar de 
hand niet voor om. Wij herinneren 
ons uit de tijd dat Jan Keijnemans 
directeur was – iets wat hij dertig 
jaar deed – hij gerust de hele school 
op de kop zette voor bijvoorbeeld de 
herdenking van oorlog. In de cen-
trale hal kwam een grote expositie, 
met originele kleding, voertuigen, 
distributiebonnen, noodvoedsel en 
andere materialen uit de oorlogstijd. 
Mensen die de oorlog hadden meege-
maakt vertelden erover aan de leer-
lingen. De leerlingen kregen zo op 
aansprekende wijze een inzicht in die 
tijd die ze vast is bij gebleven. 

Met het ouder worden van de wijk 
ging het aantal leerlingen fors terug. 
De Openbaar Onderwijs Groep, waar 
De Bussel onder valt, besloot toen de 

school niet direct in 2011 op te hef-
fen, maar in naam te verhuizen naar 
de Rusheuvelstraat, waar OOG al De 
Kleine Wereld heeft. Alle kinderen die 
bij De Bussel ingeschreven stonden 
verhuisden mee. Het schoolgebouw 
aan de Ussenstraat is toen door OOG 
teruggegeven aan de gemeente Oss. 
Die heeft gezocht naar een nieuwe 
toekomst. De school weer gebruiken 
bleek niet haalbaar. Nu wordt hij 
afgebroken om plaats te maken voor 
een kleinschalig wooncomplex voor 
dementerende ouderen. Daar is een 
klein deel van het oppervlak van de 
school en bijgebouw van de kinder-
opvang nodig. Een stuk grond blijft 
vrij, in afwachting van nieuwe ideeën 
voor de invulling. 

De sloper aan het werk met De Bussel. 
(Paul Spanjaard)



De opsteller van deze bijdrage wordt extra alert als 

hij in Tussentijds 2/14 een artikel tegenkomt dat 

gaat over de handel en wandel van de voormalige 

burgemeester van Oss, Mr. L.J.H.C.A. de Bourbon. 

Dit in de hoop iets aanvullends onder ogen te krijgen 

wat kan worden toegevoegd aan zijn beweerde 

palmares. Speciaal in de periode toen hij fungeerde als 

burgemeester en later als waarnemend burgemeester 

van de stad Oss; tijdens de bezetting en een korte 

periode daarna. Overigens, deze laatste kwalificatie 

is nieuw voor mij en kon ik optekenen uit het artikel 

van Ruud Pieters in genoemde Tussentijds van najaar 

2014, blz. 2 e.v..                
                                                                                                        

In dezelfde uitgave treffen we ook een artikel aan, blz. 6 
e.v. van de hand van Mevr. Agnes Lewe: Dichtung und 
Wahrheit, waaruit blijkt dat historische gebeurtenis-
sen rond de bevrijding van Oss in september 1944 zich 

toch echt anders hebben ontwikkeld dan beschreven 
door de persoon – De Bourbon - die zichzelf daarin 
een hoofdrol had toebedeeld.(1)  Daaraan kan nog iets 
extra’s aan worden toegevoegd dat te lezen valt in een 
soort dagboek bijgehouden door Wouter Lutkie (WL).(2)  
Deze had op 6 oktober 1944 een ontmoeting met hem op 
het gemeentehuis in Oss. Hij schrijft: ‘Ik word bij den 
burgemeester binnengeleid, Louis de Bourbon. Arme 
kerel. Wat is hij onrustig, verstrooid, nerveus. Ik vertel 
hem mijn wedervaren’.  WL beëindigt deze passage met: 
‘Voor de Bourbon is het leven thans uitermate zwaar. 
Hij verkeert in angst omtrent het lot van zijn vrouw en 
kinderen die te Oisterwijk* waren. Vorige week heeft 
hij getracht een koerier te zenden, deze is niet terug 
gekomen. Onmiddellijk zijn ambtstaak hervattend, was 
hij zo triomfantelijk de Engelschen tegemoet gereden, 
toen dezen Oss introkken**. Thans lijkt hij een gebroken 
man’. 
Vanwege toenemende onvrede over de maatregelen van 
de Duitse bezetter nam De Bourbon ontslag in 1943 valt 
te lezen in dit schrijven geplaatst in deze uitgave van de 
historische kring voor Oss en omgeving. Velen, waaron-
der burgemeesters, bleven tijdens de bezetting op hun 
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‘De Bourbon’, het laatste woord 
over hem is nog niet gevallen

j o o p  t h u r i n g

* Oisterwijk was op dat 
tijdstip nog niet bevrijd.

** Deze beschrijving kan beschouwd worden als een mythe, in de wereld verspreid uit de mond van  Mr. Louis 
de Bourbon. Bij publicaties over deze tijd blijkt dat hij wel meer met de waarheid een loopje nam en zich 
gaarne plaatste in het centrum van ‘verzet’ handelingen. Verhalen van een kroongetuige, dhr. Joop Maertens, 
historische foto’s van Leo van den Bergh en herinneringen van een geallieerde militair – Captain Patrick 
O’Donovan, Irish Guards, Defense Platoon, HQ Guards Armoured Division, British Liberation Army – 
rechtstreeks betrokken bij die verkenning naar Oss op 19 september 1944, werpen een overtuigend en duidelijk 
ander beeld op; dit in de zin van - orale historie - .



post om er het beste van te maken. Burgemeesters had-
den zelfs van de regering, ruim voor de bezetting, schrif-
telijke instructies gekregen om hun posities te blijven 
innemen. Afhankelijk van de omstandigheden konden 
zij dan nog wat bijsturen op lokaal niveau, zeker als ze 
goed waren ingevoerd in plaatselijke verhoudingen. Als 
een burgemeester tijdens de bezetting van standplaats 
wil veranderen, in dit geval bij De Bourbon in 1941, 
van plattelandsgemeente (hij was op dat moment bur-
gemeester van Escharen, red.) naar een stad mag men 
veronderstellen dat hij kon bedenken dat bij die ‘tocht 
omhoog’ de problematiek van het besturen van een 
gemeente onder bezetting ingrijpender wordt. 

Aftocht en de consequenties                                                                                                                            
De Bourbon dook in 1943 onder. Door die vrijwillig geko-
zen ‘aftocht’ beschouwde hij zichzelf als door de bezetter 
opgejaagd wild en dook daarom veiligheidshalve elders 
onder. Maar naast hoofd van een gemeente stond hij 
ook aan het hoofd van een gezin (met een buitenlandse 
vrouw en drie opgroeiende kinderen). Hoe zou het met 
hen zijn vergaan? Daarover geen woord in dit artikel en 
elders heb ik daar ook nooit iets over gelezen dan behalve 
zeer summier zoal u bij bron 2 hebt vermeld gezien. Dat 
wordt nog beklemmender als we even verderop in deze 
bijdrage lezen dat De Bourbon in het voorjaar van 1944 

ter dood werd veroordeeld. Waarom? Het onderbou-
wend geschrift heb ik nooit onder ogen gekregen. Stel 
je voor dat het gezin her en der ondergedoken zat. Als 
de bezetter en zijn trawanten er achter kwamen, dat je 
een of meer gezinsleden van een ter dood veroordeelde 
onderdak verschafte, dan kon daar wel eens een behoor-
lijke prijs op staan.   
Inmiddels heb ik kunnen achterhalen dat mevr. De 
Bourbon- Naumann met de kinderen was ondergedoken 
bij haar broer Svend aan het Klompven in Oisterwijk.

Door het verlaten van zijn post werd de leiding over de 
gemeente Oss – wethouders kende het Nazi-systeem 
niet, alles was gericht op een krachtige leider - instabie-
ler. Hij werd opgevolgd door H. Apeldoorn, een fanatieke 
NSB-er. Deze was zo gevaarlijk voor het verzet dat hij op 
10 augustus 1944 werd doodgeschoten in Ravenstein. 
Dat riep weer de wraak op van de kant van de bezetter 
in de vorm van: een zogenaamde ‘Silbertanne’ moord op 
een veevoerfabrikant, dhr. Jo Meulemans, in Ravenstein, 
de plaats waar het delict plaats vond. Ook kondigde de 
bezetter aan dat ze enkele  opgepakte jonge verzetsstrij-
ders in Kamp Vught zou fusilleren als bewuste represail-
le maatregel en nam ze de plaatselijke parochieherder en 
twee dorpsgenoten gevangen.(3,4) Niet veel later werd 
de dader, afkomstig uit K.P. kringen (afkorting voor 
Knokploeg, deze organisatie die wat later in de oorlog 
werd opgericht stond voor een actieve - lees gewapend 
- bestrijding vooral van actieve foute ‘vaderlanders’), 
na zijn bekentenis ook gefusilleerd in Vught. Uit puur tu
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Foto 1. Amelie, het dochtertje van Louis de Bourbon (het kind dat het meest 
rechts staat) met een deel van het gezin waar ze was ondergedoken, maar niet in 
Oisterwijk. Enkele personhen op deze foto leven nog maar willen anoniem blijven. 
Wel werd er verklaard dat Amelie een lange tijd, ‘een kwestie van maanden’, bij hen 
verbleef. De foto is gemaakt in juni 1944 of eerder door de bekende Osse fotograaf 
Leo van den Bergh. Het gaf er het volgnummer pc 856-9 aan. Schrijver dezes heeft 
met een van de dochters van de fotograaf proberen na te gaan, aan de hand van dit 
nummer, wanneer dit tafereel vastgelegd zou kunnen zijn. Helaas, door waterschade 
is een deel van de administratie verloren gegaan, waaronder dit brokje historie. 
Mocht een van de lezers over een foto beschikken van de hand van Leo van den 
Bergh dat in de buurt komt van dit code nummer en hij/zij weet de datum ervan dan 
zou dit op deze manier nog te reconstrueren zijn.
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lijfsbehoud vluchtten burgemeesters uit omliggende 
plaatsen maar ook gemeenteambtenaren naar veiliger 
oorden, al of niet vergezeld van hun gezin; een en ander 
afhankelijk van de geboden mogelijkheden bij familie, 
vrienden of bekenden. Ook de voormalige gemeentese-
cretaris van Oss, Mr. G.J. A. Konig, werd even later in deze 
bewogen maand door de wraakzuchtige bezetter opge-
pakt en stierf tenslotte in een strafkamp in Duitsland 
op 2 januari 1945.(3)  Je kunt dan wel ergens ‘voor staan’ 
maar van een jurist mag je toch verwachten dat deze de 
eventuele gevolgen van zijn daad kan overzien, zeker als 
je bepaalde instructies hierover hebt meegekregen.

Waarnemend burgemeester en leider van 
verzetsorganisaties.
Vermeld staat dat De Bourbon op 20 september 1944 
tot waarnemend burgemeester werd aangewezen. Dat 
was de dag dat terugtrekkende gewapende Duitsers per 
fiets door Oss trokken en op vlaggen schoten die sinds 
de dag daarvoor aan huizen werden gehesen om de 
totaal onverwachte bevrijding te vieren. Een bevrijding 
op 19 september door een geallieerd verkenningsploeg-
je waar noch burgemeester of enig ‘plaatselijk Verzet’ 
debet aan had maar op conto kwam van het particu-

lier initiatief van een oplettende loyale geüniformeerde 
politieman, Joop Maertens, tijdens zijn dienstronde.                                                                                                                                     

Ik vraag me af wie onder die omstandigheden de 
bevoegdheid had om een persoon voor deze functie - 
waarnemend burgemeester - aan te wijzen? Daarnaast, 
je mag bij deze bewering toch verwachten dat daar pas-
sende documenten voor zijn opgesteld. Ik heb ze nooit 
onder ogen gekregen. 
Wat de in dat artikel aangehaalde leiding over District V 
van de Orde Dienst (O.D., deze landelijke organisatie had 
passief verzet voor ogen speciaal gericht om de orde te 
handhaven als de bezetter verdreven was) precies inhield, 
wanneer deze aanstelling plaats vond en welk gebied dit 
betrof, daar wordt niet over uitgeweid. Hetzelfde geldt 
voor de kwalificatie van hoofdleiding van vijf Brabantse 
K.P.’s. Dat laatste zou toch relevant kunnen zijn in ver-
band met het aanwijzen van verantwoordelijken gerela-
teerd aan schietpartijen waarbij K.P. ers betrokken waren 
en waarbij doden en gewonden vielen onder militairen 
(geallieerden) en burgers in de periode 19 – 25 september 
1944 in en rond Oss. (5)

Oorlogsgebeurtenissen
Het artikel wordt afgesloten met een opsomming van 
ogenschijnlijk willekeurig gekozen incidenten tijdens de 
ambtsperiode van De Bourbon. Bij nadere bestudering 
vallen er onnauwkeurigheden waar te nemen en… 
vinden soms plaats buiten de gemeente Oss en na de 
vrijwillige beëindiging in 1943 van de ambtsperiode van 
De Bourbon.

Foto 2. Deel van de cockpit met stoel van waaruit de piloot: P/O E.D. 
‘Denis’ Hincks zijn Short Stirling Mk IV, code V8-U, nadat drie van de 
vier motoren een voor een waren uitgevallen, naar grazige weiden 
in de Maasvallei dirigeerde en een geslaagde buiklanding uitvoerde; 
in Haren, gemeente Megen e.o., op dinsdag 19 september 1944
.                                                                                                                                                
Foto: Leo van den Bergh, zondag 24 september 1944. De jongeling die op deze foto 
de plaats van Hincks heeft ingenomen is onbekend.
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In Heesch is er inderdaad in de maand juli 1941 een 
tweemotorige Hampden bommenwerper neergestort 
maar dat was niet in de nacht van 4 op 5 juli maar 
precies drie dagen later en wel nabij de Graafsebaan. 
Daar was geen F/Sgt Bowering bij betrokken, een RAF-
bemanningslid met deze naam ligt ook niet begraven op 
het Udense oorlogskerkhof. De Heesche burgemeester, 
J.W. Offermans, noteert in zijn dagboek op 8 juli 1941 
dat hij in de vroege ochtend onder de luifel van café Van 
de Kamp de gewonde Britse vlieger Sgt. R. Wotherspoon 
ontmoet en er op toeziet dat deze naar een zieken-
huis wordt vervoerd (in dit geval ’s-Hertogenbosch), 
volgens instructies  - berustend op de Conventie van 
Geneve - van zowel RAF als de burgerlijke overheid. De 
drie overige inzittenden komen allen om en worden 
in Uden begraven in de tuin van de R.K. pastorie. (6)                                                                                                                              
De crash van ene Sgt Allen met een tweemotorige 
Whitley V bommenwerper staat in deze contreien ner-
gens genoteerd (dat bleek bij navraag bij regionale/lan-
delijke specialisten en zoekwerk met behulp van  digitale 
middelen). Tegen middernacht stort op 15 oktober 1942 
een vier-motorige RAF bommenwerper neer op de aan-
gegeven locatie. Het was van het type Stirling met piloot: 
Flight Officer J.M. Paape en zes bemanningsleden die 
daarbij omkwamen. Allen liggen begraven in Uden op 
het oorlogskerkhof. (6)
Werd dhr. J.P. Pullens officieel benoemd tot burge-
meester van Oss als opvolger van de vermoorde  H. 
Apeldoorn? Zijn daar ergens documenten over terug te 
vinden? Je mag toch verwachten, gezien de bedoelingen 
van deze op de frontpagina aangeduide Kring, dat deze 

bewering met een referentie wordt ondersteund.
Inderdaad, op 19 september 1944, kiest de piloot van 
een bevoorradingsvliegtuig, aangeschoten boven zijn 
bestemming ten westen van Arnhem tijdens het drop-
pen van zijn lading, een malse weide bij de Groenen 
Dijk onder Haren uit om een noodlanding te maken. Dit 
bijna tegelijkertijd als in het centrum van Oss dat gealli-
eerd verkenningsgroepje arriveert. De omstandigheden 
inclusief de hulp van verraste omwonenden waren ide-
aal. De acht inzittenden bereikten binnen 72 uur na ver-
trek  hun thuisbasis, niet ver van de Engelse hoofdstad 
Londen gelegen. ‘Nog nooit zo’n goed georganiseerde ‘all 
inclusive’ trip meegemaakt’, was het commentaar van 
een van de inzittenden veertig jaar later. Wijlen Leo van 
den Bergh heeft indrukwekkende foto’s van dit toestel, 
een viermotorige omgebouwde RAF bommenwerper 
van het type Stirling, gemaakt. Die zijn regelmatig 
in documentatie materiaal terug te vinden, inclusief 
natuurlijk Tussentijds.(7) Uiteindelijk heb ik ze in 2010 
kunnen opsturen aan de betrokken piloot: Pilot Officer 
E.D. Hincks; net op tijd, drie maanden voor zijn dood. 
Zijn interessante relaas over zijn bijdrage aan operatie 
Market Garden werd door zijn dochter op schrift gesteld. 
Het werd vorig jaar in een specifiek nationaal periodiek 
gepubliceerd.(8)

Tenslotte, op 1 januari 1945, rond het middaguur, maak-
te een viermotorige RAF bommenwerper van het type 
Lancaster een noodlanding in het buitengebied van 
Heesch (Het Grolder). Dit toestel werd aangeschoten 
juist toen het zijn bomlading had laten vallen op het 

Foto 3. Sinds 5 mei 1995 siert dit bord een nieuw aangelegde straat in het centrum 
van Heesch.  Bij de onthulling waren alle vijf overlevende bemanningsleden 
aanwezig, Thompson’s twee zussen, zijn zwager en… een delegatie van de Duitse 
zware luchtdoelgeschutbatterij dat opgesteld stond bij Ladbergen (D) en zich 
persoonlijk verantwoordelijk voelden voor dit drama. Zo vierden de gemeente 
Bernheze en de buitenlandse gasten de vijftigste Nationale Bevrijdingsdag. Wel 
vergeven, niet vergeten.
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Dortmund-Eemskanaal bij de plaats Ladbergen, gelegen 
ten noorden van de Duitse stad Münster; bij Twente 
vlak over de grens. Over dit kanaal werd ijzererts ver-
voerd van het neutrale Zweden naar het oorlogsindu-
striële Roergebied. De Nieuw-Zeelandse piloot: Flight 
Lieutenant ‘Harry‘ Denton had met zijn kreupel toestel 
een huzarenstukje uitgehaald. Hij en vier andere inzit-
tenden overleefden het. De beide schutters achterin het 
toestel hadden het in het doorzeefde toestel - waar de 
hydraulische olie smeulde, gepaard met veel rookont-
wikkeling - zwaar te verduren. Vanuit de relatief vei-
lige cockpit voorin overzag de telegrafist Flight-Sergeant 
George Thompson de benarde situatie waarin zijn beide 
kameraden verkeerden en vroeg verlof aan zijn ‘skipper’ 
(piloot, red.) hen naar voren te halen. Door rook, vuur, 
ijzige wind en een slingerend vliegtuig worstelde hij 
zich tot twee maal toe naar achteren om de praktisch 
bewusteloze schutters, waarvan er bij een de kleren in 
brand stond, hulp te verlenen en naar voren te sjor-
ren. Een van die schutters stierf de volgende dag in 
het geallieerd militair hospitaal te Woensel. George 
Thompson werd naar een meer gespecialiseerd hospi-
taal bij Brussel overgebracht want zijn longen bleken 
door het inademen van de rook ernstig aangetast. Daar 
overleed hij tien dagen later aan de gevolgen daarvan. 
De vijf overlevende bemanningsleden richtten zich met 
een brief naar de Britse koning waarin ze uitvoerig 
de heldenrol van hun medebemanningslid verhaalden. 
Postuum werd hem een onderscheiding toegekend… de 
allerhoogste: de Victoria Cross. 152 Keer uitgereikt in de 
Tweede Wereldoorlog aan strijders uit het Gemenebest, 
waaronder slechts 26 aan vliegtuigbemanningsleden.(9)                                                                                                                          
Mijn slotconclusie en advies aan de schrijver van het arti-
kel over De Bourbon: regionale geschiedenis beschrijven 
is meer dan het raadplegen van ‘Wikipedia’
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In 1990 ben ik in Oss komen wonen. Vanaf het begin heb ik het hier erg 
goed naar mijn zin. Oss, een stad met dorpsmentaliteit, dat vind ik zo 
charmant aan deze plaats.
Na enkele jaren begon ik me meer te interesseren voor de geschiedenis 
van deze stad. Door veel te wandelen en fietsen leerde ik de wijken 
en omgeving van Oss steeds beter kennen. Er zijn mooie wijken 
met prachtige oude woningen maar helaas hebben ook veel oude 
gebouwen plaats moeten maken voor de moderne architectuur. Toen 
ik de Maycrete woningen voor het eerst zag, was ik verbaasd over 
de eenvoud maar ook de romantiek die om deze woningen hangt, een 
mooi stukje Osse geschiedenis. Na de tweede wereldoorlog was er in 
heel Nederland een groot gebrek  aan woonruimte, men moest gaan 
beginnen met de wederopbouw van ons land. Ook in Oss was dit zo, de 
mensen waren erg creatief in het vinden van onderdak, ze verbouwden 
kippenkooien  en  schuurtjes tot woningen, zo zaten ze in ieder geval 
betrekkelijk droog en warm. Maar  dat was natuurlijk geen oplossing 
voor de langere termijn. Die oplossing kwam al vrij snel in de vorm 
van de zgn. prefab woningen. De woningen werden ontworpen door 
een Amerikaan “Bernard Maybeck”en bestonden voornamelijk uit 
gewapend beton (concrete)  en hout vandaar de naam Maycrete . Het 
waren twee onder één kap woningen die  snel en relatief goedkoop 
gebouwd konden worden.

In 1947 werd er begonnen met  de bouw van deze zogenaamde Maycrete  
woningen in Nederland, zo’n 900 in totaal.  In Oss werden bij de watertoren in het 
westen en aan de Doelenstraat  in het oosten van deze goed betaalbare huizen 
gebouwd. De firma van Beuningen-Galjaard ging met een grote groep arbeiders 
aan de slag in Oss om de bewoners zo snel mogelijk van “goed”onderdak te 
voorzien. Twee en halve dag duurde het om één huisje te bouwen,  na 22 dagen 
waren er al 6 huisjes klaar voor oplevering. Die eerste oplevering  was op 1 
augustus 1947. De bedoeling van deze huizen was het oplossen van de grote 
woningnood in Oss, ze waren dan ook geen lang leven toebedeeld.

De levensduur van deze woningen was een jaar of tien, maar tot vandaag de dag 
staan ze er nog steeds. Weliswaar aangepast aan de moderne tijd (gerenoveerd 
en geïsoleerd) zijn ze nog steeds erg geliefd bij veel mensen.
Het is erg prettig wonen, ze hebben nogal grote tuinen, die een oase van rust 
zijn. Dicht gelegen bij het centrum (vooral de huisjes aan de Doelenstraat) trein 
en busstation, theater en gemeentehuis zijn ze daardoor dan ook erg geliefd bij 
senioren. Deze bewoners willen er dan ook heel graag blijven wonen. 
In Oss zijn ze in 1993 nog gerenoveerd, er zijn buitenmuren omheen gemetseld, 
de kozijnen vernieuwd en de badkamer opgeknapt met de bedoeling dat ze nog 
tot 2018 kunnen voldoen aan de wooneisen van deze tijd.  Wat er daarna met 
deze woningen gaat gebeuren is nog onzeker.
Op 23 februari was ik aanwezig bij  een voorlichtingsavond van BrabantWonen. 
De bedoeling van de avond was om met de bewoners te praten over de toekomst 
van de woningen, de emoties liepen hierbij af en toe hoog op, wat gaat er nu echt 
met deze huizen gebeuren??

Er is een bewonerscommissie actief om de woningen op de monumentenlijst 
te krijgen, ik hoop dat dit gaat  lukken, want dit  mooie stukje ”naoorlogse 
geschiedenis” moet toch te behouden zijn voor Oss. Ik wens ze hierbij heel veel 
succes toe.
Op 29 juni 2015 zijn de bewoners en Brabantwonen weer bij elkaar gekomen om 
de beslissing die Brabant wonen genomen heeft de delen. Er is besloten om de 
woningen voorlopig niet te slopen maar voor onbepaalde tijd te laten staan met 
wellicht wat aanpassingen in het huurbeleid. Het gaat hier dan waarschijnlijk om 
een uitstervingbeleid.

In Nijmegen staan aan de Hatertseweg ook 60 Maycrete woningen, deze staan 
inmiddels op de monumentenlijst sinds 2008. Misschien is er dan ook nog 
toekomst voor de woningen in Oss!!!
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i n g r i d  k l a m e r



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 geen voorwerpen maar de echte Schatten van het 

Stadsarchief. Dat zijn Martine, Agnes, Danny en Yolanda. 

Zij zijn de mensen die al die mooie en interessante schatten 

uit de historie van Oss weten op te diepen in de collectie 

in de depots. En zij maken daar mooie, interessante en 

verrassende verhalen en tentoonstellingen van. Ook 

belangrijk: zij maken daarmee originele educatieve 

activiteiten voor jongeren op de basisschool en voortgezet 

onderwijs. Met spannende speurtochten door het archief 

en door de stad. Zo zorgen zij voor een nieuwe generatie 

met interesse in de geschiedenis van Oss. Martine,  Agnes, 

Danny en Yolanda, zij zijn de mensen van het Stadsarchief 

die iedereen die iets willen weten over de historie van Oss 

vooruit helpen. Met hartelijkheid, deskundigheid en 

enthousiasme. Op de foto missen we helaas Hans Diks, 

hij hoorde zeker ook tot de schatten van het Stadsarchief. 

We moeten hem helaas voor altijd missen. Komend jaar 

zullen we de mensen van het Stadsarchief niet meer in 

het sfeervolle gebouw in de Peperstraat zien, maar in de 

bibliotheek. De Werkende Mens kan de samenwerking 

daar gelukkig voortzetten. Wij voelen ons daar schatrijk 

mee en hopen u daar weer te ontmoeten.

Vlnr. Agnes Lewe, Martine Eerelman, Danny Geurts en Yolanda 
Versteegen

Uit de schatkamer van het Stadsarchief
p a u l  s p a n j a a r d


