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Foto voorpagina:
De IJskiosk Alessandro in Oss. Elke Ossenaar – en ongetwijfeld ook vele bezoekers van buiten
Oss – hebben hier wel een ijsje gegeten of goede Italiaanse koffie gedronken. De ijssalon heeft in Oss
al een lange geschiedenis, dankzij Italiaanse immigranten, de familie De Marco, die al voor de oorlog
hun plek in Oss vonden. In deze aflevering van Tussentijds hun verhaal over de reden van hun komst
naar Nederland en Oss en de opbouw van de ijssalons. (Foto PS)
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Van de redactie
De eerste vrijdagmiddag in januari 2022 trok
een ongewone en trieste stoet door het centrum
van Oss. Op oudejaarsavond was Bortolino De
Marco overleden en de familie wilde, samen met
belangstellenden, nog een keer, met hem in hun
midden, de wandeling maken van zijn woonhuis
naar de ijssalon aan de Molenstraat. Een wandeling
die hij vaak ondernam. De grote belangstelling om
afscheid van hem te nemen was een mooi symbool
hoe sterk de verbondenheid tussen de familie De
Marco en Oss is. Het was al gepland dat we in dit
nummer van Tussentijds aandacht wilden besteden
aan de komst van de eerste vertegenwoordigers van de
Italiaanse familie De Marco naar Oss en de recente
gebeurtenissen geven dat nog meer waarde. Een mooi
beeld van hoe een nieuwkomer een plek krijgt in de
Osse samenleving.
Er komt nog een ondernemersfamilie voor het voetlicht
in deze editie van Tussentijds, namelijk de familie
Hendriks met haar Ford garage. Een garage die lang
beeldbepalend was in het centrum van Oss.
Er waren meer gebouwen beeldbepalend in Oss die
nu verdwenen zijn zoals de school aan de
Schelversakker en café het Fort, later bekend als
Tivoli, aan de Kromstraat.

Vooral over de sloop van het laatste pand is menige
noot gekraakt want heel wat historische momenten
hebben daar plaatsgevonden. Jan Ulijn schrijft erover.
Ook over de vroegste Osse geschiedenis kunt u lezen
in deze Tussentijds want er zijn genoeg sporen van die
geschiedenis in de omgeving terug te vinden. Niet voor
niets is er een enthousiaste groep lokaal-archeologen
actief in de stad en ook weten de archeologiestudenten
uit Leiden de weg naar Oss te vinden.
Speciaal wil ik twee organisaties die nog volop actief
zijn in Oss onder uw aandacht brengen – ik denk
aan het Stadsarchief, die ook in de Coronatijd onze
honger naar historische kennis wist te stillen. En als
u daar toch bent, kijk dan even ook naar de kleine
tentoonstelling over de Reddingsbrigade Oss,
die volop actief is en tijdens de overstromingen in
Limburg afgelopen zomer nog volop ondersteuning
heeft verleend.
Kortom, opnieuw kunnen wij een veelzijdig kijkje in
de Osse historie aanbieden en durf ik vanaf deze plek
aan te geven dat we weer broeden op genoeg plannen
om elkaar weer vaker te ontmoeten!
Namens de redactie,
Robert van Vlijmen
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Familiefoto van het gezin waarin Mario De Marco opgroeide in Italië. Uiterst links staat Arnoldo De Marco en
naast hem Mario De Marco. FOTO: FAMILIE DE MARCO

Hoe de verbondenheid
groeide tussen de familie
De Marco en Oss
robert van vlijmen

In vorige edities van ons blad is aandacht besteed aan grote
en kleine bedrijven in Oss. Bedrijven opgericht door mensen
die in Oss geboren en getogen waren. Veel succesvolle
Osse bedrijven zijn echter opgericht door mensen die als
“nieuweling” in de stad kwamen. Dan kun je denken aan
de families die in de 19e eeuw in de boterhandel zaten en als
eerste margarine produceerden: de families Jurgens en Van
den Bergh. Het margarinebedrijf van Van den Bergh verliet
Oss in 1891 maar zij lieten wel markante panden achter
in Oss. Een van die panden, hun kantoorpand aan de

Molenstraat, ging een belangrijke rol spelen in de historie
van een andere familie. De eerste leden van deze familie
kwamen als immigranten uit Italië maar door de jaren heen
is de familie een begrip in Oss geworden. Niet in het minst
door de introductie van het Italiaanse ijs in Oss maar ook
op andere manieren weten zij “la bella vita” te combineren
met het Brabantse leven. De familie De Marco is zeker
niet de enige familie in Oss met een Italiaanse achtergrond
maar wel de enige die al zoveel historie in Oss heeft liggen.
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Aanleiding genoeg om over deze geschiedenis te gaan praten
met Alessandro De Marco, vertegenwoordiger van de derde
generatie. Maar eerst een korte introductie over de Italiaanse
immigratie naar Nederland.
Al in de 17e eeuw kwamen er Italiaanse immigranten naar
Nederland, soms al op heel jonge leeftijd. Tot de Tweede
Wereldoorlog kwamen de meeste van hen uit de NoordItaliaanse/Zwitserse bergvalleien. Daaronder veel terrazzowerkers, granietwerkers in Nederland genoemd, die ook in Oss
terecht kwamen.
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Het proces om vloeistof te koelen met ijs en zout was in Europa
geïntroduceerd door de Arabieren, veel jonge Italianen gebruikten dit proces om ijs te maken in de Cadore. Dit ijs begon aan
zijn opmars in Midden-Europa (Oostenrijk-Hongarije) en is nu
over de hele wereld bekend.
Het Italiaanse ijs was ook een succes in Nederland. Het succes was zelfs zo groot dat in 1935 Nederlandse ijsbereiders
die roomijs maakten aan de regering vroegen geen Italianen
meer toe te laten vanwege de grote concurrentie die ze ondervonden van de verkoop van het Italiaanse vruchtenijs. Met de
Vreemdelingenarbeidswet (1934) kon de Nederlandse overheid
bepalen in welke beroepen vreemdelingen mochten werken.
Werkvergunningen werden verplicht. Werkvergunningen om
ijs te venten kregen de Italiaanse ijsbereiders niet meer maar ze
hadden en hielden het recht om een eigen ijssalon te vestigen.
In veel Nederlandse steden verschenen de later overbekende
Italiaanse ijssalons. Voor die tijd ventten veel Italiaanse ijsbereiders met een karretje hun ijs op straat. Om op deze manier
je brood te verdienen werd in Italië minderwaardig gevonden,
die reactie kregen de ijsverkopers in Nederland zelfs van andere
Italiaanse immigranten.

Jonge Italianen werden in Nederland vaak ingezet (soms
zelfs geronseld) om als schoorsteenveger te gaan werken. De
enige reden om te emigreren was armoede, zeker na de Eerste
Wereldoorlog. Elders hoopten zij het beter te krijgen. Het was
zwaar werk dat onder slechte omstandigheden moest worden
gedaan en het werd ook slecht betaald. Spaarzaam waren de
jonge Italianen wel en veel van hen begonnen in de vroege 20e
eeuw voor zichzelf te werken. Ook in die tijd werd er volop
gediscrimineerd maar ze werden niet gediscrimineerd omdat
ze Italiaan waren. Ze werden gediscrimineerd omdat in die tijd
het vegen van schoorstenen als een minderwaardig beroep werd
gezien. Rond 1925 kwamen de laatste vertegenwoordigers van
deze groep naar Nederland.
Mario De Marco
Tijd om kennis te maken met Mario De Marco die in 1938 in
In Italië veranderde er nogal wat in de jaren ’20. In 1922 kwam
Oss terechtkwam. Mario De Marco woonde in de Cadore, een
de fascistische dictator Mussolini aan de macht. Veel Italianen
streek in de provincie Belluno, die tegen Oostenrijk aan ligt.
die daar niet gelukkig mee waren (onder hen socialisten en communisten) ontvluchten het land en kwamen o.a. in Nederland Ook voor hem speelden de politieke ontwikkelingen een belangterecht. Overigens was men in Nederland niet blij met de komst rijke rol in zijn emigratieverhaal. In 1922 kwam Mussolini
van deze, vooral linkse, buitenlanders. Er
aan de macht. Mussolini wilde het
kwamen ook aanhangers van Mussolini
aanzien van Italië vergroten. Daarvoor
zij deelden de schuur in
naar Nederland om hier te gaan werwas het in zijn ogen nodig dat Italië
door een touw te spannen en
ken. De meeste Italiaanse immigranten
meer koloniaal gebied kreeg, net als
daar een deken over te gooien
waren echter politiek neutraal, net zoals
veel andere Europese landen in die tijd.
de meeste Nederlanders. De kleine groep
Daarom begon hij in 1936 een oorlog
uitgesproken fascisten onder de Italiaanse immigranten werden om Abessinië, het huidige Ethiopië, te veroveren wat makkelijk
al voor de Tweede Wereldoorlog uitgewezen door de Nederlandse lukte. Abessinië, een van de weinige onafhankelijke Afrikaanse
regering.
staten, had nauwelijks de middelen om zich te verweren. Mario
De Marco was als dienstplichtige opgeroepen om in het Italiaanse
In de jaren ’30 brachten de Noord-Italianen de Italiaanse ijsbeleger te vechten maar erg enthousiast was hij daar niet over.
reiding naar Nederland. De Noord-Italiaanse bergstreken (de
Dolomieten) boden uitstekende mogelijkheden voor de “ruwe” Toen hij terug was in zijn geboorteplaats, Lorenzago di Cadore,
versie van het Italiaanse ijs. In de jaren ’30 had deze streek een kwam hij op een gegeven moment de postbode tegen die hem
voornamelijk agrarische economie. In de mooie zomers werd vertelde dat hij zojuist weer een nieuwe oproep van het Italiaanse
er veel fruit geoogst waarvan confituur werd gemaakt. In de leger bij hem had bezorgd. De Spaanse Burgeroorlog was in 1936
winter werd dit gemengd met het aanwezige ijs en sneeuw. Dit uitgebroken waarin de fascistische generaal Franco probeerde de
vruchtenijs werd opgeslagen in grotten waar de temperatuur controle over Spanje te krijgen. Mussolini wilde, net als Hitler,
laag en constant was, zodat het in de zomer verkocht worden. zijn Spaanse wapenbroeder ondersteunen en daarvoor werd
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Van links naar rechts: Arnaldo en Mario De Marco en Quirino De Mas. FOTO: FAMILIE DE MARCO

ook Mario De Marco opnieuw onder de wapenen geroepen. Oss komt in beeld
Mario had daar echter absoluut geen zin in, dit was opnieuw Waarom trokken zij in 1938 naar Oss, een klein stadje dat, zeker
niet zijn oorlog….
in die tijd, geen goede naam had? In veel grotere plaatsen waren
al Italiaanse ijssalons en het was een soort erecode onder de
Hij besloot zijn geluk elders te zoeken. Inmiddels waren de
Italiaanse immigrantenfamilies om elkaar niet te beconcurreren.
succesverhalen van de Italiaanse ijsmakers in het buitenland
Oss was net te klein om al een Italiaanse ijsbereider in de stad
tot de Cadore doorgedrongen. Veel van deze ijsmakers brachten
te hebben. In die tijd kende Oss een grote Joodse gemeenschap.
de winter in Italië door en het ging hen goed. Mario besloot de
De aanwezigheid van een grote Joodse gemeenschap betekende
sprong te wagen.
vaak werk. Dat klopte ook wel want in die tijd hadden de grote
In de politieke instabiliteit van eind jaren ’30 namen alleen
Osse bedrijven Joodse oprichters. Als de mensen werk hadden,
Nederland en België nog buitenlandse burgers op. De eerste halte
hadden ze ook geld om een ijsje te kopen!
van Mario in de lage landen was Eindhoven, waar Mario’s jongere broer Arnaldo ijsventer was bij de grote Europese ijsfamilie
Mario huurde, samen met zijn broer en zwager, van de gebroeTalamini (1937). Hier kon Mario De Marco voor Aldo Talamini
ders Vissers, die naast de Osse synagoge hun zaak hadden, een
ijs gaan venten. Nederland was geen onbekende bestemming
van hun schuren. Zij deelden de schuur in door een touw te
voor de familie De Marco: de zwager van Mario, Quirino De Mas,
spannen en daar een deken over te gooien. Achter de deken
werkte sinds 1935 bij de bekende ijssalon Venezia in Utrecht. Het
woonden ze en aan de andere kant werd het ijs gemaakt. Beide
klassieke interieur van deze ijssalon (geopend in 1930, gesloten
broers gingen het ijs verkopen met de kar. Privéwoningen hadin 2011) is nu te zien in het Nederlands Openluchtmuseum in
den nog geen ijs- en koelkasten, die waren er alleen in cafés en
Arnhem.
bij banketbakkers. Het ijs voor de koeling werd geproduceerd in
de plaatselijke fabrieken en rondgebracht met paard en wagen.
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De broers konden leven van de ijsverkoop. In deze dagen ontstond de verbondenheid tussen de familie De Marco en Oss. Al
snel nadat de broers in Oss waren gearriveerd ging het rond dat
twee mooie lange Italiaanse mannen in de stad waren. Ze zagen
er uitgehongerd uit, want mager. “Gerrum, olling uit een ver
land zonder kind noch kraai. We moeten ze wa te eete brenge
anders goan ze doet van den honger. “ En ’s morgens vond Mario
een mandje met “eier, mik en echte botter”. Later kwamen ze
er achter dat de familie Van Loosbroek, die een electrozaak aan
de Hooghuisstraat hadden, dit had geregeld.
Mario ondervond dat hij niet werd belazerd door de Ossenaren
– als buitenlander was hij de Nederlandse taal niet volledig
machtig en kende ook de Nederlandse munten niet. Hij legde
daarom wisselgeld op zijn hand waar de mensen zelf hun wisselgeld konden pakken en dat ging altijd goed. Ook tijdens de
oorlog is hij in de zomer met de ijsverkoop doorgegaan. In de
winter scharrelde hij op andere manieren zijn kostje bij elkaar.
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Na de Tweede Wereldoorlog
Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog waren veel Italiaanse
immigranten in Nederland bang dat zij als collaborateur zouden
worden beschouwd. Deze “bijltjesdag” heeft nooit plaatsgevonden, niet alleen omdat de groep van Italiaanse immigranten
relatief klein was maar vooral ook omdat zij zich nooit met de
Duitsers hadden ingelaten of blijk hadden gegeven van fascistische sympathieën. Daar hadden zij ook weinig reden toe
omdat na de val van Mussolini, die werd gedood door Italiaanse
partizanen, ook Italië door de Duitsers werd bezet. Overigens
bleef de Italiaanse immigratie in Nederland nog enige tijd na
de oorlog doorgaan. In de naoorlogse periode trokken vooral
Zuid-Italianen naar Nederland, veelal uit Sardinië en Sicilië. Zij
trokken vooral naar de Limburgse mijnstreek en werkten verder
veel in de textielindustrie en bij de Hoogovens. In deze periode
hadden zij als EEG-burgers de voorkeur boven de Spanjaarden,
Marokkanen en Turken.

Ondertussen verhuisde Mario van de schuur in de Monsterstraat
Voor een lening voor een grote aankoop werd niet naar de bank
naar de Molenstraat waar hij in 1945 begon met de ijssalon,
gegaan maar er werd geld geleend door de familie Gielis aan
op dezelfde locatie waar nu ijssalon Alessandro is gevestigd.
de Kruisstraat, “kijk maar wanneer je het terug kunt betalen”.
In dezelfde periode is de vrouw van Mario, Regina Geradini,
Broer Arnaldo trok naar Nijmegen, waar er betere mogelijkheden opgevoed in een chique kostschool in Milaan, naar Oss gekomen
waren om een ijssalon te beginnen, zwager Quirino De Mas nadat zij ingewoond had bij zijn ouders in Lorenzago di Cadore.
trok naar Alkmaar. Nijmegen en Alkmaar boden meer mogeUit deze periode stamt deze anekdote: in Italië is er altijd vers
lijkheden maar er was ook meer concurrentie, concurrentie die
fruit voor handen om vruchtenijs van te maken. In Nederland
er in Oss niet was.

De voorkant van de ijssalon
in 1950. FOTO: FAMILIE DE MARCO
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in die periode waren er meer handjes nodig: in 1966 kwam de
jongste zoon van Mario, Aldo, structureel in de zaak helpen. In
1968 kwam ook zijn oudere broer Bortolino in de zaak. Toen
Mario in 1976 65 werd hebben zijn zoons de zaak overgenomen.
IJssalon Venezia was in Oss een begrip geworden.

De vrouw van Mario De Marco, Regina Geradini, met haar zoon
Bortolino. Bo is 24 december 1948 geboren. FOTO: FAMILIE DE MARCO

was dat niet het geval maar op een gegeven moment kon
Mario de hand leggen op citroenen en maakte hij citroenijs. De
Ossenaren waren het vruchtenijs niet gewend en kwamen met
hun ijsje terug met de vraag waarom “Mari” zijn ijs van zure
melk had gemaakt. Dit ijs had Mario al vroeg voor de synagoge
gemaakt omdat zij ijs zonder melk wilden.

Aldo was actief in de Osse ondernemersvereniging en daar
hoorde hij dat C & A ging verhuizen naar de locatie waar ze anno
2021 in Oss nog steeds gevestigd zijn. Van verschillende kanten
kreeg hij het advies om de IJssalon te verhuizen naar de Heuvel.
Daar zou steeds meer reuring komen en zou dus ook meer ijs
verkocht kunnen worden. In 1981 werd naast de ijssalon aan
de Molenstraat een nevenvestiging geopend in de toenmalige
kiosk op de Heuvel. In 1986 besloten de broers zakelijk ieder
hun eigen weg te gaan: de kiosk op de heuvel werd het domein
van Aldo, de zaak aan de Molenstraat kwam volledig in handen
van Bortolino. Beiden hielden de naam Venezia aan en beide
ijssalons ontwikkelden zich tot goed lopende zaken.

De ijssalons veranderden in de periode 1980-2010 van karakter:
ze werden, naast ijssalon, ook een plek waar overdag koffiespecialiteiten konden worden gedronken. Het assortiment werd
daarop ook aangepast – ijs is op beide locaties nu één van de
vele producten die kunnen worden gekocht – er zijn genoeg
goede Italiaanse kleine gerechten die ook in de winter aan een
Toen Mario De Marco in 1942 aan de Molenstraat kwam wonen behoefte voldoen en waarvoor je op beide locaties terecht kan.
was daar de fourniturenzaak van de Joodse familie Van Dijk Italiaanse ijssalons werden zo ook een favoriete ontmoetingsplek
gevestigd. In 1945 begon hij met de ijssalon. Uiteindelijk kocht voor generaties middelbare scholieren.
De Marco in 1952 het pand.
In 2011 nam Alessandro De Marco, zoon van Bortolino, de ijssalon
Waar veel Italiaanse ijsverkopers in de winter naar Italië gingen aan de Molenstraat over. Hij heeft veranderingen in de zaak
(en gaan) bleef de familie De Marco veelal in Oss met uitzonde- doorgevoerd. Zo heeft daar in 2020 een verbouwing plaatsgevonring van een paar weken vakantie. Hierdoor zijn zij veel meer den. Overigens was Alessandro daarin niet de enige, al geruime
thuis geraakt in Nederland dan de nazaten van andere Italiaanse tijd voor de verbouwing aan de Molenstraat had zijn oom Aldo
ijsbereiders in Nederland, de band met Italië bleef echter ook op de Heuvel een fraaie ijskiosk laten verrijzen, ongeveer op de
voor de familie De Marco sterk. De keuze om in Oss te blijven plek waar in de periode 1768-1921 het pand stond waarin toen
in de winter werd vooral gemaakt door de vrouw van Mario. Zij het gemeentehuis en de boterwaag zat.
was erg op zichzelf en bleef in de salon op de achtergrond. In
Alessandro koos er ook voor de zaak een meer persoonlijke
tegenstelling tot haar man had zij geen eigen netwerk in Oss.
benadering te geven, ook om een einde te maken aan de verwarZij had, in de tijd dat Mario zonder haar in Nederland woonde,
ring van twee ijssalons Venezia in één stad. Hij gaf de ijssalon
bij de ouders van Mario ingewoond en zij had geen zin dat
aan de Molenstraat zijn eigen naam: ijssalon Alessandro. Hij
langere tijd weer te doen.
geeft daarbij wel aan dat hij de naam Venezia altijd een warm
Met betrekking tot de verkoop van ijs was Oss verdeeld in twee hart zal blijven toedragen. Bovendien levert hij ijs aan diverse
groepen: de ene groep hield vast aan het roomijs, in Oss vooral restaurants in Oss. Amici d ’Italia, het Italiaanse restaurant,
verkocht door de ijssalon van Van Berkel aan de Hooghuisstraat opgericht door Hanneke De Marco, de 2e vrouw van Bortolino,
(lange tijd beter bekend als het Juffie) en het Italiaanse ijs van met de voordeur aan de Houtstraat en een gedeelde binnentuin
De Marco, wiens ijssalon inmiddels Venezia was gedoopt. De met ijssalon Alessandro, wordt al gauw een begrip in Oss. Juist
zaken gingen goed voor de familie De Marco, zeker toen de door de veelzijdigheid van het assortiment (meer dan ijs alleen …)
welvaart in de jaren ’60 toenam. Na de verbouwing van de zaak en het inspelen op nieuwe ontwikkelingen is de naam De Marco
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De jonge broers Bortolino en Aldo op de ijskar. FOTO: FAMILIE DE MARCO

niet weg te denken uit de Osse horeca. Het is geen vanzelfspre- bronnen:
kendheid dat de oorspronkelijke Italiaanse ijssalons zich weten • Het verhaal over de familie De Marco is een neerslag van een gesprek met
Alessandro De Marco op 1 december ’21
te handhaven vanwege de toegenomen concurrentie binnen de • De algemene informatie over Italiaanse immigranten in Nederland is gevonhoreca maar in Oss zijn ze niet weg te denken
den op de website: Italiaanse immigranten in Nederland 1900-1988. De immigratie voor 1940 - Het Spoor Terug - VPRO

Samengevat mag gezegd worden dat het positieve voorgevoel
Het Spoor terug was een radioprogramma over geschiedenis. De afleveringen
dat Mario De Marco had om zich in Oss te vestigen in 1938 goed
over Italiaanse Immigranten werden uitgezonden in 1988
heeft uitgepakt…
• Aanvullingen vanuit de familie De Marco

De ijskiosk op de Heuvel, mei 2022. FOTO PAUL SPANJAARD
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Piet Haane: veldwachter
en lokaal archeoloog

De collectie Haane
P E T E R VA N N I ST E L RO O I J E N R I C H A R D J A N S E N

Piet Haane op latere
leeftijd

Piet Haane (1927-2002) was, naast zijn werk bij de
gemeentepolitie Oss, een gepassioneerd lokaal archeoloog.
Gedurende zijn leven verzamelde en documenteerde hij
archeologische vondsten uit de steentijd tot en met de
middeleeuwen. Niet alleen in de stad en het Maaskantgebied
ten noorden van Oss maar bijvoorbeeld ook in Nuland,
Vinkel en Berlicum. Hij behoorde tot de pioniers die Oss,
archeologisch gezien, op de kaart hebben gezet. Piet heeft samen
met andere lokale archeologen (o.a. Gerard van Alphen, Piet
van Lijssel, Henk den Brok en Gerard Smits), verenigd in de
Heemkundekring Maasland, vele onderzoeken in Oss uitgevoerd.
Tientallen bouwputten werden daarbij geïnspecteerd en, als er
archeologische sporen en vondsten aanwezig waren, nauwkeurig
gedocumenteerd. Daarnaast heeft hij jarenlang meegewerkt
aan de opgravingen in de woonwijken Ussen en Mettegeupel
die uitgevoerd werden door de Universiteit Leiden (afb. 1). Vele
studenten heeft hij de beginselen van de Osse archeologie
bijgebracht.

Detectorvondsten
Met zijn detector heeft Piet ook vele akkers afgezocht ten noorden van Oss.
Honderden metalen voorwerpen heeft hij gevonden: Romeinse kledingspelden (fibulae), munten, gespen, naalden en allerlei andere metalen
voorwerpen. Maar Piet had ook oog en kennis van andere archeologische
voorwerpen. Hij vond glazen kralen en delen van armbanden uit de late
ijzer- en Romeinse tijd (La Tène glas), vuurstenen objecten uit de steentijd
(10.500-1500 voor Christus) en vele aardewerkscherven en objecten zoals
slingerkogels - deze werden gebruikt voor de jacht op klein wild of conflicten, weefgewichten, Romeins aardewerk (terra sigillata) en spinklosjes. Een
van ‘zijn’ belangrijkste vindplaatsen ligt ten noorden van Teeffelen. Hier
stroomde vroeger de Maas en op de oever lag een belangrijke vindplaats
uit de vroege middeleeuwen. In de 11e eeuw werd hier zelfs een motte
kasteel opgericht (afb. 2).
Een groot deel van de vondsten is gedeponeerd bij het Provinciaal Depot
voor Bodemvondsten waaronder de metalen objecten. Vlak voor zijn over-

Afb. 1: Foto van Oss-Ussen met leden van Heemkundekring
Maasland aan het werk, 1978.

Afb. 2: Reconstructie van een mottekasteel bij Oostkapelle.
FOTO: TERRAMARIS.NL

Afb. 3: Enkele metaalvondsten van de vindplaats De Honing ten
noorden van Teeffelen
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mentatie officieel overgedragen aan Museum Jan Cunen. De vondsten
vormen niet alleen een belangrijke aanvulling op de bestaande archeologische collectie van het museum, ze zijn ook beschikbaar voor toekomstig
onderzoek en tentoonstellingen én terug op de plek waar ze zijn gevonden.

Afb. 4: Kaart waarop de vondstlocaties zijn aangeduid met rode
stippen. Het laat het werkgebied zien van Piet Haane.

lijden heeft Haane zijn resterende vondsten overgedragen aan de Universiteit
Leiden. Deze zijn onlangs door studenten van de Universiteit Leiden gedetermineerd, getekend en in een database opgenomen. Dit vormde de
aanleiding voor dit artikel.
Een kleine greep uit de collectie
Voor het college ‘Projectgroep Europese Archeologie’ hebben vijf studenten
van de Faculteit der Archeologie de vondsten uit de Collectie Piet Haane
beschreven, getekend en, waar mogelijk, gedateerd. Daarnaast is er een
database en een verspreidingskaart gemaakt. Een belangrijk doel was het
dateren en karakteriseren van de verschillende vindplaatsen, het bepalen
van de locatie van vindplaatsen en welke vondsten waar zijn gedaan (afb.
3). Dat was mogelijk dankzij het gedegen en secure werk van Piet Haane.
Dit deel van de collectie omvat aardewerk, glazen kralen, metalen voorwerpen, botmateriaal, crematieresten en (vuur)stenen voorwerpen, afkomstig
van verschillende vindplaatsen. Crematieresten inclusief een fragment van
een bronzen armband, een vuurstenen pijlpunt en een klein aardewerken
potje zijn afkomstig van de vindplaats Nuland-Heeseind. Uit Oss komen o.a.
tientallen scherven Elmpt-aardewerk (Vierhoeksingel), een weefgewicht en
fragment wrijfschaal (Havenstraat) en een deel van een ijzertijdpot met
dierlijk botmateriaal (Mikkeldonk). Vijf fragmenten van La Tène armbanden
uit de late ijzer- en Romeinse tijd zijn afkomstig van verschillende locaties
in de Maaskant. Fragmenten van een (bronstijd)urn met crematieresten zijn
ten slotte gevonden in Kaathoven-Engelstede. Hier is ook een deel van een
kringgreppel opgetekend.
Een tweede doel van het onderzoek door de studenten was om een kleine
tentoonstelling te maken. Deze is eerst op de faculteit in Leiden te zien
geweest waarna de vondsten ook in het Stadsarchief zijn getoond. Door
coronamaatregelen was de tentoonstelling echter slechts enkele weken te
zien (afb. 5). Na afloop van de tentoonstelling is de collectie inclusief docu-

De wetenschappelijke waarde en waarde voor de lokale
geschiedschrijving
Wat is de (wetenschappelijke) waarde van een dergelijke collectie? Op
zichzelf hebben de vondsten enkel een esthetische waarde, enerzijds omdat
het mooie voorwerpen zijn en anderzijds vanwege de ouderdom van de
vondsten. Voor een wetenschappelijke waarde is van belang dat er omstandigheden, hoe diep, etc. genoteerd zijn. Daar is absoluut sprake van bij de
collectie Haane (afb. 3). De gedetailleerde beschrijvingen en tekeningen en
de nauwkeurige lokalisering van vondsten en vindplaatsen geven de collectie een hoge wetenschappelijke waarde wat ook de museale waarde
verhoogt. Naast het object kan namelijk ook het bijbehorende verhaal
worden verteld. Vondsten uit de verschillende bouwputten in Oss-Ussen
geven aan dat de bewoningssporen die zijn aangetroffen in de opgravingen
zich nog (veel) verder uitstrekken. In feite is het hele gebied van Ussen te
beschouwen als een archeologische vindplaats. Vondsten uit de Maaskant(afb.
4) tonen aan dat ook dit gebied intensief werd bewoond in de laatste millennia v. Chr. Een bewoningsgeschiedenis waarin de Maas en haar vruchtbare kleigronden een belangrijke rol speelde. De Maas vormde een belangrijke transportroute voor grondstoffen en objecten zowel uit gebieden
stroomop- als stroomafwaarts.
De museale en wetenschappelijke waarde zorgt ervoor dat de collectie Piet
Haane een belangrijke bron vormt voor de lokale geschiedschrijving van
Oss. Ze voegt belangrijke kennis toe aan datgene we al weten op basis van
de vele opgravingen. Kennis die ook belangrijk is voor het toekomstig beleid
van de gemeente Oss op het gebied van archeologisch erfgoed.
Het is daarom belangrijk dat de vondsten in Oss blijven. Hopelijk vormt de
collectie en de wijze waarop Piet Haane de vondsten verzamelde én documenteerde én deelde met professionele archeologen een inspiratie voor
(toekomstige) lokale archeologen.

Afb. 5: Tentoonstelling in het Stadsarchief in 2021
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DE STRAAT
JURGEN PIGMANS [STADSARCHIEF OSS]

DR. HERMANSLAAN
De Osse Dr. Hermanslaan is in de loop der jaren betreden door voeten van zeer
uiteenlopende signatuur. De eerste, echte voetstappen zullen er waarschijnlijk gezet zijn
door de handwerklieden die in 1920 belast waren met de bouw van het als Engelse tuinstad
ontworpen villapark. Een van de straten in deze luxere wijk werd vernoemd naar Ossenaar
Cornelis Hermans (1805-1869), grondlegger van de Noord-Brabantse geschiedschrijving en
archeologie.

Het toenmalige Villapark op een in gekleurde ansichtkaart uit 1927, met zicht op de Dr.
Hermanslaan. Links in beeld is het eigen watertorentje te zien. (COLLECTIE STADSARCHIEF OSS)

De Dr. Hermanslaan eind jaren twintig. De overzijde van de straat is nog onbebouwd.
(COLLECTIE STADSARCHIEF OSS)

De architect van het villapark
was Charles Estourgie (18841950). Hij leverde in Oss voor
nog veel meer bouwwerken de
ontwerpen aan, waaronder het
pand waar nu De Groene Engel
is gehuisvest. Aangezien Oss pas
in 1935 een gemeentelijke
waterleiding kreeg, kende
Estourgies tuinstad in die tijd
zelfs een eigen watertorentje.
De Schadewijk en Vogelwijk, nu
verder naar het oosten gelegen,
waren toen niet veel meer dan
akkers en grasland. Ook de
beplanting die de woningen in
de Dr. Hermanslaan tegenwoordig lijkt te omarmen was destijds nog lang niet volgroeid.

DE STRAAT
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DR. HERMANSLAAN

Spoedig na de bouw volgden de voetstappen van de daadwerkelijke bewoners van de huizen die met de rug naar het uitgestrekte fabrieksterrein van
de gebroeders Van den Bergh stonden gekeerd: mensen uit het zogenaamde middenkader dat evenredig was meegegroeid met de Osse industrie.
Onder hen ook jonge gezinnen. Ongetwijfeld zijn er daarna door sommigen
de allereerste stapjes gezet in deze straat, gevolgd door het eerste hinkelen,
het eerste rennen en het eerste vallen. Kinderen van rooms-katholieke,
protestantse en Joodse huize hebben er verstoppertje gespeeld. Tot het harde
gekletter van Duitse soldatenlaarzen overal in Nederland te horen was en
ook de Dr. Hermanslaan de voetstappen van een bezetter moest dulden.
‘Verstoppen’ heette tussen 1940 en 1944 voor meerdere Ossenaren ‘onderduiken’.

Een groet uit het Villapark, in de jaren
dertig. Tegen die tijd was aan weerszijden
van de Dr. Hermanslaan bebouwing te
vinden. (COLLECTIE STADSARCHIEF OSS)

Op een aantal adressen in de Dr. Hermanslaan
hadden jarenlang joden gewoond. In de nationaalsocialistische ideologie moest Noord-Brabant
uiteindelijk ‘judenrein’ worden en zodoende viel
ook de Joodse gemeenschap van Oss het onheil
ten deel dat de nazi’s over zo velen van hen in
Europa hadden uitgestort. Van de 252 Osse Joden
die niet waren geëmigreerd of ondergedoken
overleefden er slechts zes de deportaties en
concentratiekampen.
Het Villapark rond 1930. Op de voorgrond poseren
twee jonge bewoners van de Dr. Hermanslaan, mét
hun hondje. (COLLECTIE STADSARCHIEF OSS)

De Dr. Hermanslaan in 1976, met de voor die tijd karakteristieke
tv-antennes op de daken. (FOTOGRAAF PAUL VAN DER WERFF).

In het najaar van 1944 marcheerden vervolgens de bevrijders
uit het Angelsaksische deel van de wereld door Oss. Tijdens de
Wederopbouw en de periode daarna raakte de Dr. Hermanslaan
steeds steviger verankerd binnen de Osse bebouwing. Begin
jaren tachtig van de vorige eeuw werd het straatbeeld zo waar
tot een gemeentelijk monument uitgeroepen. Twee jaar geleden
vierden de huidige bewoners met een boek het eeuwfeest van
de Dr. Hermanslaan, de straat waar zij nu hun voetstappen
achterlaten.
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Afb. 1: Locatiekaart van het Hertogdom Brabant (in rood) en (in blauw) het
Hertogdom Gelre rond 1350. Rood\wit gearceerd is het betwiste gebied.

Een landweer ontdekt

ter hoogte van de Nieuwe

Hescheweg - Julianasingel

		

in Oss
peter van nistelrooij

Een landweer? Wat is dat, vraagt u zich misschien af.
De landweer waar het in dit artikel over gaat is een
middeleeuws verdedigingswerk. De landweer bevond zich
niet in de stad maar ver daarbuiten op het platteland.
Oss en omgeving werden gedurende perioden van strijd
tussen de hertogen van Brabant en Gelre geregeld door
soldatenbenden geplunderd en platgebrand. Landweren
werden niet als linie bewaakt, maar zij vormden toch
een goede bescherming tegen plunderende vijandige
legers. Vanaf het eind van de middeleeuwen tot ver in de
Tachtigjarige Oorlog bestond oorlogvoering voornamelijk
uit het plunderen van dorpen en akkers van de vijand.
Legers ontmoetten elkaar nauwelijks in het open veld,
zodat veldslagen niet veel voorkwamen. In plaats daarvan
gaf men de voorkeur aan belegeringen van steden. Het
afstropen van vijandelijk gebied had tot doel om enerzijds

de eigen troepen te onderhouden en anderzijds
de vijand te schaden en te frustreren. Dergelijke
plunderende troepen waren in het algemeen moeilijk
in de hand te houden, ook door de eigen heer. Vaak
bestonden deze troepen uit kleine groepen ruiters
die een hit en run-tactiek toepasten. Voor hen vormden
landweren een serieus obstakel, dat genoeg weerstand bood
om het verrassingselement van de kortstondige aanvallen
weg te nemen. Dat gaf tijdwinst aan de verdedigers om
zich te organiseren. Pas in 1543 kwam daaraan een einde
doordat Gelre bij het rijk van keizer Karel V werd gevoegd,
waar ook Brabant deel van uitmaakte. U ziet op afbeelding
1 het rood/wit gearceerde het betwiste gebied. Op de grens
tussen Brabant en het twistgebied werden de landweren
aangelegd. De landweren waren kilometers lang en voor die
tijd grote infrastructurele projecten.
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Informatie over de Osse landweer uit het archief.
In de 14e-15e eeuw werden meerdere landweren aangelegd om
het Maasland en het zuiden daarvan te beschermen tegen de
plunderende bendes. De eerste vermelding van werkzaamheden
aan de landweren rond Oss dateren uit 1359. In 1390 worden twee
inwoners van Oss beboet omdat zij hun landweer niet ‘gemaakt’
hebben. Waarschijnlijk gaat het om verzuim van het onderhoud of herstel van de landweer. In 1391 en 1392 worden twee
inwoners van Berghem beboet. De ene heeft de landweer niet
onderhouden en de ander heeft illegaal hout van de landweer
gekapt. In 1396 wordt de landweer van Nistelrode vermeld in
de rekening van de kwartierschout van Maasland. Een inwoner
had zonder toestemming een gat in de landweer gemaakt en er
een draaiboom voor gezet. In 1401 wordt de landweer van Erp
genoemd. De aanleg van de landweren was in elk geval niet
in een jaar afgerond. In de archieven is ook later sprake van
onderhoud, herstel en aanpassingen.
Volgens de historicus Jean-Baptiste Gramaye (1579-1635) is
de Osse landweer in 1359 aangelegd. De tekst van zijn werk
‘Taxandria’ uit 1610 is in het latijn. De vertaling van passage
over de landweer luidt: ‘Ik heb brieven gezien uit 1359, waaruit
onder meer blijkt dat door de senaat (=het bestuur) van Oss met
hulp van de buren een zich ver uitstrekkend aarden bolwerk is
opgericht, voor de meest zekere verdediging van de inwoners van
het Maasland in die tijd.’ In de marge staat ter verduidelijking
‘Landtweer’, zie afbeelding 2.

Afb. 2: Scan van de vermelding door Gramaye in 1610 van de
‘Landtweer’ uit 1359

Het initiatief voor de aanleg lijkt te zijn uitgegaan van het
dorpsbestuur van Oss (Senatus Ossensis). De aanlegdatum
van 1359 lijkt bevestigd te worden door een charter uit 1363 in
’s-Hertogenbosch (BHIC, archief van de Familie Van Lanschot
1294-1982, inv.nr. 1487). Het charter is opgemaakt voor schepenen
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van Oss en bezegeld met het schependomszegel. Schepenen
van Oss verklaren dat Art Groetaerts soen van Scadewic heeft
overgedragen aan heer Godevarde (Godevaart) van Os, ridder,
een halve morgen land gemeint gelegen ‘bider Ameijden tot
Hoevelen wart’ (= bij de ameide richting Hoevelen) naast het
erf van Wellen van Beke aan de ene zijde en die Lantwere aan
de andere zijde. Datum: donderdag na Sint Paulus dag 1362. Op
de achterzijde van het charter staat: ‘Van enen halven merghen
beneven der lantweren tot Hoevellen wart die Art Groetarts ghewest hadde.’ In de akte is sprake van een ameide bij de landweer.
Ameide is synoniem aan hameide of hamei dat slagboom of
sluitboom betekent. Het erf van Wellen van Beke kan de hoeve
Klein Heuvelen (Cleijn Hoevelen) zijn, die op het kadastrale
minuutplan van 1832 staat aangeduid met de kadastrale nummers B 714-B 715-B 716 (Gegevens: Hans Pennings, Oss).
Opbouw landweer
De landweren bestaan uit een enkele of dubbele aarden wallen
met aan weerszijden droge greppels (afbeelding 3). De wallen
werden opgeworpen met grond uit de greppels. De wallen
waren beplant met dicht struikgewas, vooral met stekelige
soorten zoals meidoorn, sleedoorn, hondsroos en egelantier.
Hierdoor werd een vrijwel onneembare hindernis verkregen.
Sommige landweren werden voorzien van dichte rijen palen of
struikelgaten om zo ook ruiters te weren. De doorgangen werden
met slagbomen of iets dergelijks door bewapende personen in
de gaten gehouden. In totaal was de landweer over het gemiddelde ongeveer 22 m breed. Deze breedte werd in de
Piekenhoef en bij de Hoogen Heuvel aangetroffen.
Een breedte van 22 meter en dan kilometers lang!?!
Dat was niet zomaar iets.
In de omgeving van Oss zijn inmiddels vele variaties
landweren aangetroffen. Verondersteld wordt dat
het wisselende uiterlijk van de landweren te maken
heeft met een verschil in functie. In het algemeen geldt dat
landweren met een militaire functie veel zwaarder uitgevoerd
zijn dan landweren met een overwegend landbouwkundige
functie. We nemen aan dat boeren in de omgeving de aanleg
op zich namen onder leiding van vertegenwoordigers van de
Hertog van Brabant.

Afb. 3: Schematische
weergave van de Landweer
“De Hoogen Heuvel” te Oss
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Landweren in het Maasland

mogelijkheid had om het spoor over honderden meters te volgen.
Ook op andere plekken zoals in Oss-Zevenbergen, in Heesch en
Vorstenbosch werden tijdens opgravingen soortgelijke sporen
aangetroffen. Op Slabroek bij Uden is een prehistorische urnenveld opgegraven en ook hier is een Middeleeuwse landweer met
doorgang aangetroffen!
In 2006 is een deel van de landweer op wat nu de begraafplaats
de ‘Hoogen Heuvel’ heet, opgegraven. Vermoedelijk is hier een
versterkte doorgang in de landweer aangetroffen. Op afbeelding
5 zijn een greppel en enkele paalgaten te zien.

Afb. 4: Opgraving landweer “Piekenhoef” te Berghem

Hieronder volgen enkele voorbeelden van landweren uit
de omgeving van Oss die archeologisch zijn onderzocht. In
Berghem werd voorafgaand aan de realisatie van de nieuwbouwwijk Piekenhoef een landweer aangetroffen. De landweer van
Berghem is tussen 1997 en 2005 opgegraven. In totaal werd een
oppervlakte van ca. 36 ha verkend door middel van proefsleuven.
Een proefsleuf heeft de breedte van de graafmachine bak, die is
doorgaans 1.5 - 2m breed. De lengte en het aantal proefsleuven
is afhankelijk van het te onderzoeken terrein, aangehouden
wordt minimaal 10% van het totale oppervlak. Door dit onderzoek kon het verloop van de landweer gevolgd worden over
een afstand van ruim 1 km. Deze landweer bestond uit twee
parallelle greppels met een tussenafstand van bijna 20 meter.
Aan de binnenzijde van de greppels bevonden zich zeven of acht
palenrijen, die alternerend geplaatst zijn. Zodat het lijkt alsof je
tegen een muur van palen aankijkt. Er tussen bevond zich een
‘lege’ strook, waar een wal heeft gelegen. De wal is door latere
egalisatie volledig verdwenen. Op afbeelding 4 zijn een greppel
en de palenrijen zichtbaar.

Afb. 5: Oss landweer “Hoogen Heuvel”

Naar aanleiding van archeologisch en archiefonderzoek kon
men op oude landkaarten van de omgeving in Oss de vele
landweren onderscheiden. In 1760 werd de Osse landweer in 9
loten (delen) publiek verkocht aan particulieren in ruil voor een
eeuwigdurende erfpacht. Nadien bleef een deel van de landweer
in gebruik als perceelsgrens. Dit duidt erop dat de landweer dan
al vermoedelijk langere tijd niet meer in gebruik is geweest.
Anderzijds was de landweer nog wel goed te herkennen in het
landschap. En ook op het Kadastrale Minuutplan van 1832 komt
deze nog duidelijk naar voren in de vorm van lange, smalle,
genummerde percelen. Ze zijn te onderscheiden van wegen,
doordat wegen niet voorzien zijn van perceelnummers. De
bekende oude Osse ‘Landweerstraat’ ontleend er zijn naam aan.

In het uiterste oosten van de Piekenhoef, aan de Hoessenboslaan,
De locaties van archeologisch onderzochte landweren in
is een L-vormige uitbouw van palenrijen aangetroffen, die verde omgeving van Oss zijn weergegeven in de afbeelding 6.
moedelijk de aanzet is van een versterkte doorgang.
1= Horzak, 2= De Geer, 3= Piekenhoef, 4= Zevenbergen, 5=
De paalgaten waren perfect rond. De palen zijn dus zeer waar- Vorstengrafdonk, 6= De Hoef, 7= Hoogen Heuvel, 8= Slabroek.
schijnlijk geheid. Er waren flinke palen bij met een diameter van De doorgetrokken rode lijnen geven de landweren aan die tijdens
wel 30 cm. Het moet een enorme onderneming geweest zijn om opgravingen zijn waargenomen. De paars gestippelde lijnen zijn
deze kilometers lange landweer aan te leggen. In de Piekenhoef landweren die aangetroffen zijn in de archieven en landkaarten.
werden de indrukwekkende sporen door archeologen voor het De groen gestippelde lijnen zijn veronderstelde landweren.
eerst gerelateerd aan landweren. Dat komt omdat men hier de
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Reconstructie van aangetroffen
landweer in Berghem.

Berghem Piekenhoef reconstructie 2021

Berghem Knolgroenstraat reconstructie 2008.

Berghem Piekenhoef reconstructie detail 2021

Berghem Piekenhoef reconstructie palenrijen 2021
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materiaal aangetroffen. In de Piekenhoef zelfs helemaal niets.
In 2020 vond de auteur van dit artikel een hardstenen projectiel
dat direct gerelateerd kan worden aan een landweer. Het projectiel werd gevonden naast de zandhopen ter hoogte van een
opgraving aan de Kantsingel (zie oranje ster in afbeelding 6).
Onderzoek door ADC ArcheoProjecten gaf aan dat het projectiel
met een diameter van ca. 7.3 cm een kanonskogel is. Deze kleine
stenen kanonskogels werden veel gebruikt en
zijn te dateren vanaf de 14e eeuw tot in de
16e eeuw. Daarna gebruikte men ijzeren
kogels. De steensoort lijkt afkomstig te
zijn uit een van de vele Belgische steengroeven. Informatie over de import
van deze stenen kogels is vaak terug te
vinden in stadsrekeningen in de (stads)
Kanonskogel
archieven.

Afb. 6: Aangetroffen landweren in Oss en omgeving.

1= Horzak, 2= De Geer, 3= Piekenhoef, 4= Zevenbergen, 5= Vorstengrafdonk,
6= De Hoef, 7= Hoogen Heuvel, 8= Slabroek

Reconstructies landweren
Van de landweer Piekenhoef te Berghem is een reconstructie
gemaakt. Deze vindt u in de Knolgroenstraat in Berghem. De
meetgegevens van het archeologisch onderzoek zijn gebruikt om
de gevonden sporen exact in de reconstructie weer te gegeven.
In een paar jaar tijd is de heuvel dichtgegroeid. Als je ervoor
staat dan ervaar je hoe een enorm bouwwerk het is. En dan
kilometers lang!
In Heesch is ook een reconstructie van de daar in 2007 aangetroffen landweer gemaakt. Deze vind u aan de Vleutloop.
Vondsten nabij landweren
Landweren liggen in het buitengebied en zijn daardoor arm
aan archeologische structuren zoals gebouwen en vondsten
van aardewerk en dergelijke. Bij archeologisch onderzoek aan
landweren wordt daarom meestal geen duidelijk te dateren

Archeologisch onderzoek landweer Nieuwe
Hescheweg – Julianasingel 2020
In opdracht van de gemeente Oss heeft BAAC (Bureau
voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorisch en
Cultuurhistorie) voorafgaand aan het ontgraven van grond
ten behoeve van de aanleg van een wadi, een archeologisch
bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek met behulp
van boringen uitgevoerd in het plangebied Nieuwe Hescheweg
– Julianasingel te Oss. Op basis van het vooronderzoek had een
deel van het plangebied een hoge verwachting voor waarden uit
het neolithicum tot en met de volle Middeleeuwen. Toch was
het resultaat van dit onderzoek niet hoopgevend. Het plangebied aan de Hescheweg bestaat uit dekzandwelvingen die in
het Weichselien (ca. 110.000- 10.000 jaar geleden) zijn gevormd.
Het reliëf van het dekzandlandschap schommelt rond 8 m
+NAP. De bodem bestaat uit een hoge zwarte enkeerdgrond
en heeft een 30-75 cm. dikke humus houdende bovenlaag die is
ontstaan door eeuwenlange bemesting van landbouwgronden
met potstalmest door gemengde boerenbedrijven. Deze mest
bestond uit een mengsel van stalmest, huisafval, bosstrooisel,
heideplaggen en zand. Er is maar weinig gelaagdheid waargenomen, en opgemerkt wordt dat de waarnemingsmogelijkheden werden bemoeilijkt door de droge bodem en de grote
hoeveelheid boomwortels. In de top heeft zich een bouwvoor
gevormd, maar op veel plekken was deze verstoord door recente
graafwerkzaamheden. Het onderliggende deel van het esdek
bestaat uit (donker)bruingrijs, zwak ziltig zand. Afgaande op de
landschappelijke ligging en de ligging op bodem- en historische
kaarten wordt ervan uitgegaan dat het esdek uit de Nieuwe tijd
dateert. Meestal ligt het esdek direct op het gele dekzand, maar
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lokaal is een oude akkerlaag of het restant
van een afgetopte natuurlijke bodem
aanwezig (afbeelding 7). Het gebied was
in de 18e eeuw nog niet eens ontgonnen.
De kans op het aantreffen van sporen
was laag.

Een wadi (het woord komt uit het
Arabisch en wordt gebruikt voor een
rivierbedding die alleen bij regen, water
voert) is een laagte waar regenwater in
wordt geborgen. Deze wadi’s hebben
verschillende vormen en diepten. RAAP
(onderzoeks- en adviesbureau voor archeWel was de kans aanwezig om sporen van
ologie, cultuurhistorie en erfgoed) voerde
een landweer aan te treffen.
in juli 2020 het proefsleuvenonderzoek uit
en de leden van de Stichting Archeologie
Maasland (SAM) mochten daar gelukkig
weer eens mee helpen. Er was een dip in
het aantal coronabesmettingen. Fijn dus
dat we weer aan de slag konden.
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vliegen in een klap. En zo gebeurde het.
Geen sporen.
Gelukkig nam de Osse stadsarcheoloog
Mijke Peeters een belangrijke beslissing
over de ondiepe wadi aan de Nieuwe
Hescheweg. Na overdenkingen van het
graafresultaat bedacht de Osse stadsarcheoloog dat in de toekomst de volgende 30
cm zonder bescherming verstoord mocht
worden. Oftewel, er was geen sprake van
duurzaam behoud van de archeologische
resten. Dus er werd besloten nog 30 cm
dieper te graven!
De archeologische begeleiding van dit
onderzoek door RAAP vond plaats in
november 2020. Doel van de begeleiding
was het veiligstellen van informatie over
de vindplaats en behoudenswaardige
resten ex situ (‘buiten de vindplaats’) te
bewaren.

Afb. 7. Profiel greppel
1=bouwvoor; 2=esdek; 3=oude akkerlaag;
4=ongestoorde natuurlijke zandbodem.

Alle wadi-locaties werden nauwgezet
onderzocht. Men dacht de landweer te
hebben gevonden. Dubbele rijen greppels zijn een indicatie. Maar de greppels
waren slechts enkele meters lang. Geen
landweer dus. Ook de ondiepe wadi langs
de Nieuwe Hescheweg waar de landweer
En jawel de landweer kwam tevoorschijn!!
werd verwacht, liet geen landweer zien.
Duidelijk herkenbaar aan de palenrijen
De wadi werd maar 80-90 cm diep uit- en greppels.
gegraven. Handig, dacht de gemeentelijke uitvoerder, dan is het archeologisch
onderzoek gelijk aan de wadi-diepte. Twee

Afb. 8: Landweer Nieuwe Hescheweg gezien naar het westen
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Afb. 9: Palenrijen landweer Nieuwe Hescheweg

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn
negen sleuven aangelegd. Vanwege de
aanwezigheid van bomen werd in goed
overleg met de medewerkers van groenvoorziening van de gemeente Oss de
plaats en grootte van de proefsleuven
bepaald. In totaal is er een oppervlakte
van 1427 m2 onderzocht en zijn bijna
100 archeologische grondsporen gedocumenteerd. Er zijn geen noemenswaardige
vondsten geborgen.
De landweer is zuidwest/noordoost georiënteerd en bestaat uit een (verdwenen)
aarden wallichaam (een geelkleurig vlak
zonder sporen) geflankeerd door greppels
(donkerkleurige banen), zie afbeelding 8
en 9. De geelkleurige ruimte tussen beide
greppels heeft een breedte van 3,3 tot 3,7
meter breed, dit is de maximale breedte
van het wallichaam. De hoogte van de wal
kan niet worden bepaald, maar naar ver-

gelijkbare, niet-geëgaliseerde landweren,
wordt geschat dat de hoogte ca. 100 cm
is geweest. De greppel zuidelijk van het
wallichaam is 2,4 tot 3,6 meter breed. Dit
greppelspoor heeft ten opzicht van het
opgravingsvlak een diepte van ca. 64 cm
en heeft een komvormige doorsnede, zie
afbeelding 10. De greppel is van onderaf
aan geleidelijk dichtgeslibd met een 15 cm
dikke laag bruingrijs zand. Daar bovenop
is de greppel grotendeels gedempt met
lichtgrijsbruin zand. In het hart van de
oude greppel is een tijd later een kleine
greppel uitgegraven. Deze is circa 50 cm.
breed en heeft een diepte van ca. 45-50 cm
ten opzichte van het opgravingsvlak. Deze
jongere greppel was vermoedelijk watervoerend, want de opvulling bestaat uit een
gelaagd pakket met daarin donkergrijze
en gele zandlaagjes. De top van de greppelvulling bestaat uit donker bruingrijs

zand, dat is afkomstig uit het esdek. De
greppel noordelijk van het wallichaam
was 2,5 tot 2,9 meter breed en heeft een
diepte van ca. 62 cm ten opzichte van het
opgravingsvlak. Ook hier heeft de greppel
een komvormige doorsnede.
Aan de zuidzijde van de landweergreppel bevindt zich een zone met paalkuilen (donkerkleurige ronde vormen),
zie afbeelding 9. De donkere baan op
afbeelding 9 is een recente greppel en
maakt geen deel uit van de landweer. Er
zijn 59 kuilen aangetroffen. Het formaat
loopt uiteen van 15 cm tot circa 50 cm.
De meeste sporen waren rond 20-30 cm
en lagen niet nauwgezet in een patroon
zoals we dat gezien hebben in Piekenhoef
te Berghem. De archeologische uitvoerder
van RAAP denkt dat het ook plant- of
struikelkuilen kunnen zijn. De landweer
had een totale breedte van minstens 19,5
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meter, maar vanwege het beperkte opge- een grote (water)kuil en perceelgraven oppervlak is de exacte breedte niet greppels. Op basis van vondsten
vastgesteld.
zijn deze grondsporen rond de
18e eeuw aangelegd. Met het
In het plangebied zijn diverse andere
onderzoek is de wetenschappelijgrondsporen aangetroffen. Het gaat om
ke informatie van de vindplaats
landbouw gerelateerde sporen, namelijk
vastgesteld en beschreven zodat
verder archeologisch veldonderzoek niet meer aan de orde is.
Door dit archeologisch onderzoek hebben we weer een deel
van het stippellijntje op afbeelding 6 om kunnen zetten naar
een rood doorgetrokken lijntje.

Bronnen:
Afb. 10: Boven: doorsnede noordelijke
greppel en onder: doorsnede zuidelijke
greppel van de landweer Nieuwe
Hescheweg

•
•
•
•

RAAP rapport 4641 2021
BAAC rapport V-20.0063 2020
ADC rapport 5435 2021
Diverse gegevens o.a. via andere rapporten en Hans Pennings

Resultaat archeologisch onderzoek Nieuwe
Hescheweg

Onze Robert geëerd met koninklijke onderscheiding
Op een zonnige dinsdagochtend 26 april
was ons bestuurslid Robert van Vlijmen naar
het gemeentehuis van Oss gelokt met een
verhullend verhaal, zoals dat hoort te gaan
op de dag van de koninklijke onderscheidingen. Daar werd hij samen met de
andere aanstaande gedecoreerden van
Oranje feestelijk ingehaald door familie en
vrienden en burgemeester Wobine BuijsGlaudemans. Voor het eerst in twee jaar kon
de bijeenkomst weer in gezamenlijkheid
worden gehouden. Zo konden alle aanwezigen kennis nemen van de maatschappelijke inzet van alle tien geridderden. Vrijwillige
maatschappelijke prestaties van groot
belang voor de samenleving, zoals de burgemeester bij elke geridderde in warme
woorden in beeld bracht. Waarna de offici-

ële zin volgde dat het ‘onze koning behaagt
heeft om’ te onderscheiden met een riddering in de Orde van Oranje Nassau.
Onze Robert ontving zijn onderscheiding
voor zijn inzet voor erfgoed en cultuur, als
mede-oprichter van stichting De Werkende
Mens, het organiseren van (erfgoed) excursies, lezingen, jubileavieringen zoals van het
TBL, voor zijn inzet voor de Samenloop voor
Hoop (kankerbestrijding), de stichting
Carnavalsviering Oss, zijn werk als bestuurslid voor en acteur bij de stichting Dankzij de
Dijken die onder andere ‘Dorp aan de Rivier’
en ‘Oorlog aan de Rivier’ bracht, en nog veel
meer activiteiten.
Wij zijn er trots op dat ‘onze’ Robert deze
onderscheiding heeft mogen ontvangen!

Burgemeester W. Buijs-Glaudemans heeft Robert
(midden) zijn Oranje-onderscheiding opgespeld.
Echtgenoot Eric (rechts) deelt in de eer. (PS)
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Het verhaal van Gerrit J. Hendriks (1897-1989)
j e a n n e l i e b re g t s

Gerrit Hendriks (FOTO FAMILIE HENDRIKS)

De werkplaats aan de Krakenburg
(FOTO FAMILIE HENDRIKS)

Het pand aan de Krakenburg

(FOTO FAMILIE HENDRIKS)
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Gerrit Hendriks werd in 1897
geboren aan de Spitsbergenweg
in Oss. Al snel verhuisde het
gezin naar de Krakenburg. Zoals
in Oss voor veel mensen normaal was, moest ook hij op
heel jonge leeftijd aan het werk
bij de Jurgens margarinefabrieken. Daarnaast was hij heel zijn
vrije tijd met fietsen bezig. Hij
knapte tweedehandsfietsen op
en handelde erin. Zonder daarvoor een opleiding gehad te
hebben, bleek hij er heel handig in. Zelf zei hij daarover dat het
niet nodig was te weten waarom iets op een bepaalde manier
werkte, als je maar wist hoe je het kon laten werken. Hij ging
regelmatig op de fiets naar Nijmegen om fietsonderdelen te
halen. Om geen tijd kwijt te zijn, gaf hij de veerman extra geld,
zodat hij bleef wachten om Gerrit op de terugweg meteen weer
mee terug te kunnen laten varen.
Zijn handel in tweedehandsfietsen
ging zo goed dat hij in 1919 stopte
met zijn werk bij Jurgens en een
eigen rijwielhandel begon. De eerste jaren was zijn bedrijf gevestigd
aan de Krakenburg. Hij had daar
zijn werkplaats en verkoopruimte,
waarbij een van zijn broers met hem
samenwerkte. In die tijd was hij zonder dat van plan geweest te zijn, ook
al begonnen met handelen in Fords.
Toen zijn fietsenhandel namelijk goed
ging lopen, had hij voor zichzelf een
T-Fordje aangeschaft. De Ossenaren
zagen hoe goed hij zijn eigen auto kon onderhouden en al snel
werd hem gevraagd ook voor anderen de auto’s in onderhoud
te nemen. Op die manier rolde hij vanzelf de autohandel in.
Hij bekeek dat op dezelfde manier als zijn werk met de fietsen:
niet vragen naar het waarom, maar goed kijken en dan kon je
zien hoe een auto werkte en hem aan het rijden houden. In
1927 tekende hij een dealercontract met Ford en vanaf die tijd
was zijn Fordgarage een feit. Het had wel heel wat jaren nodig
voordat de autohandel goed ging lopen. Gerrit verkocht in die
tijd vooral kleine vrachtwagens aan middenstanders, maar
daarvoor moest hij aanvankelijk veel moeite doen. Hij ging ze
opzoeken om te proberen ze warm te krijgen om van paard en
wagen over te stappen op een vrachtwagen. Handelaren wilden
niet bij klanten overkomen alsof ze zoveel aan hen verdienden
dat ze zich zo’n auto konden veroorloven. Die zouden dan
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namelijk kunnen gaan denken
dat ze te veel moesten betalen
voor hun producten.
In 1928 verplaatste hij zijn werkzaamheden naar de Heuvel. Zijn
bedrijf liep daar vanaf de Heuvel
tot aan de Walkant, namelijk
vanaf waar nu de Galerij begint
tot aan restaurant de Nieuwe
Wereld en dan zo door naar achteren tot aan het vroegere Arons met aan de andere kant weer de
tegenwoordige Galerij. In de eerste jaren dat het bedrijf in het
centrum zat, woonde de familie Hendriks in de Kromstraat. De
vader van de eigenaar van de huidige fietsenzaak Hendriks, Frans
Hendriks, is daar in 1934 geboren. Korte tijd na zijn geboorte is
het gezin naar de Walstraat verhuisd. De Fordgarage heeft altijd

De werkplaats in de begintijd van de Fordgarage
(FOTO FAMILIE HENDRIKS)

Feestelijke versiering oude binnenplaats voor Fordshow
(FOTO FAMILIE HENDRIKS)
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Rechts het winkelpand en links het café van tante Zus aan de
Heuvel (FOTO FAMILIE HENDRIKS)

Het rechtse pand is het woonhuis van Gerrit Hendriks aan de
Walstraat. (FOTO FAMILIE HENDRIKS)

De paardenmarkt op de Osse Heuvel in de jaren vijftig. Tussen
de paarden zien we de Purfina-benzinepomp van Hendriks
(COLL. STADSARCHIEF OSS, FOTO DAAN SCHOLTE)

Gerrit Hendriks in de lampenwinkel in 1954

Het pand aan de Heuvel, voor de eerste verbouwing

(FOTO FAMILIE HENDRIKS)

(COLL. STADSARCHIEF OSS, FOTO DAAN SCHOLTE)

Aanzicht van de Fordgarage, na de eerste verbouwing
(FOTO FAMILIE HENDRIKS)

Links de radio-, tv-, fietsen- en elektrawinkel aan de Heuvel, na
een verbouwing. (COLL. STADSARCHIEF OSS, FOTO PAUL VAN DER WERFF)
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aan de kant van de Walstraat gezeten. Aanvankelijk was die op
de binnenplaats, maar later met de eerste verbouwing werd het
een volwaardige showroom. Aan de kant van de Heuvel zat hun
winkel in fietsen en ook elektra. In vroegere jaren werden deze
twee soorten producten vaak in dezelfde zaak aangeboden. Uit
een advertentie in “Het Dagblad voor Oss en omstreken” van
juni 1948 blijkt dat het in dat jaar nog steeds zo ging.
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binnenruimte. Bovendien had hij veel handelswaar verstopt
onder de grond in velden buiten de stad. Hij liet zich niet bang
maken door de Duitsers. Zo kreeg hij eens de opdracht binnen
een uur een accu te leveren en anders zouden ze zijn bedrijf
opblazen. De accu kwam er gelukkig wel op tijd en het hele
voorval leek geen indruk op hem gemaakt te hebben.

Vast gebouwd aan de winkel van Gerrit Hendriks aan de Heuvel
was heel vroeger ook nog een klein café gevestigd, dat gedreven
werd door een zus van Gerrit. De familie herinnert zich dat
als het café van tante Zus. De familie Hendriks runde bij hun
garage ook een tankstation en zij hadden een taxibedrijf. De
benzinepomp heeft in het begin even aan de kant van de Heuvel
gestaan, maar stond daarna altijd aan de Walkant.
Er was in die tijd al sprake van het bedrijf van de gebroeders
Hendriks, want behalve de initiatiefnemer, Gerrit, werkte er
al snel een paar van zijn broers mee en later ook zijn zoons.
Behalve in Oss had de familie Hendriks een tijd lang winkels
in Nijmegen, Arnhem, Waalwijk en ’s-Hertogenbosch. Dit
waren allemaal winkels waar fietsen en elektrische artikelen
verkocht werden.
De Ford-garage aan de Walstraat. (FOTO FAMILIE HENDRIKS)

In advertenties uit die jaren in vooral “De Stad Oss”, wordt
tegelijk reclame gemaakt voor radio’s, elektra en rijwielen. De
gebroeders Hendriks zorgden ook voor luidsprekerinstallaties
bij evenementen in Oss, zoals onder andere blijkt uit een
mededeling van het Gemeentebestuur van Oss In “De Stad Oss”
van 29 juni 1934 over de opening van de Gemeentelijke Bad- en
Zweminrichting op zaterdag 30 juni 1934.

Het lukte niet altijd om zijn dure spullen uit handen van de
Duitsers te houden. Er werden door de bezetter regelmatig
goederen gevorderd. Bij de autovordering van december 1942
had Gerrit Hendriks een vrijwel nieuwe Ford V8 met een 60
pk motor achtergehouden. Hij had hem op een andere plaats
in Oss verstopt. Echter, in het voorjaar van 1943 had de politie
het vermoeden dat een zekere Bartels aan De Arendsvlucht
een vuurwapen in huis had en dat er in zijn schuur verboden
distributiegoederen zouden liggen. Opperwachtmeester G. de
Haan ging op 17 mei 1943 op onderzoek uit. Waar hij voor kwam,

In uitnodigingen voor vergaderingen van Osse verenigingen uit
die tijd staat ook te lezen dat het geluid in bijvoorbeeld café De
Korenbeurs verzorgd zou worden door de gebroeders Hendriks.
Vanaf 1928 had je dus midden in het winkelcentrum in Oss de
winkel in fietsen en elektra aan de Heuvelkant en de Fordgarage
met het taxibedrijf en later ook het tankstation aan de Walkant.
De Tweede Wereldoorlog was voor zo’n bedrijf een extra moeilijke tijd. Gerrit had iets bedacht om niet al zijn spullen aan de
vijand kwijt te raken. In zijn garage had hij een muur gemetseld, waarachter hij veel artikelen kon verstoppen. De Duitsers
zijn gelukkig nooit op het idee gekomen om de maten van de
buitenkant van het bedrijf te vergelijken met de maten van de

De binnenplaats met taxi’s. (FOTO FAMILIE HENDRIKS)

25

26

tussentijds 1 / 2022

JAARGANG 28

vond hij niet, maar wel in de schuur achter een blinde muur de
Ford V8. Deze werd in beslag genomen en naar ’s-Hertogenbosch
overgebracht. Volgens de verhalen van de familie Hendriks heeft
Gerrit deze auto zelf weer teruggehaald. Hij stond namelijk
geparkeerd voor het politiebureau in ’s-Hertogenbosch. Omdat
Gerrit er nog sleutels van had, kon hij zo instappen en ermee
wegrijden.
Ook in de eerste jaren na de oorlog verstopte Gerrit nog spullen.
Nu niet voor de Duitsers, maar voor de Nederlandse overheid.
In het kader van de wederopbouw wilde de overheid goederen
van bedrijven overnemen tegen vooroorlogse prijzen of anders
innemen. Daar was Gerrit Hendriks het niet mee eens en daarom
ging hij nog een tijd door met het achterhouden van artikelen.
Eén anekdote uit de Tweede Wereldoorlog is de familie speciaal
bijgebleven. Op 10 augustus 1944 reed Gerrit Hendriks met zijn
taxi naar Ravenstein met als passagier de Osse burgemeester H.
Apeldoorn. Dit was een NSB-er die in de plaats gekomen was van
de anti-Duitse burgemeester Louis de Bourbon. Apeldoorn was
naar Ravenstein gekomen om een vergadering bij te wonen in
café De Keurvorst. In dat café werd hij voor de ogen van Gerrit
Hendriks doodgeschoten. Gerrit had het allemaal gezien. Hij
had de daders binnen zien komen en de moord van dichtbij zien
gebeuren. Echter als men hem er daarna naar vroeg, zei hij dat
hij er niet echt op gelet had, want hij was aan het kijken naar
een vrouw die in dat café aan het strijken was. Hij zag dat zijn
eigen vrouw dat veel beter kon. Het typeerde zijn nuchterheid.
In latere jaren heeft de werkplaats van de Fordgarage een tijdlang
aan de Molenstraat gestaan op de plek waar nu de Lidl is. De
showroom met de autoverkoop was toen nog in het centrum
van Oss gevestigd. Deze opsplitsing bleek echter in de praktijk
niet goed te werken. Daarom werd besloten te vertrekken uit
het centrum van Oss en werd er een nieuwe zaak gebouwd op
het bedrijventerrein Danenhoef. Twee zoons van Gerrit hadden
daar de leiding over de verkoop en de werkplaats. Rond 2010 is
het bedrijf verdergegaan als Garage Ford Gerritse Hendriks met
vestigingen in Oss, Tiel en Zaltbommel. De familie Hendriks
is hierin niet meer actief. Vanwege de naamsbekendheid hebben de nieuwe eigenaren de familienaam Hendriks behouden.
Het hart van Gerrit Hendriks heeft altijd bij de fietsen gelegen.
Toen de Fordgarage naar Danenhoef verhuisde ging zijn zoon
Frans in 1976 aan de Walstraat in het centrum van Oss verder
met de rijwielzaak. Deze zaak wordt nu gerund door Peter
Hendriks, kleinzoon van Gerrit. Zoals opa Gerrit rond 1920 van
fietsen zijn specialisme maakte, zo is zijn kleinzoon 100 jaar later
nog steeds een fietsspecialist.

Interieur van de showroom van Ford-dealer Hendriks, op 18
februari 1975 (COLL. STADSARCHIEF OSS, FOTO PAUL VAN DER WERFF)

De werkplaats in de Ford garage op 11 juli 1984
(COLL. STADSARCHIEF OSS, FOTO PAUL VAN DER WERFF)

Gerrit Hendriks poseert in het bedrijf bij een oude Ford, op 5
april 1977. (COLL. STADSARCHIEF OSS, FOTO PAUL VAN DER WERFF)

Deze tekst had niet geschreven kunnen worden zonder de hulp van
Vincent Hendriks, zoon van Peter Hendriks en dus achterkleinzoon
van Gerrit Hendriks. Heel veel dank daarvoor.
Jeanne Liebregts
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1928-11-30 De Stad Oss, Nieuwsblad voor
Oss en omstreken en het Land van Maas en
Waal
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Een garantiebewijs voor een
fiets in 1928

1929-12-31 De Stad Oss, Nieuwsblad voor
Oss en omstreken en het Land van Maas
en Waal
1930-04-11 De Stad Oss,
Nieuwsblad voor Oss en
omstreken en het Land
van Maas en Waal

1928-11-30 De Stad Oss, Nieuwsblad voor Oss en
omstreken en het Land van Maas en Waal

1927-10- 25 verslag van winkelweek in De Stad Oss, Nieuwsblad
voor Oss en omstreken en het Land van Maas en Waal

1927-11-29 De Stad Oss, Nieuwsblad voor Oss en
omstreken en het Land van Maas en Waal
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Het Stadsarchief in coronatijd
M A RT I N E E E R E L M A N
E R FG O E D S P EC I A L I ST STA D S A R C H I E F O SS

Hopelijk is de grootste invloed van het coronavirus achter de
rug en kunnen we nu terugkijken op twee vreemde jaren vol
beperkingen. Het Stadsarchief moest regelmatig sluiten. En ook
buiten de lockdowns was lang niet alles mogelijk. Er konden
minder scholen komen, vrijwilligers moesten aan het werk in een
aparte ruimte, we konden nauwelijks activiteiten organiseren.
Maar we wilden natuurlijk wel bezig blijven en ons publiek
bereiken. Ook om afleiding te bieden in die vreemde tijd. In het
voorjaar van 2020 hebben we de gehele negatievencollectie
van Daan Scholte op onze collectiewebsite (https://collecties.
stadsarchiefoss.nl) gezet, zodat mensen thuis wat te kijken
hebben. Dit betreft meer dan 40.000 afbeeldingen. We hebben er
ook een dagelijkse serie op Facebook van gemaakt. Hier kregen
we veel positieve reacties op.
Het Stadsarchief wil de collectie ook graag brengen naar mensen die zelf
niet naar het Stadsarchief kunnen komen en voor wie de digitale weg ook
lastig is. Zoals ouderen in verzorgingsinstellingen. Hiervoor hebben we tien
banners gemaakt met foto’s van Daan Scholte van onderwerpen uit het
dagelijks leven in de jaren vijftig. Zoals sport, geloof, vervoer. De banners
zijn gratis te leen en mogen drie weken op locatie blijven.

Tijdens de coronatijd zijn diverse thema-avonden gestreamd die met de
Bibliotheek in de Groene Engel werden georganiseerd. Over de schuilkelder,
100 jaar Bibliotheek en industrie in Oss. Ook zijn met 412TV korte filmpjes
opgenomen waarin Arno van Orsouw, een van de vrijwilligers, vertelt over
lokale historische onderwerpen. Zoals de geschiedenis van de Ruwaard en
de Molenstraat. Het blijkt dat mensen het prettig vinden om filmpjes en
lezingen op hun eigen tijd terug te kunnen kijken. Hierdoor werd veel meer
mensen bereikt dan er gewoonlijk bij activiteiten aanwezig kunnen zijn. De
avonden zijn rond de 350 keer bekeken en korte filmpjes tussen de 600 en
1.800 maal, en de aantallen stijgen nog steeds. Dit is te zien via de YouTubekanalen van het Stadsarchief Oss en de Bibliotheek Oss.

Een van onze grootste schoolprojecten is de jaarlijkse stadstocht voor groep
5. Sommige scholen mochten of wilden in het voorjaar van 2021 nog niet
op excursie. Daarom konden ze kiezen uit de gebruikelijke fysieke stadstocht,
waarbij de kinderen in het Stadsarchief en het centrum van Oss een speurtocht doen en twee acteurs tegenkomen, of voor een digitale variant. Daarbij
kregen ze filmpjes te zien en was er live interactie met twee acteurs in de
rollen van onhandige schoonmaker en een weefster die de leerlingen het
vak leerde. Ongeveer 70 procent van de scholen koos voor de digitale
versie.
Maar ook een van de conclusies uit de coronatijd is juist dat mensen niet
genoeg hebben aan digitale middelen. De sociale functie van het Stadsarchief
is heel belangrijk: ontmoeting, persoonlijk contact, verhalen vertellen, uitwisseling van informatie. Dit hebben we gemerkt bij onze vrijwilligers, onderzoekers, aanlopers en vaste bezoekers, maar ook aan de reacties van
docenten: “wat fijn dat we eindelijk weer langs kunnen komen!” Juist het
menselijk contact, de betrokkenheid en de laagdrempeligheid van het
Stadsarchief wordt erg gewaardeerd.
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50 jaar Reddingsbrigade Oss
ALPHONS BAKKER

Sinds 1972 kent Oss een reddingsbrigade.
Eerder, in de jaren ‘30 en ’40, waren er al
pogingen gedaan om een brigade op te
richten maar deze gingen na enkele jaren
ter ziele. De huidige vereniging bestaat
al 50 jaar en is volop actief. Met ruim
400 leden is het een grote vereniging die
op diverse vlakken actief is, zoals deze
tentoonstelling laat zien.
Een reddingsbrigade in Oss, is dat nou nodig? Dat
is wat veel mensen vragen. Maar als je er over
nadenkt is het antwoord natuurlijk volmondig
“JA!”. Het doel van een brigade, voorkomen van
de verdrinkingsdood, doe je
natuurlijk door mensen te leren
zwemmen. En zo is het 50 jaar
terug ook begonnen. Maar daarnaast wil je onveilige situaties
voorkomen en waar nodig bewaken. Dus is er inzet bij evenementen, bij bewakingsgebieden, wordt
er hulp geboden aan de kust. En
is de brigade lid van de Nationale
Reddingsvloot. De inzet in de
zomer van 2021 in Limburg zal bij
velen bekend zijn. En vergeet ook
niet dat gemeente Oss aan de
Noordzijde helemaal aan water
grenst: de Maas. Bij hoogwater
kan dat gevaarlijk zijn. De inzet in
Keent in 1995 was daar een voorbeeld van! Dat alles maakt het
zeker nodig dat er een reddingsbrigade in Oss actief is.
Tijdens die laatste 50 jaar is er
steeds gebouwd aan nieuwe
elementen van de vereniging. In
het begin was er best een worsteling om alles gedaan te krijgen.
Met de komst van Jan Friesen als
voorzitter ging er een andere wind
waaien en werd er met visie op

de toekomst gebouwd aan de club. Nieuwe
onderdelen als Varend Redden werden geïntroduceerd. De bewaking op de Geffense Plas werd
georganiseerd. De brigade ging mee in het aanbieden van het nieuwe zwem ABC bij de zwemlessen. Steeds proberen iets nieuws toe te voegen
om nog beter te kunnen helpen.
Trainen om anderen te helpen, zwemlessen geven,
plezier hebben in het zorgen dat mensen veilig
kunnen recreëren. Allemaal dingen die de leden
van de reddingsbrigade vrijwillig doen. Voor de
club en voor de samenleving.
Dan moet er natuurlijk ook ruimte zijn voor sport,

spel en plezier, dus wordt er deelgenomen aan
wedstrijden en is er zeker ook ruimte voor een
feest of een gezellig (trainings-) weekend. Dat
maakt de brigade met 50 jaar een jonge vereniging die nog jaren vooruit kan. Die zich steeds wil
vernieuwen en met de tijd meegaat. Met respect
voor haar verleden.  
Deze tekst schreef voormalig voorzitter van de
Reddingsbrigade Oss bij de tentoonstelling over
de Osse Reddingsbrigade die tot 22 juni te zien
is in het Stadsarchief. Ze zullen dit jaar veel van
zich laten zien en horen tijdens hun jubileumjaar!
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Café ‘Het Fort’
(1927 – 2021)
jan ulijn

Café ‘Het Fort’, een naam in de Vlashoek, een
uitgaanscentrum waar mensen, bij het lezen
van dit verhaal, nog dierbare herinneringen

Dat het café, annex lunchroom, aansloeg blijkt wel uit de
advertentie in ‘De Stad Oss’ van 6 juni 1930 waar niet alleen de
theetuin maar ook de tennisbaan wordt genoemd.
De plannen voor deze tennisbaan bestonden al in 1928 toen er
onderstaand berichtje in ‘de Stad Oss’ verscheen:

aan hebben. Het café is in 2021 gesloopt. Ik
heb geprobeerd de geschiedenis van het café zo
compleet mogelijk weer te geven, uitgaande
van de uitbaters in de loop der jaren.

BRON: ‘DE STAD OSS’ DD. 7 JANUARI 1928

Café-Lunchroom; J. Chr. Mannaerts (1927 - 1938) Op 1 mei 1928 verscheen het bericht in de krant van de opening
In de krant ‘De Stad Oss’ wordt op 22 maart 1927 aangekondigd van deze tennisbaan.
dat er in de Kromstraat (een mooie nieuwe weg) een lunchroom
gebouwd zal worden:

BRON: ‘DE STAD OSS’ DD. 22 MAART 1927

Men spreekt in dit krantenbericht niet van een café maar een
nieuwe zaak die hier zal verrijzen en wel op korte afstand van
BRON: ‘DE STAD OSS’ DD. 1 MEI 1928
de H. Hartkerk.
Er wordt ook gesproken van een speeltuin waar, na een stevige Er worden bij Het Fort concerten georganiseerd met ongekende
wandeling, het aangenaam verpozen is.
elektronische snufjes voor wat betreft het geluid.
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BRON: ‘DE STAD OSS’ DD. 6 JUNI 1930

Bij deze advertentie komt voor het eerst de naam: ‘Het Fort’
voor. Ieder jaar kwam hier (tot 1942) de Beerse Maas en kwam, de
buiten haar oevers getreden Maas, tot aan deze spoorlijn.Volgens
overlevering zou de naam ‘Het Fort’ refereren aan een hoger gelegen gebouw, als een vesting in de woestijn, of, als een oase in ’t
‘onlaand’. Feitelijk was de bebouwing, in die tijd, enkele ‘nederzettingskes’ die bij het droogvallen van het gebied gebruikt werden
om het land te bewerken met als uitkomst: een schamel bestaan.
De kanalisatie van de Maas, voltooid in het begin van de veertiger
jaren van de vorige eeuw, verloste de inwoners van deze streek
van dit fenomeen.

BRON: FOTOBUREAU SCHOLTE ± 1935

In het midden van de dertiger jaren van de vorige eeuw krijgt
de Kromstraat riolering, hoofdzakelijk bedoeld voor afvoer van
het regenwater. Dit regenwater overspoelde het trottoir zo vaak
dat het dikwijls onbegaanbaar was.

‘Het Fort’ breidt zijn activiteiten uit
Dat blijkt uit een artikeltje in ‘De Stad Oss’ van 14 april 1933. Men
kan er voortaan niet alleen thee maar ook ‘een smakelijk slokje’
krijgen. Tevens kan men er feesten houden zoals bruiloften etc.

BRON:’ DAGBLAD VOOR OSS EN OMSTREKEN’ DD. 24 JUNI 1950

BRON: ‘DE STAD OSS’ DD. 14 APRIL 1933

In het ‘Dagblad voor Oss en Omstreken‘ van 24 juni 1950 stond
in de rubriek ‘Oss voorheen en thans’ dat Oss trots kan zijn op
een prachtige Kromstraat. En terecht; een straat met aanzien,
zeker de zijde aan de spoorlijn. Mooi opgetrokken huizen op
kavels die lopen tot aan de spoordijk; de grens tussen ’t zand
aan de overkant en de zavel aan de noordzijde.
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Café-dancing ‘Het Fort’ Tinie Janssen (1938 - 1970)

BRON: FAM. VAN BEEK (BRABANTS DAGBLAD DD. 17 NOV. 2021)

BRON: ‘DAGBLAD VOOR OSS EN OMSTREKEN’ DD. 4 JUNI 1949

In 1938 neemt de familie Janssen v.d. Steen het café over. Naast
de activiteiten van zijn voorganger wordt het café uitgebreid
met een dancing en een biljart.
De dancing werd een begrip en velen hebben tijdens de wekelijkse dansavonden hier verkering gekregen.
Het café deed ook dienst als oefen- en vergaderruimte voor
verschillende verenigingen.

Maar tijden veranderen; met de opening van sportcomplex
‘de Rusheuvel’ komen er ook een aantal tennisbanen bij. De
verenigingen verhuizen hier naar toe en de baan bij ‘Het Fort’
raakt in verval.
In de Vlashoek wordt achter de toenmalige jongensschool aan
‘’t Vierhuukske’ een stuk grond voor een nieuwe speeltuin
door pastoor Van Ierland beschikbaar gesteld. Dat betekent ‘t
einde van de speeltuin bij ‘Het Fort’. De speeltuin en tennisbaan
maken plaats voor een grote feestzaal.
Ook het uitgaansleven in het weekend verandert en het dansen
maakt plaats voor feesten en partijen.
Opmerkelijke nieuwkomer in het verenigingsleven in deze tijd:
Piet van Lijssel, de carnavalsarchivaris van Oss, meldt in het
Brabants Dagblad dd. 6 oktober 2021 dat hier in 1950 de Eerste
Osse Carnavals Vereniging door zijn vader is opgericht.

BRON: ’DAGBLAD VOOR OSS EN OMSTREKEN’ DD. 23 JULI 1947

Café-restaurant ‘Tivoli’ 1970-2013 met als
uitbaters:
Theo Putters
1970 – 1988
C. van Riemsdijk
1988 – 2008
R. de Jong
2008 – 2013

BRON: ‘DAGBLAD VOOR OSS EN OMSTREKEN’ DD. 16 AUGUSTUS 1948

De tennisbaan en de speeltuin zorgden vooral in de zomer voor
veel drukte.

BRON: STADSARCHIEF OSS

JAARGANG 28

Als Theo Putters de zaak in 1970 overneemt wordt het gezegde:
‘nieuwe meesters, nieuwe wetten’ werkelijkheid. Niet alleen de
naam verandert van Het Fort in ‘Tivoli’, maar ook het concept.
Het restaurant doet zijn intrede en ‘feesten all-in’ worden
geboren. Niet alleen trouwfeesten, koffietafels na begrafenissen of crematies, recepties, maar ook bedrijfsfeesten en andere
gecombineerde activiteiten doen hun intrede.
De uitbaters van Riemsdijk en Rowald de Jong veranderen niet
veel aan dit concept.
Café- feestzaal ‘Elit’; uitbaters: M. en A. Elitas
(2013 – 2021)
In maart 2013 nemen de gebroeders Elitas het café-restaurant
over en dopen het om in café-feestzaal ‘Elit’.
Ondanks de diversiteit in feestmogelijkheden sluit deze gelegenheid vroegtijdig en staat vervolgens lange tijd te verpauperen.
De Oase in de Vlashoek maakt plaats voor een trieste Oase voor
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onze Medelanders.
Afgelopen jaar valt het doek voor Het Fort, alias Tivoli, alias Elit.
Afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw.
Iedereen mag hierover denken wat hij wil, maar ‘Het Fort’, met
haar rijke historie en kenmerkende uiterlijk, had voor velen een
blijvend monument mogen zijn.

Als bronnen zijn geraadpleegd en gebruikt:
•
•
•
•
•
•
•

Uitgave: ’Tappen en slijten door de eeuwen heen’ door Frans van der Vorst
Diverse artikelen uit ‘De Stad Oss’
Diverse artikelen uit ‘Dagblad voor Oss en Omstreken’
Diverse artikelen uit het ‘Brabants Dagblad’
Foto fam. Van Beek (Brabants Dagblad dd.17 november 2021)
Fotobureau Scholte
Stadsarchief Oss
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IMMATERIEEL ERFGOED, ZO KAN HET OOK

Abraham! (aflevering 3)

Allerlei uitingen van volksgebruiken doen
zich bij elk ritje door Oss en omgeving wel
voor. Dit keer viel ons oog op twee woningen waar luidkeels Abrahams gezegende
leeftijd van 50 jaar aan de voorbijganger
getoond werd. De foto met de enorme
opblaas-Abraham kwamen we in Oss tegen.
De zelf-geknutselde Abraham met een rol-

lator zagen we in Geffen. En kijk, die van
Geffen is een Abraham zoals we dat graag
zien. Niet eventjes gemakkelijk gehuurd bij
een bedrijf in feestartikelen, zoals die in
Oss. Maar creatief zelf in elkaar geknutseld,
met oude kleren en schoenen, maskers,
een vulling van hout en stro. Wat moet het
maken van deze poppen de makers al een

lol hebben bezorgd. En dan ’s nachts stilletjes in de tuin zetten van ‘d’n Poelie’ en
stikkend van de lach maken dat ze wegkomen. Wat zal hij ’s ochtends opkijken!
Wat een verschil met de gemakzuchtige
Abraham van de opblaasboer. Sluit de
elektrische motor maar aan en klaar. In
Geffen laten ze zien hoe het ook kan! PS

BRE/KEN MET HET VERLEDEN
De Huishoudschool aan de Schelversakker verdween in stapjes uit beeld. De school – in 1961
gebouwd onder de naam Mgr. Zwijsen - leek een
stil verzet te bieden tegen de afbraak door onverwacht asbest te onthullen in de gymzaal. Was het
een daad om nog even stil te staan bij de vele

honderden meisjes die hier huishoudonderwijs
hebben gevolgd? Bij de leerlingen van het ROC
die hier als laatsten hun opleiding tot onderwijsassistent en pedagogisch medewerker volgden?
De vertraagde sloop gaf ook tijd om nog eens
naar de architectuur van de school te kijken. Die

was best heel niet slecht, typisch jaren zestig, veel
glas, strakke lijnen, functioneel. Maar bouwkundig
niet degelijk en daarmee te duur voor verhervernieuwbouw. Dan ga je in Oss dus plat. PS

