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Van de redactie

Heeft u er ook zo'n last van? Het fin du slècle
gevoel komt harder aan dan ooit. Of zouden ze In
998 en 999 er ook zo over hebben gedacht?
Hadden ze toen ook een mentaal millennium
probleem? Konden ze in die tijd ook alleen met
een weemoedige blik terugdenken aan de
verleden laren. De jaren dat alles veel beter was
dan nu. Dat Is wellicht een leuk onderwerp voor
een diepgravende studie.

Over diepgravendheid gesproken; in dit nummer van
Tussentijds ruim aandacht aan archeologie. Zo duiken we
samen met gastschrijver Peter van Nistelrooij het laat
middeleeuwse verleden van Berghem in. Ook is er in dit
nummer aandacht aan de opgravingen in de
Hooghuisstraat. Verder brengen we een artikel over de
excursie van De Werkende Mens aan het prehistorisch
openluchtmuseum in Eindhoven.

Nog meer middelen om van die 'millenniaire depressie' af
te komen: Ernst W. Hoonakker schreef op verzoek van
Tussentijds een intoressant artikel over het 75-jarig bestaan
van Organan. Nog meer jubilarissen: nieuwsblad De
Sleutel werd vijftig en is daarmee het oudste nieuwsblad
van Oss en omgeving. Ook hadden we zelf een beschei
den fees~e te vieren. Onlangs bereikten we namelijk ons
eerste lustrum.

Natuurlijk breken we ook in deze Tussentijds met het ver
leden. En ook brengen we weer een bezoekje aan de
Monsterstraal. Tenslo1te trekken we samen met de auteurs
van Oss. 600 jaar een stad, de conclusie dat het Osse ver·
leden meer dan ooit in het middelpunt van de belangstel
ling staat. En dat is een goede zaak, vindt u niet~

De redactie

• 75 jaar Orgonon
• Berghemse bodem

VOl1dslen
:~. De Sl~utel een holve
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Met nvenml/lslaanen door 75 iaar Organon'

Herinneringen aan een toekomst

De wereld trad een nieuw tildperk binnen, toen op 22 juli 1923 de deur van het
kantoor van notaris Van den Bergh In Amsterdam acht.r d. heren Van
Zwanenbltrg dichtviel. Er ;[OU In het kleine Oss .en farmaceutisch bedriif komen
dat nu ••ns niet voortkwam uit d. toen almachtig geachte en met v••1 rook en
smook omgeven chemische Industriel2

Dot nieuwe Orgonon zou 'Zich loeieggen op

hel maken von wetenschoppeliike genees

kundige preparaten op bosis yon dierlijke

orgonen. Von dot ogenblik noor het nu 75·
jarige bedrijf dol d. hel. wereld omspont,

zou het ondetWerp kunnen zijn voo een
sponnend geschiedenisboek. mei lef, dood·

kracht, leed, pijn, leleul"5ktlling, wetenschap

pelijke courage. inkrimpen, uitbouwen. s1o

peloze nachten vol ~luifelooshetd. met
twist over chemische en godsdienstige acties

en reedÎes, mei discussie over waf mensen

bindt, wat ze scheidt, over liefde, hoop,

vrees, kortom over elk aspect dol het leven

en de dood kent.

BASis

Vreemd goooeg ligt de basis voor dit bedrijf

bij de diepgelovige gedo<hte van de relatief
jonge (begin dertig) Sool von lwonenberg

dot - noor de tooi von zijn mensen gezegd 

'onze li_ heef niets voor niets geschapen'

I-Iod. Zoekend noor de zin doorvon, komt hij

in contoet met mensen die hem wijzen op de
welensthapper Ernst loqueur van de

Universiteit van Armterdom • ol heel long

een Nederlands bolwerk bij het:r.oekèn noor

cen stof woormee mèn suikerziekte kon

bestrijden.3

Nu hodden Soal van lwonenberg en de

Amsterdamse hoogleraar de gave excellente

krochten om zien heen Ie verzamelen; ook
de derde grondlegger van Organon, de

scherpzinnige dr. Jacques von Oss, had dol

talent. Dot wilde niel zeggen dot de ün

alleen moor een oog VO()( de wetenschap

had en de onder uitsluitend de commercie

naÎoegl Wol in Oss gebeurde wos voor de

tijd een relalief leidzaam fenomeen:

gedrieën sloeg men de weg in noor de dr.

5001 _ ZWOflenb-.g (1930.1940)

, tWl i""OOr "'Cl" M '...........ï1s1oorwtf Os dol d~ ~r frog........l<Irisch """"" ... dot~~ bioe<,,,rjel woodel,
~ropf. Het Î$~ns de t..dc*ing de ol gesdw...... ;es<h~tWi hemolen, moord"~ VOlt M~ dit VOO< eN
- """ Otl bolonenïk ... oM '" de _~t.iddr.n '- ~.,.;...... Als 'onbn' VOO< het ..... g-':o"-'" Î$ MtI

oonlOl '-"'trI ~al .... WdI u doat"'CIi'lUÓl.,...og.,.opbol. nog OOft 'Ot.: 'a' , of 00........... don kunI u dal..;" 0. out_von '"...........
'0. -.-. ...rdtn ooijl webn Iot..-. op 31 obobto 1923 • ~l<5jl< g "'"", ..wd.
~ AI in 1889 wià ........ dal .. 01>'" htit< .... ~.". tot rn oIotn hod. Hel duutdt kil 19'21 "OOtdooI 800... ... s.a het
intuint lIOtlden iooI...... "



bereiding van het hormoon insuline op

zodanige schaal dat men de verkoop ter
hand kon nemen en de levering gewaar
borgd werd. Vooral dat laatsie was een van
de essentiële voorwoorden die men stelde.

Het zou immers onverantwoord zijn een sui·
kerzieke met insuline Ie behandelen en don
tol de ontdekking komen dot het preparaat
er niet meer kon worden geleverd.4 Nog
steeds houdt het moderne Orgonon aan
deze principiële stelling vost.

De moderne opzet
Twee andere aspecten waren van eminent
belang voor preparaten van de nog jonge

Organon: de kwaliteit von het product en de
garantie dat het bevafle wat er op de ver·
pakking stond. Tenslotte speelde voor de
verkoop de acceptatie door de behandelend
artsen een rol van betekenis. Geduldig en
met uiterste zorgvuldigheid polijslfen de drie
aan hun werkwijzen. Uit het grote perso

neelsarsenaal van 'peetvader' meneer Soal
werden mensen geworven met veel gevoel
voor verantwoordelijkheid. Daarmee stortte
men in het naiaar van , 923 in een hoekje
van Zwanenberg's Slachterijen en Fabrieken
te Oss de industriële bereiding van insuline.

Uitgangsmaleriool waren de alvleesklieren
die nog moor kort doorvoor door de slach
terij ols woordeloos werden betiteld. Maar
denk er niette licht over, als men begon met
een kilogram alvleesklier, eindigde men na
een aantal bewerkingen met enkele tienden
van een gram insuline geschikt voor de
behandeling van suikerzieken. Dit is zeker
niet slechter don de prestaties van andere
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firma's. Overigens werd met veel grotere

hoeveelheden geslort, anders zou het hele
longe proces veel te duur uitvallen.

KoniJnen en muizen
Om de 'sterkte' te bepalen maakte men

gebruik van konijnen; pas veel loter schakel·
de men over op muizen. Deze proefdieren

werden eerst door Organon gefokt, later
werden ze betrokken von gespecialiseerde
proefdierenforms die men 'in de hei' vond
en die ook aan onderen perfecte dieren

leverden. Nu zijn al die technieken achter
haald en verlaat men zich bij onderzoek en
ijking nog slechts na de wetlelijk verkregen

toestemming op het gebruik van proefdie
ren.

Het groot.worden von Orgonon ging met
veel pijn gepaard. In de baaierd van namen
die voor Organon, Oss en de wereld van de
hormonen en vitaminen veel betekenen,
komen er veel voor die je ook elders in de
wereld ontmoet als het over een gelijksoortig
farmaceutische bedrijf gaot.~

Mammoetwerk
Wie Organon zegt, zegt ook mensen en
mammoelwerk; immers wetenschap gaat
over het onldekken von hel onbekende en
over het streven dot nog onbekende Ie ont
rafelen. Veel gespecialiseerde krochten wer
den aangetrokken voor de laboratoria en

deden onderzoek naar steeds weer geheim
zinnige sloffen. Nu weet iedereen dot het om
hormonen ging. die vreemde stoffen die
ergens in hel lichaam gemaakt worden om
op een andere plaats hun effect teweeg te

• Toch liep Orgonon ondonkl alle inzet cloor biivoorbeeld in de loop von de Tweede Wereldoorlog ITKII verschillende preparaten
legenop. Ook bllNen lare. bepaalde "",parolen verl<nieboor ve.l<riieboor, oncklnlol het feil dol er -....choppeliik ew....
'betere' waren.

J Hierover is meer 'e l<WJn in het boek von prof. dr. M. TolJSlc, O1ganon, De lJ"'chieóenis VOn een bijzondere N"',Ion<he
onderneming. Eerder schreel TOUfk, Overzicht 1923 - 1948, Otgolef 2, numlTMlr 1, 21 ·43. Ean meer recente u~9O'" i$ ,
J. Verhoog, 75 jaar 0'9O'OOIl, '23-'98.
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brengen. Of men zocht naor stoffen die weer
helpen de toegediende vitaminen ol hormo

nen daadwerkelijk te gebruiken.

De noam von Orgonon en von ..ee1 von zijn

medewerkers is onverbrekelijk verbonden

mei grote en zeer grote wetenschoppeliike
ontdekkingen in de endocrinologie en op het

gebied von vitaminen. Mei eindeloos vollen

en opslaan werden in de laboratoria von

Organon uitvindingen gedaan die velen hel

leven hebben gered of dol weer tot een

redelijk aanvoardbaor niveau hebben
gebracht. Daarbij was Elf vooral vroeger in

relatieve vrijheid OY6I'" het wefk Ie denken en

de daaruit ontstane gedachten - zo zij
opportuun woren - Ie incorporeren in

(en medewerk...- >On Ot'9u'HU> bij IOnnOn -01_

o~lrlier<ln(1930-1940)

• MaJc Oend.rmonde in O. Groene va" 1BougUSItJ, 1951

Orgonons streven naor nog betere for·
mocevtische preparaten.

Oss, ••n hoofdstad
Het is misschien wel dil geweest dat

Organon - en daarmee ook Oss . tat merk·

waardige, hoogwaardige en specifieke

samenleving maakte. Als Oss don ook 'een

der hoofdsteden van de wef'e1d' genoemd

wordt, don heeft men daarin lol op zekere

hoogte gelijk.6 Het was nooit: korte boon,

snel gedaan; binnen de pet"ken van hel

bereikbare kwom hel fvndomentele onder·

zoek nooit echl klem te zillen. Uiteraard
heeft men hier en daar wel eens de lering

noor de nering moeten zetlen, moor de

wetenschap ward door 'Zeker niet de dupe

van. Gek genoeg heeft dol toch ook wel

eens geleid tot een verdieping van hel inzicht

en hel voorkomen van een debacle. Soms

waren de ideeën goed moor de timing

slecht, soms andersom.

Het meest lot de verbeelding van de bewo·

ners van de nog kleine Osse gemeenschap

eind ioren twintig sprok misschien wel het

werk dot de nog jonge Orgonon deed om

tol hel zuiver mannelijke hormoon te komen.

AI in 1930 werd hiermee geexperimenteerd.

De medewerkers van Orgonon maakten .

naar hel volk zei - mei hun nog geheimzin.

nige stoffen . van kippen honenl Wat was

hel geval? De 'kippen' waren gecastreerde

hooen. Zonder kom zien zij er uit ols hen·

nen. Gol men die 'kippen' nu een verman·

nelijkende stol, don groeiden de kammen

weer vit. AI dro heelte Orgonon in de volks

mond don ook de 'honenfabriek', een naam
die heel long in zwang bleefl

Mannelijk hormoon
loter legde men dot onderzoek noor het

mannelijk hormoon waer stil omdat onderen



zeiden een veel 'sterker' preparaat te heb

ben. Tot men ontdekte dat de twee sloffen

wel hetzelfde effect bij de gecastreerde hoon

hodden, moor chemisch niet hetzelfde

waren; dot kon dus ook nogl Bovendien had

de andere onderzoeksgroep een - tot dan

toe onontdekt - rekenfoutje gemaakt.
Tenslotte bleek het toch de groep van

Organon te zijn die als eerste het 'echte'

testosteron, het pure mannelijke hormoon

(uit stierentestes geisoleerd) in honden hadl

Net als tegenwoordig wel gebeurt, zag men

onmiddellijk de commerciële bomen tot in

de hemel groeien - moor dot viel toch legen.

Pos nadal allerlei patenlzaken opgelosl

waren, kon Organon de produdie van de

werkzame stof slorten. En nu mogen we mis

schien wel zeggen dat er in Oss meer man

nelijk hormoon gemaakt werd don waar ter
wereld ook!

Het werken met stoffen als hormonen en

andere stoffen die diep ingrijpen in het men

selijk organisme, vraogl om speciale voor

zorgen. AI heel vroeg in de geschiedenis van

Organon was men betorgd over de invloed

van zulke stoffen op het lichaam en de geest

van de medewerkers. Toen niemand nog

docht over een eventuele 'besmetting' met

bijvoorbeeld hormonole stoffen, achtte de

leiding het ol wel noodzakelijk daar aan
dacht voor te vragen en zonodig maatrege

len te nemen. Zo zog men ol begin jaren vijf

tig in ruimten waar met hormonen gewerkt

werd kooi~es met infantiele muizen. De uit

de atmosfeer ingeademde stoijes konden zo

worden aangetoond.7 De kernvraag daarbij

was steeds of eigenlijk de effecten die moge

lijk bij de diertjes optraden ook indicatief

7

waren voor de mensen die In die ruimte

werkten.

Gepas$..rd station
Dol was overigens een vraag die Organen

mensen niet onbekend was. Kon men

immers altijd - ook in het onderzoek noor

geneeskundige effecten - de lijn proefdier
mens volhouden?8 Met het toenemen van de

therapeutische krocht van ontdekte en

geproduceerde stoffen rees de kans op bijna

onoverkomelijke problemen. Zo hield men

vroeger bij wijze van voorzorg zelfs ofdelin

gen voor bepaalde personen gesloten.

Inmiddels is dot door de slerk verbeterde

technologie ook alweer een gepasseerd sta

tion. Het zal duidelijk zijn dot met name het
punt van de arbeidsgeneeskunde in Oss een

punt van voortdurende zorg was. AI in 1949

kende Oss een volwaardige bedrijfsgenees

kundige dienst waarin Organon ruimschoots

porticipeerde.

De toevloed van de relatief grote hoeveel

heid zeer diverse werknemers die samenhing

met de steeds voortschrijdende uitbouw van

Organon, had uiteraard grote consequenties

voor de opbouw van de gemeente. Nieuwe

mensen kwamen dikwijls vanwege hun spe

cifieke kennis noor Oss en stelden ook ande

re eisen waaraan men tegemoet moest

komen. Zo ontstonden nieuwe wijken met

andersoortige huizen.

Typische gewoonten
Binnen het bedrijf waren lypische gewoon

ten; bijvoorbeeld dot _ ook in de kantoorge

bouwen - de artsen en medische doctorandi
een witte jas aon moesten. Ook bestond het

, Hiervoor werden infon!iele liongel mui...., gebruikt, <>tndo! die voor hormonen gevoeliger zijn dan .oIwauen dieren. Uileraord
~rden de muizen regelmo1ig l)I'$Ct"Mnd en 'ververst'.
, Op bepaalde gubieden, biivoorbeuld de psyclliotóe, i. lherapuvtisch onderzoek onmogelijk. Men zegt wui dar hoe cenlral"" de
werking ""n..., farmacon i., hoe _urder hul proefdi.r 'I(In de mens ofstoot.
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'voorschrift' dot men door een oontol

kamers heen moe~ kunnen kijken. De vele
91oswonden goven vreemden soms de
indruk met een hypermoderne kantoortuin

von doen fe hebben. Een typisch 'bij...er.
schijnsel' was dot de herenmode hier Ier
stede zeker niet achterliep bij wot 'grote' sle·
den Ie bieden hadden; wot betreft de dames
lag dot wol moeilijker.

Oe 'hormonale opmars' van 0(90nOn heeft
leker ook de hond gehad in de komst V(ln
'accessoire bedriiven'. Zoals de vleesfabrie
ken aanleiding goven lol blilcfobrieken, zo

vroegen geneesmiddelen om bedrukte ver·
pakkingen en gebruiksaanwijzingen. Een

ware motor voor de ontwikkeling van de ver·

pakkings. en drukinduslfie in 0ss19 Woar

Orgonon een zeer internationaal bedrijf
was, ootmoette men ook . afgezien van het
algemene fekort aan arbeidskrachten in de

jaren zestig lot en met tochtig - allerwegen
buitenlanders. Zo werkten er medio 1973 21
nationaliteiten bij Organon. lii werkten als
wetenschappers, als technici, als vertalers
moor ook gewoon als administratieve en
commerdële medewerkers op de diverse
diensten van het kantoor. Dat heeft vooral in
de jaren zestig en zeventig de Osse gemeen
schap gekleurd. Daarbij kwam het intensie
ve contact met de wetenschappers in de lan
den waar Organon zijn producten verkocht.
De vele bezoekers van over de grenzen
droegen zeker bij lot het soms internationa_
le straatbeeld van Oss.

Voorlichting en educatie
VOOf"lichting en educatie over wat men met
de verkrijgbare en nog in de reseorchfose
verkerende preparaten van Organon kon

doen, was vanaf het begin essentieel. In die

optiek kende Organon bijvoorbeeld zoge·
noemde arf$encursussen, woar topgeleer.
den uit de endocrinologische wereld specia
listen 'bijprootten' over de nieuwste ontwik·
kelingen op hun gebied. Dot gebeurt nu nog

bijvoorbeeld tijdens grote internationale
congressen maar ook in het grote 'gouden'
gebouw aon de Molenstraat, het Saai van
Zwanenberg-Auditorium. Schriftelijk han_
teerde mon daarvoOf" een tijdschrift, Het

Hormoon. lo In oorsprong was dat een sim·
pele uitgave die echter al snel vertaald werd.
loter werd dil wetenschappelijk hoog aan
geschreven tijdschrift opgenomen in het in
vijf talen verschijnende Orgonorama; het
huidige blad heet Orgyn.

Wie het nu in Oss over Organon heeft, schiet
in de regel een paar preporoten te binnen 
de 'pil' in een oontal vailige varianten - soms
zelfs een paar van een andere fabrikant!
Men noemt een of lwee anabole steroïden
vanwege hun positieve effect bij zielden of

om hel gebruik als doping bij sportpresta
ties. Ook middelen om kinderloosheid
te bestriideni moor zelden wordt een van

lAAI"''''' W<Hdr itIg9pokl (1936}

9 E.W. Hoontlkker, 1.5 joor Dn>~," Popie" fNV ofdeling Oss (Os. 19931.
100. t<tnl. uÎ111O"e dot..n ..... olcIober 1931. Van 1964 lol en ....... 1987 -w-n Htl Ho<moon in viif toltn. ob ooderde.l
YGn lIt11ijdsduilt Organoroma. Dil periodiek;, in 1990..-.ongtn door Orgyn.



Organans psychofarmaca genoemd.
Vreemd genoeg komen nog steeds prepara
ten noor voren die door reorganisaties al
lang bij andere delen van de business unit

von Akzo·Nobei (waartoe de NV Orgonon
behoort) zijn ondergebracht. Zulke 'afsplits

ingen' en veranderingen deden soms pijn 
moor dot was de prijs die Oss betaalde voor
de vooruitgang van de wetenschap. Vooral
het afsplitsen van de chemische fabriek in

Oss veroorzaakte een schokgolf die af en
toe nog voelbaar is.ll

'Grote ontdekkingen'
Natuurliik kon iedereen een of ander schon
doolverhaal vertellen - maar echt zichtbare
trots ontmoet men bij mensen die bij
Organon werkten ten tijde van wat men zelf
ziet als 'grole ontdekkingen'. Nog kon men
horen van moeders van nu al weer volwas
sen vrouwen dat zij 'plasten om de andere
vrouwen te helpen een kind te krijgen'. AI in
1930 hoolde Organon een zwangerschops
hormoon uit urine van zwangere vrouwen.
Ook oudere vrouwen hebben het spontaan
hun onontbeerbare hulp bij de inzameling
van hun urine.

Wel lijkt door olIerlei omstandigheden de
hechte bond met het bedrijf in de loop der
jaren veel losser geworden. Sommigen
menen het begintijdstip zelfs te kunnen defi
niëren: op hel moment dat de werktijdenre
gistratie over de gehele linie werd inge
voerd. Men moet zich echter afvragen of
hier geen sproke is van een algemene moot
schappelijke ontwikkeling.

Omgang tussen de sekHn
De omgang tussen de seksen bij Organon
kwam de oorspronkelijke bevolking van Oss

9

en omgeving al heel long 'vrij' voor. Nu gaf
de oord van de werkzaamheden, de
omgong met geslachtshormonen en alles
wat door mee te maken had, daartoe ol
vroeg gerede aanleiding. Men keek daar
over het algemeen met een schuin oog noor
- moor in den lande werd dot nog ol eens
breed uitgemeten.11 Binnen het bedrijf ver
oorloofde men zich - vooral op het gebied
von de toal - vriiheclen die elders waar
schijnlijk niet zouden worden getolereerd.
Doorbij kwam de regelmatige toevloed van
'buitenstaanders' waarvan er velen andere
gewoonten hadden en een andere levensbe·
schouwing hanteerden. Een enkele uitglijder
doorgelaten, leidde dot tot weinig proble.
men.

Toen Organon tegen 1960 wereldkundig
maakte een preparaat te hebben dot in stoot
was zwangerschop te voorkomen, kwamen
veol zaken in een ander licht te stoan. Het
wetenschoppelijke feil schokte de maat·

schappij zodanig dat men het preparaat
(lyndiol 5) aanbeval ter regulering van de
cydus van vrouwen. Op de werkvloer nam
men deze stelling nauwelijks serieus; de
zwongerschapsvoorkoming zou een bijver
schijnsel zijnl Natuurlijk waren er medewer
kers die om principiële redenen weigerden
mee te werken aan 'zulke zondige produc
ten'. Aan sollicitanten werd in deze tijd
gevraagd ol zij bezworen hadden tegen het
uitdragen van de ideeën die samenhingen
met wat men 'geleerd' 'orale contraceptiva'
ging noemen.

De seksuele revolutfe
Het zou natuurlijk te gek voor woorden zijn
Organon een hoofdrol toe fe bedelen in de
seksuele revolutie van de jaren zastig en

" Het chemische $Iv!< weid in 1971 ofgêSplir$l. Dit ......rd Diosynth.
,. Oil $peelde vooral in de poliliel<. Zie onder "-' he1lied VGn Levie, De mi$lhoom (Arnl;klrdom z-iJvoor 19.coj.
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zeventig. Het volt echler niel Ie loochenen
dol ook preparaten uit Oss hebben meege·
holpen de vrouw te bevrijden von de losl von
de zwangerschap. In hel mootschoppelijke
krachtenveld dot dG geboortebeperking en
de seksuele vrijmaking von de vrouw omgaf,
wos de 'pil' (en de steeds veiliger versies
daarvanl zeker geen geringe factor. '3 En
woar hel nu goal over de mensen bij
Orgonon in Oss, volt op Ie merken dol
menig werknemer toen geconfronteerd werd
mei prettige of minder prettige vrogen en
opmerkingen hierover. Ziin of hoor stelling.
name en ontwoOfd aon de vroger of vroog.
ster was don dikwijls doorsloggevend. In dot
opzicht bleek de doorsnede von mensen von
Organen dikwijls niet adequaat geïnfor
meerd.

langzaamaan ebde veel von commotie weg
en werd het allemaal wol 'gewoner', althans
in Nederland. Allerlei politieke en religieute
factoren zorgden er voor dot veel londen in
dot opticht geen gelijke tred hielden of kon
den houden met de westelijke wereld. l • In
het hort von het bedrijf kende men de sitv
atie te goed om door onevenredig :rwoar

tE~__

aan te lillen. Op sommige plootsen gaf het
soms aanleiding tot wrijving, elders lol hila
riteit.

Inkleuren van het beeld
Natuvrlijk is het onmogelijk binnen het
bestek van dit artikel 75 jaar Orgonon te
beschrijven lools dot 'op de werkvloer' erva
ren werd. In het boekie 'Stopstenen door
dertig joor werk' merkte ik eens op dot het
inkleuren van het beeld aan de Ieler wordt
oV6fgeloten. 'Dil geschriftje', stond er bij,
'levert niet meer don de vegen en strepen
om aan de slag te gaan'. Zo is dot ook nv.

Met gemok mogen we Orgonon eigenlijk
wel een 'motor' voor Oss noemen - als het
ol geen 'startmotor' isl Orgonon heeft Oss
leker in wetenschappelijk oplicht 'op de
kaart' gezet. De hele wereld kent de prodvc
ten die in Oss lijn vitgevonden en het mooie
is dot Organen ook als 75-jorige nog steeds
bijdroogt onze gemeenschap in de belang.
stelling te houden.

Ernst IN. Hoonoklc.er

0. 'mit;tobi%eiKI>e ~/.

tuin' (1942)

I~ NVSH, -opoliet>ew.ging lOOit MonNr.........-Moatschoppii. moolKhoPfM1iike inslelli"""" ~ool. obom.Gklin~n "" de
ker\en speelcIon hierb;i ..n n>I von betekenis.
I. Denk bijYoo<beeld oon de invloed YOtl de oncydiek Hvmonoe V_ -On '25 i.Ai 1968. M4n ""m de oncyd~mind9< rwoor
op na de rv...e&l -on mgr. W. 6eltken in moel" t964.
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Hulde aan de/ubilarlsl

De Werkende Mens viert zijn eerste lustrum

De geschiedenis van Stichting De Werkende Mens gaat terug naar 1991, toen bil
twee verschillende geledingen In de Osse samenleving het Idee ontstond dat Oss,
met zlln unieke Industriële geschiedenis, een Industriemuseum waardig was. Belde
groepen werden samengebracht In de Werkgroep Industriemuseum Oss. Hierin
waren behalve historici van het Museum Jan Cunen en de Streefarchlefdlenst
Brabant-Noord-Oost ook vertegenwoordigers aanwezig uit de lokale politiek
(raad en college), het bedrllfsleven en het onderwlis.

Waarom een industriemuseum in Oss? Oss

en het Maasland hebben een opmefkeliike

industriële ontwikkeling doorgemaakt. In

een plaats en regio die nagenoeg geheel

van de landbouw leven, komen in 1872 in

hoog tempo verschillende industrieën tot

ontwikkeling. Die industrieën hebben vanaf

dol moment tot op de huidige dog in sterke

mate het sociale en economische leven

bepaald. Deze heel bijzondere industriêle

geschiedenis van Oss en het Maasland lijkt

verloren te gaan. lij is helochter waard een

plaats te krijgen in oon levendig en actief

museum, zodat ook toekomstige generaties

kennis kunnen nemen van de ontwikkeling

die deze regio heeft doorgemoakt.

Industriemuseum niet haalbaar
Binnen de werkgroep ontstonden drie groe

pen, elk met hun eigen toak. Onderzocht

werd onder m8ef" welke de beste rechtsper

soonlijkheid van de werkgroep zou zijn; het

vastleggen van informatie uit literatuur,

archieven en interviews; het verzorgen van
de public relations en de externe contacten.

In opril 1992 werd een tentoonstelling geo

pend door de Commissaris van de Koningin
in Noord-Brabant Frank Hooben. Er werd

een folder uitgegeven en er was een video·

film over de Osse industriële geschiedenis.

Tijdens de tentoonstelling werd een open

dog georganiseerd en In het Museum Jon

Cunen wos noost de tentoonstelling ook

onder materiaal te bewonderen. Voor beide

activiteiten wos de belangstelling groot.

Bergoss
Enkele leden binnen de Werkgroep

Industriemuseum Oss namen het initiatief

om de meest karakteristieke gebouwen van

het Bergoss-camplex voor te dragen ols

Rijksmonument bij de Rijksdienst voor de

MonumentenZOf"g, k>en de gemeente Oss

pionnen hod om een deel van het Bergoss

compie" te kopen. Want niet alleen woren de

gebouwen geschikt voor een te vestigen

industriemuseum, als fabrieksgebouwen van

het oudste industriële bedrijf in Oss woren zij

ook van historisch belong. In 1994 werd de

aanvraag uiteindelijk door de Rijk$dienst

voor de MonumentenzOf"Q afgewezen en Was

een eventuele locatie voor een industriem·
useurn verloren.

Het werd geleidelijk aan steeds duidelijker

dol een industriernvseurn op kOf"te termijn

niet reoliseerbaar w<ls. De belangrijkste

reden was wel dot de financiën tekort scha·

ten. Daarnaast bleek dot veel van het

beoogde tentoon te stellen materiaal

(machines, gereedschappen, en dergeliike)

door de ioren heen wos vernietigd door de
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bedrijven, die het materiaal als ballast
zagen.

Hoe verging het in de tussentijd de
Werkgroep Industriemuseum Oss? In de

zomer van 1992 kozen de overgebleven
leden von de Werkgroep ervoor om een

stichting Ie worden. Men erkende hel feit dot

het induslriemuseum 'een lonkend perspec

tief in de verte' was geworden. De stichting
ging zich richten op een bredere doelstel·
ling: de bestudering von de geschiedenis
van de regio en hel organiseren van activi
teiten hieromtrent. De stichting kreeg de
naam De Werkende Mens en er werd een

eigen logo ontworpen. Het bestuur von de

stichting werd gevormd door alle actievelin

gen die op dot moment nog in de
Werkgroep actief waren. Op 20 opril 1993
werd de stichting bij notarieel besluit opge
richt en in het stichtingenregister ingeschre
ven.

In mei '993 orgoniseerde de stichting,
samen mei Museum Jan Cunen een lezingen

dag over Bergoss, waarvoor wederom grole

belangstelling bestond. Vooral werd terug

geblikt op de stoking, die zich bij Borgoss in

1873 had afgespeeld en landelijk de aan

dacht had getrokken. In november 1994

organiseerde De Werkende Mens, in somen
werking met Museum Jon Cunen een lezin

genavond over het 'kasteel' op de Oude

Werf, nu Burchtplein geheten. Het apporte·
mentencomplex wat door is gebouwd kreeg

de naam 'Geldersche Poort', een noam die

door de stichting is voorgedrogen. Verder liet

de stichting zich niel onbetuigd op het terrein

van monumentenzorg. Somen met onderen

probeerde zij zoveel mogelijk te behouden

van de oude kantoren van Zwanenberg, die
op de nominatie stonden om gesloopl te
worden.

De stichting treedt verder naar buiten
Om hoor activiteiten meer bekendheid te

geven in Oss en omgeving worden de ver

schillende lokole en regionale media regel

matig op de hoogte gehouden van komen

de activiteiten. In augustus 1995 heeft de

stichting goed nieuws te melden: de

gemeente Oss heeft de stichting een start

subsidie gegeven met de garantie dat de

gemeente ieder jaar opnieuw haar begro

ting zal bekijken en indien nodig aanvullen.

Gesteund door dit goede nieuws goot de

stichting voortvarend van stort en organi

seert op zaterdag 9 december 1995 een his

torische wandeling door Oss, inclusief

beklimming van de toren van de Grote Kerk

en een kopje koffie onderweg. Ondanks de

kou liepen bijna dertig mensen langs de his

torische plekken in Oss. Eveneens in decem

ber verschijnt het eerste, veertien pagina's

tellende periodiek met historische artikelen.

Op dinsdag 13 februari 1997 verzorgt de

stichting een lezing in Museum Jan Cunen
over cornoval. Een historische kijk op het

ontstaan van carnaval wordt gegeven door
professor Herman Pleij.

De eerste excursie
Op zaterdog 11 mei 1996 organiseert de

stichting een bustocht langs Osse historie.

Via een tocht longs prehistorische nederzet

tingen en grafvelden, geneeskrachtige bron

nen en aardbreuken, kastelen en andere

plaatsen met een bijzondere betekenis,

komen we terecht bij het kasteel in Oijen. De

eigenaar heek speciaal voor deze excursie

toestemming gegeven om op zijn terrein de

gebouwen te bezichtigen. Ook de opgravin

gen noor restanten von het grotere kasteel

mogen worden bezocht waarbij archeoloog

Gerord van Alphen uitleg geeft. In Megen,
aan de voel van de gevangenpoort wordt

koffie gedronken.



De volgende lezing stoot ol weer op stapel.

Hel onderwerp: waarom ruilden talloze
mensen uit Noord-Oost-Brabant rond 1900
hun Brabantse land in voor een enkele reis
noor Ameriko? Op uitnodiging van de stich
ting geeft dr. Henk von Stekelenburg op 4
juni de aanwezigen inzicht in de mogelijke
motieven en het lot van de emigranten uit

Noord-Oost·Brobant.

Druk In d. lucht
In september 1944 was het nogal druk in de

lucht boven Oss en het Maasland. Op 17
september 1944 ging Operatie Morket
Gorden van stort, en één von de aanvlieg
routes leidde palaver Oss en het Maasland

noor Arnhem. Over deze luchtoorlog gaf
Heeschenaar Joop Thuring op 19 december
1996 een diolezing in Museum Jon Cunen.

Het periodiek krijgt een naam
Omdat de stichting met een subsidie von de
gemeente wordt ondersteund was het
bestuur van mening dot niet alleen de
lay-out van het periodiek moest worden
veranderd, ook een noam was wenselijk. De
naam werd medio 1996 gegeven:
'Tussentijds' .

Na eeuwenlange overlast en bedreiging
door overstromingen, werd in 1942 de
Beerse Overlaat voorgoed bedwongen.
Door streekarchivaris Henk Buijks wordt 15
opril 1997 een lezing gehouden over de
sporen die het water door het Maasland
heeft getrokken. Aansluitend op 19 opril
wordt een bustocht gehouden, deze voert
onder meer langs het stroomgebied van de
Beerse Overlaat. Ook het gemaal Coners
wordt bezocht.

Herontwikkellng Bergoss_terreJn
In een brief aan de gemeenteraad van Oss
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op 16 januari 1997 betreurt de stichting dot
het eeuwig zonde zou zijn als van de zestien

zaagtanddoken die de Bergoss-fabriek langs
de Oostwol in Oss telt, er slechts twee of drie
bewaard zouden blijven. Zij verzoekt de

gemeenteraad om deze gevelwand in te
possen in de nieuwbouwplannen voor het
Bergoss-terrein. 'Met enige durf, goede wil
en fantasie is beslist veel mogelijk'. In de

brief wordt de suggestie gedaan om het

gesloten en ondoorzichtige van de wand
enigszins op te heffen: hef open maken van

de schijnvensters die in de wand gemetseld
zijn. In een antwoord op 12 opril 1997 laat
de gemeenteraad het volgende weten:
'Gelet op het bovenstaande zullen wij uw
verzoek betrekken bij de totale ontwikkeling
van hel Bergoss-terrein en hier te zijner tijd

op terugkomen'. Zools eenieder weet, zijn de
zaagtanden tegenwoordig opgenomen in
het nagelnieuwe hotel-restaurant De
Weverij.

Een avond die veel belangstelling trok wos

'Honderd jaar agrarisch bedrijf en platte
land', een lezing over honderd jaar NeB
door historicus Ton DuHhues, op 27 mei
1997. Ook Tussentijds verscheen in 1997
met tal van interessante artikelen.

Historisch. panelen
Belangstellenden die aan de stadsexcursies
mee hebben gedaan, toonden veel enthou·
siasme en vonden het jammer dot de infor
matie 'vluchtig' was. De stichting heeft toen
een project opgestart dat de historie zoals
die nu in het centrum van Oss nog te vinden
is in de bebouwing en het stratenplan zicht
baar kon maken voor iedereen die door
langs komt. Door de stichting zijn teksten
opgesteld, die zijn gegraveerd in 25 ponelen
die bij ponden zijn aangebracht en die tij
dens de wandeling door de stad voor een
ieder vindbaar zijn. Dit project was mogelijk
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door een finan<:iële bijdrage door de Ossche
Industriële Kring (OIK). Dil project is aan hel
gemeentebestuur oongeboden, zodet er een
duidelijk aanspreekpunt blijh voor hel
beheer von de panelen. In de vernieuwde
stadswandeling 'Een rondje Ou' WOfdt noor
deze panelen verwezen. Op 2 juli 1997
werd hel centrale paneel bij de Wol door de
wethouder Gerard Ulijn onthuld.

Nog mur lezingen en excursies
Op 25 oktober 1997 is er een busrit naar
het 00rlog5- en Verzetsmuseum Overloon,
woarbij deelnemers meer te welen kwamen
over de bevrijding V'CIn 05$, Archeoloog
Horry FoIckens, opgrovingsletder von de
RijiuuniversiMit von leiden, vertelt, op 18

december 1997 over de speurtocht noor het
Vorslengraf von Oss. Tijdens een koffie
concert op 8 moort 1998 În Vivo1di brengt
de Brabontse groep Ut Muziek oud·
Brabantse muziek ten gehore op origi~e

instrumenten.

Hel Natuurhistorisch Openluchtmuseum in
Eindhoven wos op 9 mei 1998 hel volgende
doel, woor de deelnemers een indruk kon-

den krijgen hoe Oss er in de prehislofie

heeft uitgezien. In het museum is een gere
construeerde nedtnetting te zien uil de ijzer.
tijd. De bouw van de boerderijen is vooral
gebaseerd op opgrovingen in de Osse wijk

Ussen.

Joodse ondememen
Als een afsluiting von ons eersle luslrum wos

er op 12 mei een lezing over joodse onder·
nemers in Oss door Hetty Berg, assistent

conservator bij hel Joods historisch museum
in Amsterdam. Uiteraard kwamen we ook in
1998 mei een aanlol interessante nummers

van Tussentijds.

De toekomst
Ook voor het komend joar ziin er weer
lezingen en excursies gepland. In 1999 lal

onze stichting uiteraard stil stoan bij hel feil
dat Oss in precies zeshonderd joor stods
rechten heeft. Bij het bestvvr is hiervoor een
aantal ideeën ontwikkeld die nog vOf"der
worden uilgewerkt. We houden u op de

hoogtel

Ruvd Pieters

laatmiddeleeuwse bodemvondsten uit Berghem

Aan de Waterstraat 4a In Berghem (gemeente Oss) werden In oktober 1996 de res
tanten van een afgebrande boerderI' opgeruimd. Door eigenaar Matt Zegen
werd de Archeologische Werkgroep Oss In de gelegenheid gesteld waamemingen
t. verrichten.

Bii hel ruimen Y(ln de boerdorijresten Yfflr·

den na verwijdering van de fundering in eer·

ste instantie geen sporen van archeologi_

sche betekenis aangetroffen. Dil tegen de

verwachting in want in 1988 en 1992 wer_

den op hetzelfde perceel reeds laatmiddel

eeuwse aordewerkfragmenlen gevonden.

Echter doof volharding van de geinteres

_rde eigenaar kwam Of" onder de aange

brachte zandlaag van de uit 1861 doteren-

de boerderii een ni9VWe grondstruduor Ie

voorschijn. Oe structuur werd gekenmerkt

door de aanwezigheid van drie greppels.

Op de situatieschets van het terrein is te zien

woar de greppels zich bevinden (afbeelding 1).

Voncbtamstandlgheden
Zools gebruikelijk bestoot het grootste deel

van de vondsten uil oordewerk.fragmenten.

In de humusrijke greppels werd ook veel
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Pingsclorl.aardewerk op een diepte van één
meter en het jongere Longerwehe.sfeengoed
op een diepte van anderhalve meter. Aan de
hond van het oordewerk lijkt het erop dot
greppel 2 iets ouder is don greppel 1. In
greppel 3 werden geen vondsten aangetrof•

fen.

Aardewerkvondsten
De determinatie van het aardewerk is voor·
namelijk uitgevoerd door Eddie Nijhof van
de afdeling Bouwhistorie, Archeologie
en Monumenten von de gemeente
's-Hertogenbosch. Tijdens de determinatie
viel op dot er nagenoeg geen inheems aar
dewerk is gevonden. Van de ruim duizend
oardewerkfrogmenten was 99,5% import
(zie afbeelding 2 voor een overzicht van de
aardewerkvondsten en de geografische
ligging van de pottenbakkercentra).
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De meest opmerkelijke oordewerkvondsten
(de nummers komen overeen met die uit
afbeelding 2) zijn:

•. -

Vrijwel alle vondsten bevon
den zich op een diepte van
0,7 tot 1,6 meter beneden
het maaiveld. De doorzochte
greppels hadden alle een
profiel met een egaal zwarte
kleur. Er was geen geloogd.
heid te constateren. De aan·
wezige oardewerkfragmen
len bevonden zich in secun·
daire posities. Zo log bijvoor
beeld in dezelfde greppel

organisch materiaal gevonden, zoals hout,
bot, tand, leer en enkele ijzerhoudende frag
menten. No blootstelling aan de buitenlucht
kleurden enkele stukken hout
prachtig lichtblauw. Dit komt
door de aanwezigheid van
het mineraal vivianiet, een
ijzerfosfoot.verbinding die in
contact met lucht oxideert en
blouw kleurt.
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A/b.3, AordewerH,og",enlen
In"""",. (nu",,,,,,, 3), Moa.land (n"",mer4), Zuic/.lJmburg
(numme,8), PoHrolh (n"""""," 9), Rijnland (IIU"''''''' Jl),
ptOIo.steengoed (nu",,,,,,, 13), profo-SIeeIlgO&d Rijnland

(1IlI"''''''' 14), prolO·Peengoed l.<I"""n,",1I$ (nu"''''''' liS).
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Veruit het grootste deel van de aar
dewerkvondsten bestaat uit Elmpter
aardewerk (63 procent). Er zÎÎo 1'01
fragmenten (zie afbeelding 5, num·
mers 12·1 t/m 12.9), kanfrogmen.
len (zie afbeelding 5, nummers 12·
16 en 12-17), voorroadpotfrogmen
ten (zie afbeelding S, nummers 12·
10 firn 12.15), 9rop6- en komfrog
menlen (zie afbeelding 5. nummers
respectievelijk 12·18eo 12· 21)
aangetroffen. Twee fragmenten heb
ben een
ruitvormige radstempelversiering
helgeen weinig voorkomt (zie

afbeelding 5, nummers 12·19 en 12-20).
Aan de rondfragmenten van de voorraad·
polfen (zie afbeelding 5, nummers 12-10
'fm 12- 15) is in te schotten dat deze een dia
meter en hoogle gehad moet hebben tussen
0,7 en 1,2 meter.

r). Romeins oordewerk
Twee losse vondsten. Eén aordewerkfrog
ment van een Terro Nigro school en een aar·
dewerk potrondfragment.
4). Maaslands aardewerk
Het materiaal geeft aan dal de fragmenten
afkomstig ziin uit het Maasgebied (Andenne.
achtig). De vorm roept echter weer twijfels
op vandaar dot er vraagtekens blijven
bestaan over de herkomst (zie afbeelding 3,
nummer 4).
6). PlnO",orl aardewerk
Dit aardewerk is goed te herkennen aan de
beige kleur en de typische donkerrode ijze.
roxide.verfstrepen (zie afbeelding 4). Dit
soort aardewerk is al eerder gevonden In

1992.
8). Zuid-Limburgs aGrdew.,Ic
Hiervan is onder meer een bodem van een
drinkbeker aangetroffen (zie afbeelding 3,
nummer 8-1 en 8-2).
9). Paflrath aardewerk
Er is een aanzienlijk deel Paffrath aardewerk
gevanden. Dit aardewerk, voornamelijk pot·
ten, is duidelijk te herkenbaar aan de schilfer·
structuur en de metaalachtige glans (zie
albeelding , nummer. 9-1, 9-2 en 9-3).
r J). RIJnlands aardewe,k
Een van deze aardewerk fragmenten was
geglazuurd, zeer waarschijnlijk hebben
we El6n voet van een spaarpotje gevonden
(zie afbeelding 3, nummer 11-1).
r2). flmp"r aardewerk

Afb.2b, Geog,gfi5,he ligging pOflenboHer productiecentro



Mb.6: Aordewerk/'ogm,nt,n
Blino-sleengoed Siegburg (nummer 17), biino·sreengo«f
RiinJond (nummer 18), Sleellf](*ll.ongoorwehe (nummeIS 19
t/m 21J. $hi9ngoed Siegburg (numme' 22), grijs oordllwerlc
(nummer 23) en rood oord<rwerlc Vlooms (nummer 26).
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Ncrtuursteenvondsten
Tijdens de werlczoomheden in Berghem
werd ook natuursteen gEWonden. Een over
zicht van de meest opmerkelijke vondsten
(zie ook afbeelding 7):
I}. Maalsteen
Van deze basalfsteensoort is circa 2,3 kilo
gevonden. Doordat de poreuze steensoort
tijdens het molen ofurokkelt, wordt deze niet
glad moor blijft ww en dus geschikt VOO( het
molen.
lil}. Slijpsteen
Deze slijpsteenvorm wordt ook wel strekel
genoemd. De strekel werd om de hals of
aan de broekriem gedragen en werd
gebruikt om bijvoorbeeld messen te slijpen
(zie afbeelding 9).

Een met zoutglazuur voorzien aardewerk
fragment had een driehoekige radstempel.
versiering (zie afbeelding 6, nummer 19.3).
2'). StMngoed Longetwe"e
CJCJrdewerlc
De trechterbeker van dit steengoed is zeer
nauwkeurig te daferen namelijk rond 1450
(zie afbeelding 6, nummer 21).
25). Spinsteen
Dit aardewerk spinsteentje is van zeer goede
kwaliteit en derhalve het vermelden waard
(zie afbeelding 8).

Afb.j: E/mper oordewerk/rogmeMen
Ponen (""",mers 12·1 'fm 12-9), VOOtraodponen (oommers
12_10 '/m 12-lj), Irormen (oommers 12-16117), grope
(nummer 12./8), """ radstempel wrsi<lrde frogmenllln
(oommelS 12-19/20) en kom (nummer 12_21).

'6). flrolo-steengoed
Longerwe"e oordewerlc
Een van de kannen met ijzerengobe had een
radstempelversiering (zie afbeelding 3, num
mer 16-3). Dit aardewerk is ook in '5

Hertogenbosch gevonden.
'9). Steengoed I.CJng8twe"e
CJCJrdewerlc

MbA: Pingsdorf oordewerk
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~uursteenvondsten

~~",. Vondst Steensoort Aantal

I Maalsteen .u.. Z7 Zuid-Duitsland lEiIe"

11 A!s~ Vuursteen I

111 S~· steen Golaa """"... I Zie besdlritanl.

Afb. 7: Nolvllul••nv(lndsten

Organische vondsten
De determinatie von het organisch materiaal
is uitgevoerd door Theo de Jong. Hel bot
materiaal is erg verweerd en door bodemin.
werking sterk aangetast. Hierdoor zijn veel
resten (circa vijftig procent) niet determineer
boar. Met name de hardere delen van het
skelet zoals tanden en koken bleven
bewoard. Soms zijn alleen de glozu.... rkop.
seis von de tanden, de hardste onderdelen
van hel skelet, bewoard gebleven. NOmdo!
er in hel algemeen slechts weinig organische
reslen bewaard zijn gebleven op de zond
gronden van Brabant, is 002:9 ecologis<:he
kennis over planten en dieren, vooral uit
deze periode, zeer gebrekkig. De gegevens
uit deze opgroving vormen daarom een
waardevolle oonvulling H

, stelt Thee de Jong.

De resultaten
De in Berghem gevonden botresten zijn
afkomstig van rund (Bos taurus), poord
(Equus cobollvs), vorken (Sus domesticus),
schaap (Ovis onas) of geit (Coprs hircvs) en
kip (Golius gollus domesticvs) (zie afbeel
ding 10). In totaal werden 139 botresten
oongetroffen. Dit materiaal vertegenwo()(
digt een totaolgewicht VOl'l 1864 grom. De
botresten zijn ofkomstig van minimaal acht
dieren. Von runderen zijn de meeste onder·
delen gevonden. Zo kwamen onder meer
twee onderkaokkiezen van een bijna volwas_
sen rund (24 tot 28 maanden) uit de bodem.
Van een kol~e werden twee los$& melkkiezen
gevonden. Het diertje werd geslacht in zijn
eerste levensjoar.
Het paard WQS volgens de kiezen ruim vol.
wassen. Door het ontbreken van de snijtan.
den is een nadere leeftijdsbepoling niet

mogelijk. De meeste varkens werden
geslacht lussen hun derde en vierde levens
joor. Dit wordt bewezen door het onvolgroei
de onderste gewrichtsuileinde (distale epify.
se) van een linker dijbeen en de onvolgroei.
de distale epifysen von twee middenhands·
been~es (jonger dan twee joar).

Opvallend is de vondst van een dijbeenfrog
ment van een kip. Het blijkt dot varkens,
noost runderen, een belangrijk aondeel in
het botspeclrum hebben. Of dit een
weerspiegeling is von de oorspronkelijke
verhouding binnen de veestapel is onbe
kend. Dit heeft te maken met het feit dot het
ontbrekende (verweerde en niet venomelde)
deel niet te ochterholen is. Een verschuiving
van de vorkenshouderij in de vroege
middeleeuwen in de richting van de rund
veeteelt en grootschalige schopenhouderij in
de late middeleeuwen lijkt ook door deze
vondsten te worden bevestigd. Hoewel voor
een betrouwboor model meer ondenoek en
materiaal nodig zijn. Tenslotte werd nog een
deel van een lederen schoenzool gevonden
(zie afbeelding 11).

Datering
De vroegste dotering kan worden gesteld op
circo 1000 tot 1200. Het Elmpter materiaal
- met 63 procent het grootste deel van het
oordewerk vormend . is globaal te dateren
in het midden van de dertiende eeuw. De
algemene datering is circa 1000 tot 1400,
met een sterke nadruk op de periode 1250 
1300.

Conclusie
De aonwezige greppels dateren vit de lote
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middeleevwen. Doordat er geen gelaogd.
heid in de greppels was Ie constateren, is het
onduidelijk hoe de vondstfrogmenlen in de
greppels terechtkwamen. Uit het omvongriike
aantal aardew6fkfragmenten is een continue
ontwikkeling te zi81'l van eind twaalfde -.JW

tol eind veertiende eeuw. Hel Elmpter aorde
werk kwam het tolnïkst voor. Ondanks het
geringe aontal CM'gonische vondsten is hiel"uit
wel een beeld te vormen wet OYel"eeokomt
meI ondefe vondstcomplexen uit de lote
middeleeuwen.

Peter von Nistelrooij
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Breken met het verleden

Er :liln '1'••1 bouwactiviteiten gaande op het moment In Oss. Een kort overzicht van
wa' er was en wat er komen gaat.

Kromstraat

De middelbare agrarische school is ges·
loopt. Hier kregen vele jongeren een oplei

ding tof landbouwer en veehouder. De MA5

kwam voort uit de lagere landbouwschool

oan de KruÎsstraat (nu gebouw

Volksuniversiteit). Inmiddels is de MAS door

fusie in een grotere onderwijsorganisatie

terechtgekomen. De verouderde gebouwen

aan de Kromstroot zijn afgestolen. Op het

terrein worden nu funderingen gelegd voor

patiowoningen.

Monsterstraat

Kruisstraat (centrum)

Een typisch stooltje joren zestig-architectuur

is in ougvslu$ in verrossend korte tijd plot

gegoon. We bedoelen hel gebouw von
A1bert Heijn. Er waren mensen die er wet w(Jt

voor voelden he' pand om zijn kenmerkende

stijl (kenmerkend voor het bouwen in de

jaren zestig) Ie handhaven. Die visie heeft

overduidelijk geen stand kunnen houden.

Wol er nu komt? De redactie vroeg hel

iemand die kennis heeft van de planontwik.

keling in dil gebied. We gokten hierop: win.

kels met appartementen. En inderdaad, mei

dit gewaogde idee bleken we in een keer

goed te zitten. Er wordt ol aan gewerlctl

'Monsterstroof ;s de rvbriek waorin de betekenis von de Osse straatnamen wordt verkloord.

Vooral het centrvm von Oss heeft tol von strootnomen die long geleden zijn bedacht. Soms is de

oorsprong te achterhalen, soms h/i;ft de betekenis van de nomen in de nevelen van de tijd ver

borgen. Wie een bijdrage kon en wil leveren oon het ontraadselen van bi;zondere Osse
(stroat)namen is hierbi; von harte vitgenodigd!

De redactie moet iets bekennen. In ons vori

ge nummer hebben we een beeld gegeven

van helonistoon van de Nieuwe Hescheweg.

Oorlogsgeweld speelde daarin een belangrij

ke rol. Door een korte moor zeer heftige strijd

rond 25 seplember 1944 Ivssen geallieerden

en Duitsers woren verschillende woningen

aan het Mgr. Van der Boerplein in vlammen

opgegaan. Dil maakte. zo dochten wij. de

weg vrij voor een nieuwe, kortere weg noor
Heesch.

Dol laatste was echter niet correct. De

Nieuwe Hescheweg is enkele laren na de

oorlog door afbraak van andere dan de

door oorlogsg8Weld vernielde panden tot

stond gekomen. Overigens zijn wij de heer

H.T. die ons op deze verkeerde interpretatie

gewezen heeft erkentelijk voor zijn aanmer.

kingen. We willen lenslatte juiste informatie
aan u verstrekken.

Pevl Spon;aard
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"De Sleutel werkt na een halve eeuw nog steeds"

Het is nog maar drie laar geleden dat de Tw••d. Wereldoortog 'en einde Is als 0

Sleutel voor de .ers'. ke.r he' daglicht de'. HHet was .en tijd waarin l.darMn
hard moest werken voor :dIn geld", v.rtelt Aria lullben. "'Samen me. A1ex Mok
kwam ik op het idee om een blad uit 'e geven, vol advertenties, zodat mensen wis
ten waar ze voor hun goed terechtkonden." De Sleutel tot de beter. zaken van Oss
en omgeving was geboren.

De oprichting van De Sleutel pasl in de liid
von wedefopbouw van Nederland. Zo vlok

na de oorlog waren d. grole tekorten aan

kleding, schoenen, voedsel en huishoudelij

k. artikelen wat afgenomen. De winkeliers,

of middenslondet'S 100ls Luijben hen betitelt,

hadden weer wat te bieden. '"Moor don
moesten mensen wel weten waor ze moesten

zijn. Het wos nog geen vetpot: iedereen lette

goed op de klein~es. En zo onlstond het idee

voor een advertentieblad, dol we De Sleutel
lol de betere zaken van Oss 80 omgeving
noemden,~

Zo gezegd, zo gedaan. Luijben en Mok skJ·

ken de honden uit de mouwen en begonnen

met hel ophalen von advertenties. Oeze wer

den, somerl met de verzamelde berichten,

gebrochl noor drukkerij Van loosbroek in de
Begiinenstraat, "Moor hoe vaak De Sleutel

door precies is gedrukt, weel ik niet. We zijn

wel vrij snel overgestapt noor drukkerij Van

Grunsven in Boxtel. langzaamaan groeide

de oplage. Maar om welke getallen hel

ging? Geen idee, door stonden we niet echl

bii slil. Zoveel als er nodig ziin, zeg maar. ~

Heelopmerkelijk

001 moeton er toch een flink aantal zijn
geweest, denkt 001.: mevrouw Luijben. "Want

hel blad werd ook toen in de wiide omge

ving bel.Org(f. Behalve in Oss kwamen we

ook in de Moosdorpen.~ In de zaak van Mok

werden De Sleutels Wtrdeeld. ~Dot regelde

Ceelen", weet luiiben zich fe herinneren.

"Hij nam de ZOl'g voor de verspreiding op

zich. En dat moesl goed gebeuren, wonl

mensen lieten het ol snel weten 01$ zij De
Sleutel een week niet hadden gehad. Hel

wos voor die jaren ook heel opmerkelijk dol

er zo moor een krant gratis werd bezorgd. Er

werd bchl noor De S1euleluitgekeken."

Alle andere werkzaamheden werden door

Arie luiiben en A1eJl Mok uitgevoerd. Hel

ophalen van de odvertEH"lties, het tekenen

van de lay-outs: alles deden beide heren

noost hun eigen werk als middenstander van

respectievelijk een kledingzaak en een win·

kei in huishoudelijke artikelen. "Er ziin heel

waf avonden en zondagen in goon zillen.
Moor ik vond het leuk om te doen, dot

scheeli veel. Bovendien zal ik niet groog stil,

had oltiid veel om honden. Vandaar dol ik

ook actief wos bii de CAMO, Centrum Actie
Middenstand OS$,"

Ervaren krantenman

Nadat de druk von De Sleutel noor Boxtel

was verhuisd, nam The WolIers de redactie

op zich: een ervaren krantenman, die al

sinds 1916 schrijver en redacteur van De

Stad Oss, WoIfet"s bleef tot oon ziin dood in

1955 wer\aoam voor De Sleutel, Doama
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nam zlln dochter Z'ln taak over tot

196911970. Vervolgens verzorgde Tony
Mulders tol 1974 de redactie. Haar plaats
werd ingenomen door Ad Vos, die in 1980
plaats maakte voor Bert Schampers. Nadat
Schampers De Sleutel in 1983 verliet, schreef
Maarten IfOn de Rokt tot 1985 voor Oe
Sleutel. Sinds die tijd is Kees Oings verant·
woordelijk voor de redactionele invulling.

En dot wordt goed gedaan, vindt luijben.

"Jazeker, ik lees Oe SI8\Jtel nog iedere week
mei plezier: het ziet er allemaal goed uit.
Niel te vergelijken met vijftig jaar geleden,
maar de omstandigheden waren toen ook
heel anders. Weet je, wij hebben er destijds
nooit bij stilgestaan dot De Sleutel het vijftig
jaar long zou volhouden. Anders had ik die
eerste aantekeningen wel bewaard. Ooi is

23

toen, zonder daar moor een keer bij stil Ie

stoon, gewoon in de prullenbak verdwenen."

Op naar volgende vijftig
Hoewel Arie luijben over het algemeen goed
te spreken is over 'zijn' product (Mok over

leed in 19571. moet hem een ding van het
hart. "Niel zolang geleden wilde ik een

advertentie voor Oe Sleutel afgeven. Toen
kreeg ik Ie horen dot ik daarvoor op de
Burgwal moeslzijn, lerwiil ik nota bene in hel

pond van Oe Sleutel stondlOoI kon echl niel,
hoor. Dof past niel bij de slotus van een vijf
tigjarige. Moor over het andere niets don lof:
op noor de volgende vijftig jaar."

Mari/ou Nillesen

Opnieuw sporen van het Hooghuis

In de Hooghuisstraat is in september 11. druk gewerkt aan de vernieuwing van de
riolering, Daarvoor moest het wegdek over enige afstand worden opengelegd. rer
hoogte van Van Vugt Elektro waren al spoedig oude muurresten in het zand z:Icht
baar. Vorig laar waren in de aangrenzende bouwput van het nieuwe Albert HeIIn
complex al delen van de zijmuren gevonden vun het zogenaamde Hooghuls.

Dit Hooghuis bestond uit de verbouwde
middeleeuwse sladspaort die hier van oor
sprong de oostelijke toegangsweg lol Oss
beveiligde. In 1925 is het pond afgebroken
omdat hel de toegang lol de slad hinderde.
Door de verbouwing in de 18de eeuw was
namelijk de onderdoorgang van de poort
verdwenen. Verkeer moesl sindsdien zich
door een bochtig Klaphekkenslroaije wrin
gen om de stad in of uit te kunnen.

Gesloopt
Toen meer en meer auto· en vrachtverkeer
op straat kwam, is hel monumenlale
gebouw gesloopt. Door de beperkle werktui-

gen die men loen voor dot soort werk had,
ging sloop van het gebouw niel verder don
lol juisl onder het maaiveld. Vandoor dot nu
de muurresten opnieuw aan hel licht kwa
men. Weliswaar zijn ze zwoor gehavend
door de aanleg van rioleringen en andere
leidingen, maar herkenbaar genoeg. leden
van de Archeologische Werkgroep Oss heb
ben metingen verricht als aonvulling op de
gegevens die men reeds had kunnen verza·
melen bij de bouw van Albert Heijn.

Poul Spanjoard
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OSS een stad, Oss een bestseller

Oe feestelijkheden voor de viering van Oss zeshonderd laar dad zlln op 14 oktober
jl. oHlcleel begonnen. Het f..stjaar duurt tot 14 oktober 1999. Dan Is het exact x.s
honderd laar geleden dal hertogin Johanna van Brabant 'de goede lude van Oss'
het stadsrecht Khonk.

Op woensdog 14 oktober iJ. had d.
gemeenle Oss een symposium in De
Lievekomp belegd waarbij niet alleen btj he'
verleden werd stilgestaan, moor waorin juist
voorol noor de toekomst werd gekekeo door
verschillende sprekers. Toch koo burgemees
ter Wim Dijkstro de genodigde Commissaris
van d. Koningin Frank Houben een
geschenk met historisch karakter aanbieden:
het boek 'Oss een slod, beelden van een
geschiedenis'.

Alomvattend boekwerk
Voor het eerst sinds 1975 kent Oss hiermee
weer een min of meer alomvattend boek
werk woorin de g8Khiedenis von de slad
vonaf de prehistorie lot op de huidige dag in
beeld gebracht is. Donkzij de ruimhartige
medewerking von werkelijk alle Osse grafi.
sche bedrijven kon er voor Oss iets onge·

Eversham: Ussen in Eindhoven

kend fraais von het boek worden gemaakt.
Het boek is volledig in kleurendruk uitge.
voerd, telt zeker zeshonderd illustralies en is
zeer venOfgd en verrassend vormgegeven.
Het boekwerk is een ècht Osse productie
geworden. Oe auteurs Henk Buijks (streakor
chivoris), Jos Neomogus (hoofd voorlichting
gemeente Oss) en Poul Spanjoord (historicus
en beleidsmedewerker cultuur bij de
gemeente Oss) zorgden voor de inhoud,
Gert-Jan Bloemers (vormgever te Oss) voor
de vormgeving.

Het boek is ongelooflijk goed ontvangen.
Op woensdag 14 oktober kwam het officieel
in de verkoop, zaterdag 17 oktober wos de
gehele oplage van meer don 8300 exemplo
ren zo goed als uitverkocht. Wilt u er nu nog
een bemachtigen, don moet u kht vfug zijn!

Een wild nviln stoot luid knorrend In een met ruwe palen afgezette wei. Kippen
lopen luid kakelend achter waggelenet. eenden aan. Ubelles scheren snorrend
over de kronkelende Tongelreep. Overal hangt de geur van rook en houtskool. Het
prehistorische dorpje EYersham lag er In het waterige voorjaanonnetje op zater_
dagochtend 9 mei 11. nog wot slaperig bil. Een forse delegatie uit Oss bracht een
bezoek aan het 'wot later zou bUiken' eigen verieden.

Het dorpie uit de iizertijd (750-50 voor
Christus) is begin jaren tochtig gesticht door
leden van de Stichting Prehistorisch Huis
Eindhoven. Deze stichting stelt zich in 1982
als doel een nederzetting von landbouwers te
reconstrueren, compleet met akkers en vee.
In het dorpje moesten de bewoners (perma
nent en gasten) arre levensnoodzakelijke
werkzaamheden zelf verrichten.

Experimentele archeologie

Met de recons1ructie wilde de stichting octief
bezig zijn met educatie, recreatie en
experimentele an:heologie. ~jl er gasten oon
wezig zijn, wordt geleefd en gewerkt. Zo doen de
vrijwilrlgers van het prehi$tOri$ch dorp 'live' erva
ringen op met werk- en leefwijzen uit vroeger lij.
den. Deze ervotiogen worden loter vt!Igeielcen
met archeologisdle voodstren. En oIs de gasten
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0. lmidw itJ E...,,'":tm, uilllroOro' ooor Oss' ""rwe'P

gaandeweg hIJn verbli~ er nog iets van op$l9

ken, don heeft de stichting hoor doel bereikt.

Op de plek von het dorp 'onder de rook von
de Slrotumse kerk' werd in de winter von
1982 gestort met hel koppen van eikenhout.
In hel voorjoor van 1983 we«:! mei inheem
se houtsoorten en met gereedschop dot in
de ijzertijd voorhooden was, gestort mei de
bouw von de eerste boerderij. De naam von
de nederzeHing was snel gekozen:
Eversham, noor het everzwijn, hel gelIJk
brengend symbool IJit de prehistorie. De
legende goot dol er op de plek waar
Evershom is verrezen een everzwijn is

gedood.

Oue verleden
Voor de eersle boerderij en voor bijna alle
latere bOIJwwerken werd vooral gepIJt vit het
Osse verleden. De gegevens van de prehis_
torische nedenelfing in de hIJidige woonwijk
Ussen dienden 015 basis voor de bouw von
het Eindhovense Archeon avo nt 10 lellre. Het
InstitIJvt voor Pre· en Protohistorie van de
Universiteit YQn leiden verleende zijn mede
werking oon hel ontwerp van hel dorp.
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In het prehistOfische

dorp verschenen na
verloop van lijd 001<
andere bOIJwwer
ken. Hierbij kon

worden gedocht oan
het poortgeboIJw
(naar vondsten IJit
de omgeving van

Antwerpen). de
5midse, de schopen

boerderij (noor
vondsten vil Hops),
de weefschvIJr en de
greppel boerder ij.
Omdat Evershom

strategisch is aange
legd, wanl op de
grens lIJssen nol en

droog, konden er
leemkIJilen worden aangelegd. Het dorp telt
tevens broodovens, krIJidentIJinen, een
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boomSlomkono.werkplooiS, een heilige eik,
een pottenbakkerij. een waterput en een spij
ker (een opslagplaats voor graan).

Adieve rol
De deelnemers oon de excursie van De
Werkende Mens keken hun ogen uit. En hel
bleef niel alleen bij kiiken. Von sommige
werd door de bewoners von Evershom en de
orcheogidsen een actieve rol verwacht. Zo
moest er houl worden gehokt en kon er mei
speren worden geworpen. Ook werden er
prehistorische pannenkoeken gebakken op
een open vuur. En jo, dol vuur moest door
één van de deelnemers gcande worden
gehouden. Oe kruidendrank die bii de pon.
nenkoeken hoorde. moest door een deelne·
mer ol roerend aan de kook worden
gebracht.

Hoewel een gids de rondleiding verzorgde,
wos er ruimte en tijd genoeg om ook nog op
eigen hou~e door Evershom rond te struinen.
Telkens klonken krel9n van vreugdevolle
instemming ols wederom bleek dot een
imposont bouwwerk lot slond wos gekomen
donkzij de opgrovingen in Ussen. Die
instemming sloeg bij sommigen of en toe om
in verbozing. Verbozing over hel feit dot pre·
historisch Ussen in Eindhoven in noge·
bouwd, en niet in Oss. Ach, geschiedenis
kon een rore loop nemen.

Robin de Jong
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