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»  C O L O F O N «

Tussentijds is het tijdschrift van stichting De
Werkende Mens, de historische kring voor Oss en
omgeving. Tussentijds verschijnt twee keer per jaar
in een oplage van 250 exemplaren.

De Werkende Mens wil de geschiedenis van Oss en
haar bewoners in beeld brengen. Dit gebeurt door
het verrichten van onderzoek, het houden van lezin-
gen, het organiseren van excursies en andere acti-
viteiten.

Donateur worden van De Werkende Mens?
Dat biedt veel voordelen. Niet alleen wordt u als
eerste op de hoogte gesteld van onze activiteiten,
ook kunt u tegen aantrekkelijke korting deelnemen
aan deze activiteiten.
Bovendien draagt  u er met uw bijdrage aan bij dat
De Werkende Mens kan blijven werken. Per jaar is
de contributie minimaal E 10,-. Wie donateur wil
worden kan dit bedrag overmaken op bankreke-
ningnummer 18.04.58.981 Rabobank Oss, ten name
van de stichting De Werkende Mens. Stuurt u ook
een briefje met uw naam en adres naar St. De
Werkende Mens, postbus 628, 5340 AP Oss.
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Een oorlog die nog
niet voorbij is

Op 5 mei 1945 kwam er officieel een einde aan de Tweede

Wereldoorlog. De doorwerking van deze oorlog is na al die jaren

op allerlei terreinen nog steeds merkbaar. Om maar een enkel

ding te noemen, er worden nog steeds misdadigers uit die tijd

voor het gerecht gebracht, er zijn nog steeds vele raadsels uit die

tijd die vragen om een oplossing. Daar zijn in deze omgeving

ook nog verschillende mensen intensief mee bezig. Wim Boeijen

uit Schaijk heeft zojuist een nieuw boek voltooid met de titel

‘Vliegen en vechten aan de Maas’, over allerlei aspecten van de

luchtoorlog boven Noordoost Brabant. En Joop Thuring uit

Heesch, die al vaker in Tussentijds over de oorlog heeft geschre-

ven, heeft ook dit keer weer een intrigerend verhaal over bijzon-

dere gebeurtenissen die met het verzet te maken hebben. Het

speelt zich af in de gevaarlijke periode dat deze regio vanaf sep-

tember 1944 als gevolg van Operatie Market Garden bevrijd is,

maar daarmee tevens in de frontlinie is geraakt.  

Voorafgaand aan de oorlog was er in Oss een periode van veel

bouwkundige activiteit. De specifieke architectuur uit de jaren

dertig is nog steeds zeer geliefd. Het zijn aansprekende woningen

met veel sfeer, door erkertjes, glas-in-loodramen, schuifdeuren en

dergelijke. Makelaars weten daar goed op in te spelen en laten

dit soort huizen vaak bij opbod van eigenaar wisselen. Robert

van Vlijmen heeft die periode onder de loep genomen, geïnspi-

reerd door zijn eigen woning uit die tijd.

Met een uitgebreid verhaal over een bijzonder oud pand in de

Peperstraat door Hans Pennings is er meer helderheid gekomen

over dit bescheiden maar karakteristieke gebouw, dat enigszins

verloren tussen lelijke nieuwbouw staat. Wellicht heeft dat er aan

bijgedragen dat het wat uit het oog is geraakt. Door bouwplan-

nen heeft het plots een onzekere toekomst gekregen en moet het

wellicht in de rubriek ‘Breken met het verleden’gepast worden. 

Een Amerikaanse ‘arts-ingenieur’ van Nederlandse oorsprong,

Willem Kolff, haalde kortgeleden de kranten omdat hij 60 jaar

geleden de eerste werkende kunstnier in Nederland tot stand

bracht. Oud-Organon-medewerker Ernst W. Hoonakker

bewaarde een bijzondere herinnering aan deze medicus en zette

deze voor ons op papier.

Een aantal Tussendoortjes, over huizen in de stijl van de

Amsterdamse School in Oss, een voormalige leerlooierij en over

het wapen van Demen en Langel en een boekbespreking maken

deze Tussentijds hopelijk weer tot een gevarieerde en aanspre-

kende aflevering. En zoals u weet, we staan altijd open voor arti-

kelen van uw hand. En, misschien wat vroeg maar wel gemeend:

alvast een goed nieuw jaar gewenst. 

Namens bestuur en redactie,

Paul Spanjaard
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O R I Ë N TAT I E

In een recent verschenen Tussentijds (1) is in het artikel “Dat deed je gewoon” ruim aandacht besteed,

speciaal gericht op het verspreidingsgebied van dit tijdschrift, aan de doelstellingen, opzet en

consequenties van de geallieerde luchtlandingsoperatie Market Garden, september 1944. 

Maandag 18 september, de tweede dag van het massale luchttransport (gecodeerd als D+1, oftewel Tweede

Lift) verliep de luchtlandingsoperatie grotendeels volgens het stramien van de vorige dag. Van weerstand

van de vijand in de lucht bleek geen sprake.

Vanwege mist – toen de grootste vijand op voor dit doel vitale vliegvelden in Engeland - was de start van de

Tweede Lift enkele uren uitgesteld waardoor de doorkomst tijden min of meer parallel liepen met die van de

dag daarvoor. Op 18 september vertrokken eerst vier in compacte formatie vliegende “blokken” elk

bestaande uit 36 (2x) of 27 (2x) Skytrains van het Troop Carrier Command (TCC) van de IXe Amerikaanse

Luchtmacht, gevolgd door blokken van losvliegende formaties bestaande uit combinaties van

trekvliegtuigen en de daaraan gekoppelde gliders met bestemmingszones bij Arnhem. 
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Foto A: Karakteristieke formatie
van C-47’s van de IXe

Amerikaanse Luchtmacht boven
de polders ten noorden van Oss;

al bijna drie uur onderweg
waarvan het laatste uur boven

vijandelijk gebied (provincies
Zeeland en Noord Brabant). Bij

een normale lijnvlucht zou de
piloot nu de passagiers vragen

te gaan zitten en het bordje
“fasten seatbelts” zou

aanfloepen. Bij deze vlucht is nu
het moment aangekomen
waarop de Amerikaanse

bemanning de Britse
parachutisten verzoekt te gaan

staan en de haak
van de parachute

aan de “static
line” vast te koppelen.

Een unieke foto gemaakt door
Dhr. Johan Visser destijds

woonachtig op “De Brand” in
Oss.

Patriotten,
Parachutisten,

Partizanen en.....
Paniek

Foto B: Wat lossere formatie van
“Dakota’s” van de RAF/RCAF die
gliders van het type Horsa trekken
boven Megen.         
Collectie: J. Thuring

Heesch, Joop Thuring        
Oss, Hans den Brok



TCC had voor 18 september 126 vliegtuigen gereserveerd
voor het overvliegen van de 4e Para-Brigade van de 1e
Britse Luchtlandingsdivisie. Ruim 2000 parachutisten en
daarbovenop nog 50 ton voorraad (grotendeels gestouwd
in containers waarvan elke Skytrain uit deze formaties er
vier opgehangen onder de romp kon meenemen) werden
vanaf vliegvelden in Midden-Engeland (Saltby en Span-
hoe) overgevlogen naar Droppingszone “Y“, de code naam
voor de toen even niet-idyllische Ginkelse heide -12 km
ten noord westen van Arnhem (2). Deze Para-Brigade ken-
de ook de klassieke opbouw van drie Bataljons (BN), nr. 10,
11 en 156. Van de 27 Skytrains uit het 3e blok die gereed
stonden op het vliegveld Spanhoe waren er 23 voor het 10e
Para BN bestemd, al met al 582 parachutisten (3).

Pech onderweg

Hoewel niet meer van een verrassing kan worden gespro-
ken met betrekking tot de gekozen luchtroute heeft noch
de Luftwaffe noch het Duitse luchtafweer geschut schade
kunnen toebrengen aan de vier hierboven beschreven for-
maties die vanuit het westen ’s-Hertogenbosch naderden.
Hier werd een scherpe linker bocht naar het noorden
gedraaid om vervolgens geleidelijk te gaan dalen tot de
ideale afspringhoogte (160 m). Daarnaast werd de brand-
stoftoevoer naar beide motoren afgeknepen om het motor-
vermogen te beperken en daarmee de snelheid (170 km/
uur). De vliegtuigen raakten daardoor wel kwetsbaarder
voor  vijandelijk afweervuur, inclusief dat van lichte
mitrailleurs en zelfs geweren.
Wijlen Joop Maertens, agent 1e klasse bij de Marechaussee
met Oss als standplaats, was 18 september naar ’s-Herto-
genbosch gestuurd voor een humanitaire missie en herin-
nerde zich dat aan de Rijksweg ’s-Hertogenbosch - Grave
onder Nuland bij “Chateau Blanc”, Duitsers van onder de
bomen op de geallieerde formaties aan het schieten waren.
Het is mogelijk dat zij op een van de 126 “sitting ducks”
een treffer wisten te plaatsen die het vliegtuig weliswaar
niet onbestuurbaar maakte maar de piloot toch noopte
het sein te geven het vliegtuig te verlaten. Nu kon het
nog, het vliegtuig op ideale hoogte en snelheid, een wijds
polderlandschap lag voor en onder hen en de meeste inzit-
tenden waren goed tot zeer goed getraind. Het was maan-
dag 18 september 14.04 uur, 15.04 uur lokale tijd.    

Het betreft hier de Douglas C-47A, met serial nr. 43-15175,
van de 315 Troop Carrier Group (34 Troop Carrier

Squadron; deze eenheid is te herkennen aan een mansho-
ge lichtgrijs geschilderde lettercode NM op de romp bei-
derzijds juist achter de cockpit). Vertrektijd 11.23,  ver-
wachtte aankomsttijd boven DZ-Y: 14.16.

Douglas C-47A 
Bij de Amerikanen officieel als “Skytrain” bekend staand, maar in
het dagelijks leven ook wel - met enige passie - “Gooney Bird”
genoemd. De Britten, die er in de oorlogsjaren honderden cadeau
kregen, vernoemden ze naar de Noordamerikaanse Staten in de
Mid-West: “Dakota”. 
Ook de KLM vloog al voor het uitbreken van de oorlog met dit type
van de Douglas Company: de DC-3.
Afmetingen (in meters): lengte 19.57 
spanwijdte: 28.96
hoogte:  5.16 
Normaal konden er 18 volledig uitgeruste parachutisten mee worden
vervoerd (een zgn “stick”).
Bemanning: 4(5) koppen, als het toestel de kop positie van de
formatie in nam maakte een radar operator deel uit van de
bemanning. 
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Foto C: Een Britse parachutist in kenmerkende outfit die zojuist
kennis heeft gemaakt met de klei in de polder ten noordwesten van
Oss. Hij heeft geen geweer bij zich wat erop wijst dat hij een hogere
rang heeft. Mogelijk meester Smeets uit Oss en anderen heten hem
van harte welkom.
Foto: Johan Visser en gezien het tafereel moet dit een opname zijn
van 18 september 1944.



Aan boord bevond zich de Amerikaanse bemanning
bestaande uit:

1st Lt. Tommy T. Tucker, piloot
2nd Lt. Dave O. Snowden, co-piloot 
S/Sgt. Walter E. Hewett, radio-telegrafist
T/Sgt. Woodrow W. Durbin, crew chief

Zij vervoerden 17 parachutisten (Para’s) van de A-
Company (A-Cie) van het 10e Para-BN en F/Sgt. W.A.
“Nick” Carter van de RAF. Deze laatste was als instructeur
verbonden aan de Parachutisten Training School (PTS) te
Ringway bij Manchester. Een superprofessional, hij en een
twintigtal stafleden van de PTS waren aangewezen om de
gang van zaken en het geleerde aan de pupillen nu eens
onder oorlogsomstandigheden te toetsen. Hij zelf zou
boven DZ-Y niet springen. Daarnaast had hij andere rede-
nen om snel terug te keren, want vijf dagen later zou hij
in het huwelijksbootje stappen (4). 

Naspeuringen in de archieven en navraag bij specialisten
op dit gebied  gaven geen uitsluitsel omtrent de namen
van de Para’s. Niet bevestigde berichten wijzen in de rich-
ting van Major P.A.R. “Patrick” Anson, Commanding
Officer van de A-Cie. Hij zou zich later hebben gevoegd
bij de deels ingesloten eigen troepen ten noorden van de
Neder-Rijn (3). Aangezien dit het enige toestel was dat
met 10 BN Para’s, A-Cie* neerstreek ten zuiden van deze
rivier en waarvan de inzittenden het overleefden mogen
we aannemen dat Anson in het Maasland voortijdig uit
de hemel neerdaalde en zich daarna richting Arnhem
spoedde.
Twee namen van de overige inzittenden zijn via bewoners
uit het Maasland ons ter ore gekomen en kunnen moge-
lijk verbasterd zijn; het gaat hier om “Sgt. Batterson** en
Cpl. Albert Cragg” (5).

*   een ander toestel met 10 BN Para’s  maakte een noodlanding bij
Dodewaard. Dit toestel behoorde tot een ander  TCS-quadron en
bevatte elementen van de B-Cie.

**  recentelijk kwamen we in contact met broer Roy van “Sgt Jack
Bateman” zoals zijn werkelijke achternaam luidde. Deze laatste,
geboortig uit Belfast, is inmiddels overleden maar Roy vertelde dat
zijn oudere broer Jacky in het leger een mooie staat van dienst had als
parachutist van het eerste uur. Zijn actie velden lagen rondom de
Middellandse zee en “Arnhem” was beslist niet zijn moeilijkste klus
geweest. Er is hem verteld dat dit mede te danken was aan de inzet
van patriotten langs de oevers van de Maas.

Cruciale ooggetuige

In het riante notarishuis onder aan de zuidelijke maasdijk
in Lith bevond zich toen ter tijd  tussen twee puntdaken
een stukje platdak met een luik om eventuele reparaties
aan dit relatief kwetsbare deel van het huis te vergemak-
kelijken. Een schitterende uitkijkpost over polders ten
zuiden van de Maas en een bijna ideale plek om acties in
de lucht boven Lith te observeren.
De zeventienjarige Henk, derde in rij van de vijf zonen
van notaris H.B.J. Leemans, was in september 1944 juist
overgegaan naar de eindexamen klas van de HBS in Oss.
Hij was en is een luchtvaart enthousiast.
Op de tweede dag van de luchtlandingsoperatie ziet hij uit
een formatie “Dakota’s “, vanuit zijn observatiepost pre-
cies tussen Nuland en Geffen – geaccentueerd door karak-
teristieke kerktorens – en dan halverwege boven de polder,
18 gecamoufleerde parachutes onmiddellijk  gevolgd door
vier witte als een strakke lijn langzaam en vreedzaam naar
beneden zakken. Een vliegtuig heeft hij toen niet zien
neerstorten. Het zou op de “automatische piloot” gezet
zijn volgens zijn zeggen.

N.B. in die tijd kende men zo’n hulpmiddel niet. Bedoeld wordt dat de
piloot het toestel vlak voor het verlaten van de cockpit goed had
uitgetrimd en praktisch onbeladen en op minder dan halve kracht
draaiende motoren nog minuten lang kan door vliegen voordat het
“out of control”  ter aarde stort.

Actie  

De kersverse Knokploeg (een verzamelnaam van al of niet
gewapende leden van de Ordedienst (O.D.), landelijke
Knok Ploeg (l.K.P.) en andere vrijwilligers, af te korten tot
K.P.) in de Lithse contreien beschikte in die tijd over enke-
le gemotoriseerde voertuigen zoals een motorrijwiel en
een paar sedans. Ze hadden zich geconcentreerd op orders
van de Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten –
Prins Bernard – die enkele dagen daarvoor over “Radio
Oranje” bekend had laten maken dat vooral vernietiging
van bruggen en elektriciteitscentrales door terugtrek-
kende Duitse troepen moest worden voorkomen. De
spoorbrug bij Ravenstein was gisteren (17/9) in de loop
van de middag opgeblazen en daarmee een primair bewa-
kingsobject de regionale K.P. ontvallen.
Nu kwam letterlijk en figuurlijk een spoedklus uit de
hemel vallen die zij wel konden behappen. Een gemotori-
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seerde patrouille werd de polder ingestuurd om de gealli-
eerde “vliegers” assistentie te verlenen.
Volgens Henk werden kort daarop vijf tot zes geallieerde
militairen bij het notarishuis afgeleverd (lees Intermezzo
A). Na diep nadenken zou het gaan om drie bemannings-
leden van het vliegtuig en drie Britse parachutisten. Een
lange stevige - en een relatief  kleine Amerikaan (mogelijk
de radio-telegrafist en de co-piloot, resp.) en een gewonde
(de crew chief?) daarnaast “Sgt. Batterson”, en ook een
gewonde (Albert Cragg?). De letsels waren het gevolg van
de onzachte aanraking met de klei bodem van de Lithse
polder. ‘s Avonds werden de buitenlandse gasten - behalve

de twee gewonden - opgehaald door de KP.
De overige zeventien inclusief de 1e piloot hadden zich
verzameld bij de boerderij van Tiemissen in Lithoyen. 

* het gaat hier om Halifax B III, van 578 Squadron RAF, met code LK-
D. Deze komt neer in de Dorpsstraat. De zeven bemanningsleden
komen om; het is de nacht van 20/21 juli 1944 (9, 10).

Nacht over de Maaskant

Onze pas gelande geallieerde vrienden zijn nu in drie
groepen opgesplitst.
1) De twee met beenletsels. Zij vinden in hun tijdelijk

verblijf een bed gereed staan. Maar eerst is er een bevrij-
dingsfeest gevierd ten huize van de familie Leemans.
De laatste flessen wijn uit de kelder worden openge-
trokken en de stemming is er opperbest, de zondagse
huiskamer vol. Af en toe komen K.P.-ers een kijkje
nemen o.a. als de wachtposten worden gewisseld - het
is tenslotte hun hoofdkwartier - een keer vergezeld van
een Duitse soldaat die zich heeft overgegeven.
Zegsman Henk kon zich niet meer herinneren of een
en ander plaats vond bij lamplicht of dat er kaarsen
waren aangestoken bij gebrek aan elektriciteit. Hij weet
niet meer of de andere gast, de vrij dominante Louis de
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INTERMEZZO A  Dit behoeft enige uitleg
Ongeveer een week voor deze gebeurtenis zou Mr. L.J.H.Ch.A.
“ Louis” de Bourbon, jawel, de ex-burgemeester van Oss, verge-
zeld van enkele koeriers zich bij notaris Leemans hebben gemeld
en duidelijk te verstaan hebben gegeven dat hij als leider van de
K.P./Districtscommandant van het district Oss van de
Binnenlandse Strijdkrachten* in deze regio, hier zijn hoofd-
kwartier wilde vestigen, aldus zegsman Henk.

* = Leden van het georganiseerde verzet - waaronder o.a. de
O.D. en de l.K.P. - vielen vanaf  5 september 1944 onder het
besluit  betreffende de Rechtstoestand der “Binnenlandse
Strijdkrachten” (6).

Mogelijk hebben de perikelen rondom “Dolle Dinsdag“, 5 sep-
tember deze K.P.-er moed gegeven en zich vanuit noordoost
Brabant de Maas hebben laten afzakken richting “Maaskant”,
een streek die hij redelijk goed kende (als voormalig dijkgraaf
van het Waterschap met eenzelfde naam) en wist wie hij wel en 

niet vertrouwen kon. 
De notaris, als hoofd van een gezin met vijf opgroeiende jon-
gens en een echtgenote die niet helemaal stress-bestendig was,
had zich mede op grond van het ambt wat hij uitoefende wat
afzijdig gehouden van verzetsdaden. Maar nu de bevrijding
nog een kwestie van uren leek meende hij, als patriot, aan het
verzoek van zijn oude kennis – ambtshalve moeten ze elkaar
gekend hebben – te voldoen zonder onnodige risico’s te lopen
voor zijn gezin.
Dat bleek een inschattingsfout waar hij zich later meesterlijk
uit redde.
De ex-burgemeester en nu leiding gevend KP-er, in Duitse
ogen een partizaan, werd geparkeerd in een van de vele
kamers op de 1e verdieping. Deze was zojuist vrijgekomen
want de vorige bewoner was met de noorderzon verdwenen.
Het was de Duitse nachtjagerpiloot Hauptmann Hoffmann
( Intermezzo B). 

Op menig late namiddag in de zomer van 1944 verlaten twee
personen het notarishuis. Eerst de Hauptmann naar zijn
startklare nachtjager op vliegveld Kessel, even later sluipt de
oudste zoon “Jan” van de notaris het huis uit (als lid van de
“Ondergrondsen”, belast met piloten hulp, een vorm van
passief verzet) om wakend in het nachtelijk duister in de
polders eventuele geallieerde vliegers die in nood hun
vliegtuig zouden moeten verlaten op te vangen. 
De verwachte dagbombardementen op Volkel vinden plaats op
5 juli en 15 augustus 1944. De volgende dag (16/8/44) vertrekken
alle nachtjagers via de deels provisorisch opgelapte startbaan
van deze basis richting Duitsland (7) en daarmee verdwijnt
Hoffmann uit het Lithse notarishuis en komt er een
logeerkamer vrij voor onze eerder genoemde gast.



Bourbon hierbij aanwezig was.
2) Het groepje bestaande uit drie geallieerden dat in de

vroege avond door de K.P.-ers was opgehaald.
3) De grote groep die rechtstreeks naar de boerderij was

gebracht van “Driek en Trui” Tiemissen*- van Hoorn,
Langwijk 60. Recentelijk vernam een onzer (JT) van
dochter Sjaan (Mevr. de Laat - Tiemissen) dat daar
inderdaad vijftien “Engelsen” door haar broers Wim en
Sjaak op een middag de keuken waren binnengeloodst.
Daar waren ’s morgens ook al enkele ontwapende

(gedeserteerde?) Duitsers binnengebracht en ook ver-
bleef er al enkele weken een gedeserteerde gebrekkig
duits sprekende militair (van Poolse afkomst?) uit het
Duitse leger. Bij een geïmproviseerde Brabantse koffie-
maaltijd konden de laatst gearriveerden op verhaal
komen. Na een verblijf van ruim een uur verliet de
totale legermacht** de boerderij volgens Sjaan. 

*  gememoreerd moet hierbij worden dat deze boerderij eerder gedurende
negen maanden onderdak bood aan leden van de bekende Osse Joodse
familie Mozes (Max, zijn moeder en soms Alex die tussen een
onderkomen ergens in Limburg en Lithoyen pendelde). Daarnaast
heeft, volgens Sjaan, Louis de Bourbon er incidenteel enkele nachten
een slaapplaats gekregen. Hij prefereerde de keuken op een stapel  stro!

** het gaat hier om Amerikanen, Duitsers, Engelsen, een Ier en een Pool
een soort NAVO special force avant la lettre. 

Nu begint het giswerk

In het boek “Prelude to glory” wordt beschreven dat Nick
Carter met alle geweld snel naar Manchester wilde terug
keren, begrijpelijk. De goed getrainde Britse parachu-
tisten wilden gebruik maken van het nachtelijk duister
om zo snel mogelijk richting frontlijn op te trekken.
Nick krijgt een Duits geweer mee, een lunchpakket en
wordt een rode baret opgezet, die geluk zou brengen en
vertrekt met een Nederlandse gids.
Iedereen die een beetje bekend is in het Maasland kan
inschatten dat de minst risicovolle route naar Grave onder
deze omstandigheden over de Maasdijk loopt via de
bekende kerkdorpen waarbij plaatselijke geestelijke her-
ders al eerder actief waren binnen het Ondergrondse ver-
zet (Dominee Snethlage en de Scheutist, Pater v.d. Brink,
beiden uit Oijen).
Helaas bestond er in deze plaats een obstakel voor een
vlotte doorgang. Op 13 juni 1944 werden hier 12 Duitsers
gelegerd – ze behoorden tot de Kriegsmarine - en moesten
de pont bewaken. Zij hadden natuurlijk ook de Lucht-
armada gedurende twee dagen  gadegeslagen  en zeer
waarschijnlijk de voortijdige landing van twee zweefvlieg-
tuigen (17 en 18 sept.) en de hierboven genoemde “stick”
parachutisten. Ook hier tweespalt: teugtrekken, overge-
ven of doorvechten.
Laten we nu een blik werpen in het “Verslag van de oor-
logsjaren 1940/45” van de Eerw. Zuster Antonia die
destijds in Oijen deel uitmaakte van de kloostergemeen-
schap van de Orde van JMJ (11).
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INTERMEZZO B
In het voorjaar van 1944 kreeg de notaris een  telefoontje uit ’s-
Hertogenbosch waarin gelast werd zijn huis te ontruimen.
Plan was om hier drie Luftwaffe piloten onder te brengen die
van het pas aangelegde (hulp) vliegveld “Kessel” zouden gaan
opereren. Natuurlijk heftig verzet bij de notaris vanwege gezin
en specifiek werk; ook voor de Nazi’s/Duitsers welbekend.
Het plan werd later iets bijgesteld en er zou inkwartiering
plaats vinden. Tenslotte kwam er maar één Duitse piloot
opdagen.
Omdat de grote Duitse vliegvelden in Nederland waaronder
Fliegerhorst Volkel vooral overdag steeds frequenter werden
gebombardeerd, werden hulpvliegvelden aangelegd.
’s Morgens vloog men van Volkel naar zo’n veld in de uiter-
waarden bij het kerkdorp Kessel ten westen van Lith en tegen
de avond keerde men terug op de hoofdbasis en werden de twee-
motorige JU-88G nachtjagers volgetankt met benzine en de
munitievoorraad aangevuld.
Ze behoorden tot de IIIe Gruppe van Nachtjagdgeschwader 2
(7). Maximaal zeven vliegtuigen konden er worden geparkeerd
in provisorisch gecamoufleerde uitgegraven dijkinhammen (8). 
De verhouding tussen de familie Leemans en de ingekwartier-
de Hauptmann Hoffmann, die begin juli 1944 zal zijn gearri-
veerd, bleef strikt formeel. Henk met belangstelling voor de
luchtvaart probeerde de Duitser uit te horen maar deze bleek
met betrekking tot sociale contacten een arrogante Nazi-hou-
ding aan te nemen.
Op een ochtend keerde hij in juich stemming terug. Hij had een
viermotorige vijandelijke bommenwerper neergeschoten en
deze was bij Herpen neergestort*.
Hij ging in de loop van de dag op zijn motor ter plekke eens pols-
hoogte nemen. De stemming bij de “Leemansen” was toen in
mineur. Een andere keer waren de stemmingen juist tegenover
gesteld. Hoffmann was woedend. München was weer eens gebom-
bardeerd en er waren veel slachtoffers ook onder zijn familie.



“18 Sept. Alweer hetzelfde verschijnsel in de lucht als Zondag. Die
middag kwam Zr. Helena Marie thuis van ziekenbezoek en ver-
telde, dat ze Engelsen in een auto*  was tegen-gekomen. Men was
zo enthousiast! Deze dag 18 Sept. 1944 zou voor Oijen de langver-
wachte wezen!
Hier lagen nog altijd een dozijn moffen, waarmee men strijd zou
moeten voeren, welke ’s avonds half acht zou beginnen; op en om
de Heuvel was het slagveld.
Gelukkig had men van weerszijden alleen geweren als oorlogsma-
teriaal. De commandant der moffen had bevolen zich tot het
uiterste te verdedigen, en een paar Duitsers lagen achter de dijk,
anderen hadden een vlucht genomen op een boot. Men hoorde de
eerste schoten lossen; het duurde zo tot middernacht…….
……. Bij Marinus Konings had men 2 Duitsers te pakken gekre-
gen, die zich direct overgaven. De overigen waren de Maas over na
eerst de pont opgeblazen te hebben. De oorlog in Oijen behoorde
tot het verleden. Een Tommy was aan het hoofd gewond, men
vond hem bewusteloos badend in het bloed. Heintje van Leeuwen
was de barmhartige Samaritaan en legde hem in zijn bed. Aan
bezoekers had de patiënt niet te klagen. Gelukkig was de wonde
niet dodelijk, toch moest hij na een paar dagen naar een zieken-
huis vervoerd worden…….
…….Toen de oorlog hier in volle gang was, meenden vele mannen
en natuurlijk ook jongens, dat ze daar ook bij moesten zijn, in
plaats van veilig in huis te blijven. Allen waren dan ook genood-
zaakt zich op de grond te werpen, om niet door een kogel getroffen
te worden. Hieronder hoorde ook de Pastoor…….”

Dit geeft aan dat licht bewapende troepen – geallieerden,
Duitsers en mogelijk Partizanen –elkaar in Oijen probeer-
den het leven zuur te maken. Nachtelijk duister onttrekt
ons helaas aan de juiste waarnemingen. Mogelijk kan er
ook op verwarrende momenten onderling op elkaar
geschoten zijn.

* hoogstwaarschijnlijk uit een geallieerd transportzweefvliegtuig dat die
middag in Oss op de grens van Heihoek/Brand een voortijdige
landing maakte.

Vervolgens kunnen we de volgende dag de draad weer
oppakken aan de hand van foto’s FOTO’s  D, E, F, G en H
uit Megense bronnen en waarvan de onderschriften deels
berusten op een mondeling verslag uit 2000 van oud-
Megenaar Jac van Someren die we in een vorig artikel al
zijn tegengekomen (1).

Terug naar het notarishuis annex K.P. hoofdkwartier in
Lith op 19 september

K.P.-ers komen ‘s ochtends de twee gewonde geallieerde
militairen met een auto ophalen. Dan keert de rust weer
maar het is stilte voor de storm.
’s Middags ziet Henk een van de sedans van de K.P. opge-
sierd met vlaggen het tuinpad oprijden en de auto par-
does in de struiken parkeren. Twee mannen springen
eruit en rennen via de achtertuin het vrije veld in.
Vrijwel onmiddellijk hierna verschijnt een Duitse motor-
rijder met duo passagier en parkeert deze voor de voor-
deur van het statige huis. Beide lopen achterom en passe-
ren rakelings Henk die juist via de achterdeur de tuin is
ingegaan. Zij begroeten elkaar nauwelijks. 
Henk windt zich na 58 jaar na dato nog op: “het stomste
wat je kunt doen, met een opzichtige dienstwagen naar je
hoofdkwartier rijden met de vijand achter je aan”. 

Een leugen om bestwil, zelfs door een notaris  
In het artikel “Wat een Duits vliegveld voor Lith beteken-
de” lezen we op blz 141: “De notaris alleen moet het hoofd
koel gehouden hebben want hij verborg eerst de papieren
van de commandant”.

T
U

S
S

E
N

T
IJ

D
S

2
JA

A
RG

A
N

G
9

7

T
U

S
S

E
N

T
IJ

D
S

1 
JA

A
RG

A
N

G
9

Foto D: Partizanen en geallieerden arriveren/vertrekken (?)
in colonne in/uit Megen. Links koeriers/verkenners op een
motor, in het midden een vierdeurs sedan van het merk
Hudson, six series uit 1936, daarachter een vrachtwagen
met beladen met para’s ogenschijnlijk op eventualiteiten
voorbereid. Nummerplaat: N-37?95, toebehorend aan de
brouwers familie Van Mourik uit Lith. 
Collectie: J. Thuring, met dank aan  Dhr. W. van Kaathoven,
Heesch die het type auto kon achterhalen.



Henk die ter plekke aanwezig was verklaarde in 2002 het
volgende relaas uit de mond van zijn vader te hebben
gehoord onmiddellijk na het incident: “ook vader zag de
twee Duitsers aan komen rijden. Hij ritste een in de gang
open en bloot liggend pistool weg en deponeerde dat in de
w.c.- pot en legde er toilet papier op”. Het woord “papier”
dekt hier wel een heel andere lading dan het hierboven
geciteerde!
“Na deze overhaaste actie stapten de beide Duitsers de
imposante gang binnen en troffen daar de - aristocrati-
sche gestalte van - notaris Leemans aan. Deze vroegen of
hij partizanen gezien had. Dat ontkende hij en zei dat hij
hier overigens niets mee te maken had. Hij was inmiddels

naar het midden van de gang gelopen en probeerde zo de
trap naar boven te blokkeren. Hij liet zich niet opzij
duwen – de Duitsers liepen achter hem met getrokken
revolver - en herhaalde halverwege de trap rustig zijn eer-
dere verklaring”. 
Mogelijk zullen beide Duitsers geïmponeerd zijn door de
statige omgeving en de autoriteit die de heer des huizes
uitstraalde en - afgaande op hun ervaringen en opvoeding
in het Vaterland (nog voor het tijdperk van de Nazi’s) dat
personen van deze stand zich niet inlaten met het banale
partizanen werk - dat hij de waarheid sprak. Daarnaast
kan het onverantwoorde/onlogische gedrag van de K.P.-
ers met de opvallende auto waaruit geen gericht vluchtge-
drag uit sprak hen op het verkeerde been hebben gezet.
“Ze verlaten nu in stijl het riante huis via de voordeur. De
een gaat naar zijn motor, de ander inspecteert de gepavoi-
seerde sedan, ziet dat de sleuteltjes er nog opzitten, stapt
in en beiden rijden de dijk op”.

Heldenrol voor wie?

“De notaris slaakt een zucht van verlichting en helpt mee
zijn vrouw van het dak af te klauteren waar zij in doods-
angst naar toe was gevlucht”.
Op het Hoofdkwartier/notarishuis op de eerste verdieping
bevond zich op dit kritieke ogenblik de K.P.-leider uit de
regio, Louis de Bourbon. “Deze heeft later naar zijn beste
weten nooit in het openbaar melding gemaakt van deze
uiterst benarde situatie die een loyale buitenstaander –
zonder bombast en tegen zijn natuur in – heeft moeten
oplossen”, aldus Henk. 
Misschien heeft De Bourbon deze hachelijke situatie
achteraf vernomen en zou hij nog de slaap aan het inha-
len zijn vanwege de nachtelijke expeditie die hieraan
vooraf ging om hoogst persoonlijk een deel van de juist
gearriveerde geallieerde militairen via de Maasdijk over
Oijen te helpen ontsnappen. Meer waarschijnlijk is dat hij
als een rat in de val zijn laatste uur zag naderen.

Hypothese

Beide auteurs werpen nu een veronderstelling op en wil-
len u, lezer, hiermee confronteren.
De rondslingerende revolver bij de notaris, het onregel-
matig schieten met lichte wapens tussen Duitsers en pas-
santen in de avond in het nachtelijk duister bij Oijen, zal
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Foto E: Een andere sedan uit de colonne - nummerbord N-
41200 -  mogelijk type Opel (“Strassenwacht”?) met op en
rond deze auto krijgshaftige figuren en belangstellenden.
Duidelijk zijn de afschermkappen te zien op de koplampen
een teken dat deze auto in de oorlog nog gebruikt werd en
niet onder een hooimijt verborgen was gehouden. Boven
op het dak ligt een doek (vlag?)gedrapeerd met een touw
vastgeknoopt aan de vuldop van de radiator. Mogelijk is dit
de auto geweest die op maandag 18 september 1944 in de
polder vlak bij Oss de inzittenden van een zweefvliegtuig
wilden assisteren. Dat wilde ook een patrouille geallieerde
jachtvliegtuigen. De leider van deze formatie heeft de vlag
op het dak van deze auto zeer correct als een patriottisch
signaal geïnterpreteerd en daarmee ontsnapten enkele
“piloten” helpers aan een wisse dood.
Op de achtergrond de Sint Antonius, “Latijnse”, school,
thans Acropolis gebouw.
Collectie: J. Thuring
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Op 5 maart
1946 is door
B & W van
Oss een vergunning verleend aan
J.Mulders, toen wonende Kruisstraat
26, voor het bouwen van twee
woningen op het perceel sectie B nr.
4001.
Op de plaats van het te bouwen
woonhuis stond een boerderij, date-
rende van ver voor de Tweede
Wereldoorlog met als huisnummer 7.
In 1928 woonde daar nog landbouwer
Chr. J. Ploegmakers met zijn vrouw.
Deze boerderij is gesloopt en
voorwaarde voor het bouwen van de twee woningen was dat
zoveel mogelijk materialen uit de gesloopte boerderij hiervoor zou
worden gebruikt. Deze woningen konden dan met weinig te
verstrekken materialen worden gebouwd.
Door J.Mulders werd verklaard dat de woning zonder enige steun
van de overheid zou worden gebouwd en dat de woning, na gereed-
koming, zal worden verkocht aan hem reeds bekende koopster.
De tweede woning kon echter niet gebouwd worden door gebrek
aan materialen en in een advies-nota
van 5 augustus 1947 werd door de
Dienst Publieke werken aan B & W van
Oss in overweging gegeven de vergun-
ning in te trekken voor de bouw van de
tweede woning. 
De woning is gebouwd onder archi-
tectuur en heeft stijlinvloeden van de
Amsterdamse School.

De Amsterdamse School is een benaming voor een opvatting van
architectuur die tussen ca. 1910 en 1930 met name in Amsterdam,
maar ook elders in Nederland, o.m. in Groningen, het bouwen in
hoge mate beïnvloedde. Als belangrijkste voorvechters van deze
vorm van architectuur  kunnen worden genoemd de architecten
Michel de Klerk (1884-1923), Pieter Lodewijk Kramer (1881-1961)
en Johan Melchior van der Mey (1878-1949).

Een kenmerk van de architectuur van de Amsterdamse School,
uitgezonderd de allereerste gebouwen, vormen de sterke
horizontale accenten in de gevelindeling, mogelijk geworden door
de toepassing van staal- en gewapend-betonconstructies. In dit
horizontalisme is invloed merkbaar van de oosterse bouwkunst
(Nederlandsch-Indië) en Frank Lloyd Wright. Voor de bekleding
van de feitelijke constructie werden bij voorkeur >eerlijke=
bouwmaterialen gebruikt, vooral baksteen, in vele (sier)verban-
den gemetseld. De decoratie is, met name in het begin, vrij
overvloedig; naast baksteenversiering kwamen ook sculptuur in
natuursteen en hout, siersmeedwerk en glas in lood voor. Daarbij,
en dit geldt voor de Amsterdamse-Schoolvormgeving in haar
geheel, is wel sprake van overeenkomsten, maar niet van wer-
kelijk één gemeenschappelijke vormentaal, gevolg van het feit dat
de ontwerpers zich beschouwden als individuele, expressionis-
tische kunstenaars.
Voorbeelden daarvan zijn de door J. Crouwel ontworpen post-
kantoren van Utrecht, Arnhem en Haarlem en de laboratoria van de

Landbouwhoge-
school te Wage-
ningen van C.J.

Blaauw, alle tussen 1918 en 1923
gebouwd.
Omstreeks 1925 verdween het elan uit
de Amsterdamse School. De ontwer-
pen werden soberder, minder expres-
sionistisch, en vele architecten die
rond 1922 hun zelfstandige werkzaam-
heden begonnen, namen in hun eerste
ontwerpen zoveel mogelijk elementen
uit het werk van de grote voorbeelden,
met name De Klerk en Kramer, over.
beschouwd. In 1972 werd een aantal

bouwwerken van de Amsterdamse School op de Monumentenlijst
geplaatst.

Bron: Encarta encyclopedie 2001

Het woonhuis in de Oude Molenstraat werd in de cultuurhistorische
inventarisatie Noord Brabant als volgt beschreven: opgebouwd uit
machinale baksteen, wit geschilderd. Siermetselwerk en

uitkragingen in tuitgevels. Oorspronkelijke
vensters. Moderne erker aan straatzijde.
Samengesteld uit zadeldaken. Romaanse
pan. Tuin rondom. Gaaf.
De gevelsteen ADe oude Molen@, herin-
nert aan het feit dat aan het einde van deze
weg vroeger gemalen werd. 
Later, vermoedelijk in 1958, is de gevel aan
de noordzijde uitgebouwd, is de ingang

naar de straatzijde gericht en is een van de ramen aan de
voorgevel vervangen door een erker. 
Helaas wordt dit pand bedreigd met sloop omdat er plannen bestaan
om op deze plaats een supermarkt met parkeerplaats te bouwen.

Even verderop in de Oude Molenstraat staat nog een pand,
eveneens gebouwd met invloeden van de Amsterdamse School.
Het is het woonhuis (vroeger ook een winkel) op nr. 1, gebouwd
ca. 1925.
Beschrijving:
Machinale baksteen.
Halfsteensverband.
Wit beschilderd.
Siermetselwerk
langs daklijst en pui.
Originele pui en
bovenvensters met
horizontale roede
indeling naar Amster-
damse school. Man-
sardekap gedekt met
tuiles-du-Nord. Gaaf
winkelpand. Venster
begane grond ver-
nieuwd. [RP]

Een historisch pand in de Oude Molenstraat 47
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toch niet ten grondslag liggen aan het verhaal van een
schietpartij aan de Maas beschreven in Het Parool van 11
september 1954 en integraal afgedrukt in: Heldenrol voor
burgemeester, Hoofdstuk 3.1., De verzetsdaden in beeld.
Hierbij het relevante deel geciteerd:
“Zo was De Bourbon ook direct betrokken bij gevechtsac-
ties in 1944. Met een aantal verzetsmensen trok hij op naar
een Duitse post aan de Maas: Er zaten toen nog een vijf-
tiental Duitsers bij de pont over de Maas. Daar is hij toen
met een paar man heen geslopen. Ze hebben een tijdje
tegen de dijk gelegen waarachter de Duitsers zaten, en de
burgemeester wist eigenlijk niet wat hij moest doen, want
oorlog was zijn handwerk niet. Tenslotte richtte hij zich
maar eens op, om met een pistool in de hand over de dijk
te kijken. Terzelfder tijd richtte aan de andere zijde van de
dijk een Duitser met een pistool zich op, om eens over de
dijk te kijken. Ze schoten tegelijk en lieten zich weer val-
len. Na een tijdje keek de burgemeester nog maar eens. Er
gebeurde niets. Toen ze zich over de dijk waagden, bleken
de Duitsers over de Maas gevlucht met achterlating van
die ene die gekeken had. Die was dood.
Toen Operatie Market Garden in volle gang was en Oss
per toeval bevrijd werd op 19 september 1944, keerden De
Bourbon en zijn strijdmakkers snel naar Oss terug om het

stadsbestuur weer te gaan leiden.”
Het hierboven citaat past zowel als handeling en tijdbe-
stek als een blauwdruk op de eerder vermelde verslag van
zuster Antonia.

Paniek

Na het vertrek van beide Duitsers uit hun hoofdkwartier
wordt er groot alarm geslagen onder de K.P.-ers in Lith.
De Duitse patrouille kan een Ortskommandant (in Oss of
’s-Hertogenbosch) gaan inlichten over partizanen die
opzichtig met auto’s rondrijden aan de Maaskant, is hun
bange vermoeden. Daarnaast kan de ’s nachts dood
geschoten Duitser (?) bij het pontveer ook al zijn gerap-
porteerd door de over de Maas teruggetrokken Duitsers.
Een Teutoonse wraakactie wordt gevreesd. Daarbij komt
nog dat men twee gevangenen (a, b) heeft opgesloten in
een kelder ruimte van het leegstaande huis van burge-
meester Smits aan de Maasdijk in Lith. Als die worden
ontdekt zijn de rapen wel heel erg gaar. Mogelijk is een
van deze twee een gevangen genomen Duitser die de vori-
ge avond door K.P.ers is meegenomen naar het
Hoofdkwartier in Lith en die zal hen zeker verraden is de
gedachte.

a = De pastoor van Maren, G.M.J.Cox, kreeg de laatste tijd regelmatig
een Duitser op bezoek die gelegerd was op Fliegerhorst Volkel en
eigenlijk een priester(student?) was maar gedwongen was in dienst te
gaan. Hij had desertie plannen. Op 17 september dook hij onder in de
pastorie van de St Lambertus parochie in Maren.

De andere (b) is de Nederlander Martinus Leonardus
Marie van Vugt, geboren in Rotterdam op 25 januari 1894.
Zijn zoon (12) heeft het laatste decennium onderzoek
gedaan naar de handel en wandel van zijn vader in zoverre
hijzelf daarmee onbekend was. In het kort komt het hier-
op neer: zijn vader had enige artistieke aanleg en kon dat
in het ambacht van banketbakker/kok tot expressie bren-
gen. Hij had al heel wat omzwervingen gemaakt als
gevolg van het beroerde economisch klimaat in
Nederland. Vlak voor het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog was hij ontslagen bij de door Tsjechen gelei-
de BATA schoenfabrieken in Best. Hij keerde met vrouw
en twee schoolgaande kinderen terug naar ’s-
Hertogenbosch. Het was in de prille Duitse bezettingstijd
niet ongewoon dat werklozen in Duitsland gingen wer-
ken; “brood op de plank principe”*. Daar is hij ongeveer
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Foto F: Interactie burger-militair bij de ingang van “Sint
Antonius”. Daar heeft dit groepje minstens een tot twee
nachten doorgebracht volgens Jack van Someren. De geal-
lieerde militair draagt zeker geen Amerikaanse vlieger out-
fit. Zou het hier gaan om de aanstaande bruidegom, F/Sgt
“Nick“ Carter? Wie herkent het jongetje op blote voeten?
Collectie: J. Thuring



een jaar geweest. Bij thuiskomst gaf hij aan nooit meer
terug te gaan. Mogelijk door geld gedwongen is hij op een
andere plaats in Duitsland opnieuw aan de slag gegaan
maar nu voor een kortere tijd. Bij terugkeer bleek er een
alternatieve bron van inkomen te bestaan. Mogelijk is hij
gaan werken bij de Lithse aannemer/uitvoerder Harry van

Amstel (8) aan wie constructies van Fliegerhorst Volkel
en/of  Kessel waren gegund door de Duitse Bauleitung. De
werkzaamheden werden grotendeels uitgevoerd met
werkkrachten uit de nabije omgeving, het betaalde goed
(een van de arbeidsvoorwaarden was dat je een tuintje
mocht aanleggen voor het produceren van groenten en T
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Foto G: Een wagen volgeladen met Britse parachu-
tisten, een figuur in het midden heeft op zijn baret het
kenmerkend insigne van het Parachutisten Regiment.
Zo ook zijn de insignes op de rechter mouw karakte-
ristiek van de twee parachutisten die op de foto links
van hem zitten. Daarbij draagt een militair hieronder en
dubbele chevron dat duidt dat hij de rang van korpo-
raal heeft, Cpl. Albert Cragg? 
Met de rug naar de fotograaf vier Duitse krijgsgevangenen.
Vooraan, als in een Grieks drama - zeer toepasselijk

gezien de plaats van opname - een rei van engelen,
vlnr: Henk Sleenhof, Han en Sjaan van Someren, Rie
Mulders, Nel Staasen, Riet en Ans van Someren, Berta
Voet, onderwijzer Sjef Liebergen en daarachter Ties
Auwens en Jo Voet (met de rug naar de camera). Het
blonde jongetje vooraan in het midden is Frans van
Someren. Achter de laatbak staan nog Dien van
Someren, Tonie Staasen en Jo de Rijt.

Foto: Jac van Someren, Waalre



tabaksplanten zgn “Landwirtschaft”) (7) en…… je werd
min of meer gevrijwaard naar Duitsland te worden
gestuurd. Toen het hulpvliegveld bij Kessel werd aange-
legd door dezelfde firma is hij belast ook daar het dagelijks
natje en droogje voor de grondwerkers c.q. bewakingsper-
soneel/toezichthouders te verzorgen. De afstand naar zijn
gezin in Den Bosch was te groot om dagelijks op en neer
te fietsen. Door de week was hij ondergebracht in een
kamer van een kosthuis of klooster. Waarschijnlijk eerst in
Volkel, later zeker in Lith en weer later in Uden (Volkel?)
in een gevorderd klooster. Met een zak met gefermenteer-
de  tabaksbladeren “eigen teelt”(geruild/gekocht?) achter
op de fiets is hij van ’s-Hertogenbosch naar Lith getogen
om dit bij een kennis die over een geschikt apparaat
beschikte te laten snijden. Hoogstwaarschijnlijk was dat
zaterdag 16 september 1944. Hij heeft daar overnacht en
staat de volgende middag op straat te kijken zoals zo velen
naar de overtrekkende Lucht Armada**. Daar hebben een
paar lokale K.P.-ers hem herkend en in de euforie
beschouwd als een handlanger van het Duitse regiem dat
nu zichtbaar ten onder dreigde te gaan, met fatale conse-
quenties voor deze persoon. Duidelijk een geval van het
aanwezig zijn op de verkeerde plaats en verkeerde tijd.

* = Het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek heeft in haar
collectie een filmpje uit de beginperiode van de bezetting waar Prof. Dr.
J. de Quay - lid van het zgn Driemanschap, later Commissaris van de
Koningin in Noord Brabant en weer later Minister president - uitlegt
dat werkelozen zeer zeker in Duitsland een baan mogen zoeken.

** = een uiterst tragische bijzonderheid is dat op die dag in een van de
overtrekkende zweefvliegtuigen de a.s. zwager van zijn zoon zit n.l.
Korporaal  Jean Kloezeman, Dutch Commando, op weg naar een
landingszone bij Groesbeek. Op zijn beurt heeft Kloezeman vanuit de
lucht kunnen waarnemen dat zijn stad – ‘s- Hertogenbosch, waar zijn
familie woonde – en de omgeving er redelijk ongeschonden uitzag.

Deze “kok in Duitse dienst”, overigens een verkeerde voor-
stelling, kon heel wat vertellen. Toen er een bericht kwam
dat er 12 SS-ers op weg waren naar Lith brak er onder de
K.P.-ers paniek uit.

N.B. waar zouden deze SS-ers vandaan hebben moeten komen? De
Ortskommandant van ‘s -Hertogenbosch had zijn handen vol om de
zich nu vormende “Corridor” in het oosten aan te vallen en de
Ortskommandant van Oss was juist geneutraliseerd door een
geallieerde verkenningseenheid die door toedoen van de eerder genoemde
Joop Maertens (13) daar een kijkje was gaan nemen.

De commandant van de K.P. besluit dat beide gevangenen
– zolang opgesloten in het leegstaande huis van de burge-
meester van Lith - geliquideerd moet worden (8). En zo
geschiedde. De gevangen genomen/mogelijk gedeserteer-
de Duitser die zich in hetzelfde huis bevindt (hij was
inmiddels door de K.P. overgebracht van de pastorie in
Maren naar het burgemeestershuis in Lith) wordt aange-
schoten maar niet dodelijk. Hij wordt bloedend in de tuin
aangetroffen, naar het nabij gelegen nonnen klooster
gebracht en de volgende dag afgevoerd naar het zieken-
huis in Oss.
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Foto H: Jac van Someren kort na de oorlog op zijn zondags. Met zijn transport
fiets wist hij op zondag 17 september 1944 drie kanonniers uit een glider weg
te moffelen eerst naar Megen en later richting Ravenstein. Ook bij deze para-
chutisten bood hij zijn diensten aan. Als bijrijder op deze vrachtwagen – met
overhaast ge(p)repareerd bij de Fam. Staasen in Megen – heeft hij twee maal
een lading afgeleverd bij de lagere school in Velp. Even verderop liep de pro-
visorische frontlijn en daar moeten burgers wegblijven als hun leven hen lief
is! De chauffeur was een Engelse parachutist die met gebarentaal de weg
werd gewezen. Jac kon zich niet meer herinneren op welke dag dat is
geweest.
Foto via Jac van Someren, Waalre



¶ vanuit Dodewaard/Haverkamp (14) kregen we informa-
tie dat daar op die middag een C-47 was neergestort
maar….. geen spoor van inzittenden. Tot nu toe zijn de
lotgevallen van dit toestel en de inzittenden in allerlei
(inter)nationale studies over Market Garden onderwerp
geweest van speculaties. Het toestel zou in Bennekom
zijn terechtgekomen of met alle inzittenden zijn neer-
gestort bij Oss. Auteurs schreven dit ongecontroleerd
van elkaar over. Skytrain  # 43 – 15175 is nog 23 km
doorgevlogen en stel de vliegsnelheid op 170 km/uur
dan is het ongeveer 10 minuten pilotness doorgesuk-
keld. Hiermee is een mysterie opgelost.

¶ De vier Amerikaanse vliegers melden zich vier dagen na
hun vertrek weer op de uitgangsbasis*.

¶ De Bourbon zal inmiddels na die stormachtige gebeur-
tenissen in Lith zijn ingelicht over de omverwerping
van de militaire macht in Oss en dat daar een militair
en bestuurlijk vacuüm was gecreëerd. Aan het hoofd
van zijn keurbende (sic) keert hij in de late namiddag
van 19 september terug op zijn oude standplaats (15).

* = recentelijk wist een onzer (HdB) in Amerika in contact te komen met
de nu 88-jarige radio telegafist. Zijn verhaal komt overeen met
bovenstaande gebeurtenissen. Hij herinnerde zich nog eerst in een groot
huis te zijn binnen gebracht. 

¶ Ook Joop Maertens keert dan terug van zijn uiterst ver-
dienstelijke interventie en ziet dat de burgerij bewapend
is…. De schrik slaat om zijn hart en hij duikt onder.

¶ De 12 SS-ers die de koeriers hebben opgemerkt en door-
geseind naar het hoofdkwartier van de K.P. in Lith zul-
len toch niet verward zijn met het geallieerde ploegje
van een overeenkomstige grootte dat met twee tanks en
een drie-tonner onder leiding van Captain Patrick
O’Donovan (Guards Armoured Division, Divisional
Head Quarters Defense Platoon) als een wervelwind die
middag Oss waren binnengetrokken? (13)

¶ Nick Carter wandelt op donderdag 21 september zijn
stamlokaal in Ringway binnen met als souvenir een
Duits geweer en een zilveren schenkkan, dit laatste als
een presentje van een Belgische “Ondergrondse” aan
wie hij moest uitleggen waarom hij zo’n haast had. De
geplande bruiloft, twee dagen later, gaat door (4).

¶ Major Anson sloot zich aan bij de Dorsets, een eenheid
van de 43e Britse Infantrie Divisie die kort na midder-
nacht op 25 september in boten de Neder-Rijn oversta-
ken tegenover Heveadorp. Wij hebben geen indicatie
dat hij vergezeld werd door andere manschappen uit
zijn A-Cie..
“Pat” Anson werd kort daarna in een trein met gewon-
den gezien die naar Duitsland werden afgevoerd. Hij
was ernstig aan zijn hoofd gewond (3). Hij overleed op
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Foto I: Foto van de eerder aangehaalde “Pool” in een karakteristiek uni-
form van de Luftwaffe met een indicatie van zijn rang nl: Gefreiter (korpo-
raal). Hij zou 14 dagen bij de familie Tiemissen zijn ondergedoken. Dan
moet hij rond “dolle Dinsdag” door de broers Tiemissen naar hun ouder-
lijk huis zijn meegenomen. Deze Pool stond erop dat hij zijn kost moest
verdienen en heeft daarom deze twee weken grotendeels doorgebracht
met het preparen – kerven van de nerven - van tabaksbladeren. Helaas is
geen naam bekend (hij werd aangesproken als “Obergefreiter”) van deze
niet meer zo jonge maar enigszins schalks kijkende militair in een wat
sjofele outfit. Hij had beloofd bij zijn vertrek nog eens iets te laten horen
maar een teken van leven werd helaas nooit ontvangen.
Foto via de dames Tiemissen - Kooijmans en de Laat - Tiemissen,
Lithoyen

Evaluatie van de gebeurtenissen na bijna zestig jaren



29 september, 30 jaar oud, in het krijgsgevangenkamp
Stalag XIb te Soltau (16).

¶ het 10e BN waarvan de A-Cie deel van uitmaakte telt 93
gesneuvelden – waaronder  hun vijf officieren (17) – en
waarvan er nog 28 nog als vermist zijn opgeschreven.
86 Para’s van deze Cie konden over de Neder-Rijn ont-
snappen, de overige 375 werden gevangen genomen
(3,16). Een verlies percentage dat representatief is voor
bijna alle legeronderdelen die in en rond Arnhem aan
deze militaire operatie deelnamen.

¶ Van Vugt werd ’s nacht op een handkar gelegd en naar
het drenkelingenkerkhof nabij de stuw bij Lithoyen
vervoerd en daar in alle stilte begraven.

¶ De gewonde Duitser ten gevolge van de mislukte aan-
slag zou de volgende dag naar het ziekenhuis in Oss
zijn afgevoerd. Dit ziekenhuis stuurt in november 1944
naar het Gemeente Bestuur te Oss een rekening over de
verpleging der Gewonde en zieke Duitsche Militairen.
Op 20 september worden twee personen met Duitse
nationaliteit opgenomen. De twintig jarige Wolfgang
Köhler en de drie en twintig jarige Wilhelm
Schwengers. Van deze laatste wordt diezelfde dag nog
röntgen foto’s gemaakt van de thorax, krijgt zuurstof
toegediend, heeft verband gekregen en wordt na 14 ver-
pleegdagen à Fl 2.50 (sic) ontslagen. Gezien de aard van
de verpleging kan deze Duitser het andere slachtoffer
van de paniek zijn geweest (18).

¶ Nu begrijpen we nog beter de opmerking uit de telefo-
nade op 24 september 1944 van een inwoonster uit Oss
met burgemeester Boot die in Huizen was ondergedo-
ken en bij dit gesprek de reactie van Duitsers in een
Osse school optekende: ”als het partizanen waren voch-
ten ze door maar aan de Amerikanen zouden ze zich
overgeven” (19).

¶ Of notaris Leemans een rekening heeft uitgeschreven
voor het bieden van onderdak aan personen die streden
voor de goede zaak lijkt onwaarschijnlijk. Van het geal-
lieerde hoofdkwartier kreeg hij al in 1946 spontaan twee
getuigschriften toegestuurd als erkenning en waarde-
ring voor zijn houding waarop hij leden van de gealli-
eerde strijdmacht in nood is tegemoet getreden.
(Bijlagen 2 & 3). 

Precies tien jaar eerder voltooide Antoon Coolen zijn
roman, Dorp aan de rivier. Dit speelde zich af in Lith. De
gebeurtenissen op 18 en 19 september 1944 in en bij Lith
zouden goed in het “plot” van dit boek passen.
Ook in die dagen stroomde de Maas nog steeds naar het
dorp toe, gleed er langs en boog zich er weer af (20) ; mis-
schien heeft deze rivier het beter gezien dan hierboven
beschreven staat!
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Foto J:
Dhr. M.L.M. van Vugt,
(1894 – 1944), een fer-
vent pijproker, een
gewoonte die hij met
een onnatuurlijke dood
moest bekopen.
Foto via de familie
H.M.M. van Vugt, Soest

Foto L:
Jean Albert ”Johnny”
Kloezeman, 
(1919 – 1994), destijds Nr.
2 DUTCH TROOP – Nr. 10
INTERALLIED COM-
MANDO, onderscheiden
met het Bronzen Kruis. 
Foto via de familie
Kloezeman, New
Brighton, U.K.

Foto K2:
Sgt. Jack Bateman, een zgn “still”
gemaakt van een video van de film
“There is their Glory, Arnhem 1944
– 1946” (met dank aan Adriaan &
Rob van Oort, Heesch).

Foto K1:
Sgt. Jack Bateman, 
tijdens zijn verblijf in
Egypte, in 1942.
Foto: Fam. Bateman,
County Down, Noord-
Ierland.
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Op 1 september 2003 is in het
Golfbad in Oss onder grote
belangstelling het boek
‘Zwemmen in Oss’ gepresenteerd.
Het was een gedenkwaardige,
vreugdevolle en tegelijk verdrietige
bijeenkomst. Verdrietig daar de
schrijver Frans Ruijs er zelf niet bij
was als gevolg van een ongeval in
mei vorig jaar waarbij hij het
leven verloor. Zijn echtgenote wist
met hoeveel inzet en inspanning
Frans aan het boek gewerkt had en
zocht naar een manier om zijn werk te voltooien.
Frans Ruijs had bij zijn onderzoek naar de
geschiedenis van het zwemmen in Oss in het archief
kennis gemaakt met Gerard Ulijn. Mevrouw Ruijs
vroeg hem of hij bereid was het onderzoek van
Frans uit te werken tot het boek dat hij voor ogen
had gehad.  

Zoals Gerard Ulijn in de verantwoording van het boek treffend
schrijft vond hij het ‘goed en moedig’ van mevrouw Ruijs en haar
dochters dat zij het hem vroegen en had hij al ja gezegd voordat
ze haar vraag gesteld had. Hij had Frans vaak gesproken tijdens
het zoeken in het archief en het er met hem over gehad dat het
zo’n leuk onderwerp was waarmee hij bezig was, met zoveel
interessante kanten. Met grote belangstelling had hij gezien hoe
Frans allerlei boeiend materiaal wist te vinden en vele foto’s.
Voor de jongste geschiedenis over het zwembad aan de
Kortfoort vulde Ulijn het onderzoek van Frans aan.

‘Zwemmen in Oss’ is om te beginnen een heel mooi boek
geworden om te zien, met een prachtige omslag in blauwe
watertinten. Het is ook een kloek boek op A4-formaat, 156
bladzijden dik. Met inzet van velen is het met aandacht vorm
gegeven en kwalitatief hoogwaardig uitgevoerd, op glanzend
papier en met een goede kwaliteit drukwerk. Daardoor komen de

vele foto’s uitstekend tot hun recht.
Het is ook een heel aardig, prettig
leesbaar en informatief boek
geworden. Het beschrijft uiteraard
het zwemmen in Oss maar grijpt ver
terug. Zo komen allereerst de
opvattingen over zwemmen in de
oudheid aan de orde, dan het
zwemmen in de Maas rond 1900 en
daarna, het eerste openlucht-
natuurzwembad aan de
Macharenseweg in 1934. Van vele
beheerders-badmeesters zijn
beschrijvingen opgenomen, met

aardige persoonlijke invalshoeken. Het zwembad aan de
Macharenseweg heeft wat dat betreft in zijn geheel een
interessante achtergrond. Architectonisch was het de moeite
waard om te zien, in een strakke, functionalistische stijl
opgetrokken. De stenen voor de bouw zijn door werklozen ter
plekke vervaardigd! Veel foto’s, vaak uit particuliere collecties
en niet eerder gepubliceerd, vullen het verhaal goed aan. Na de
geschiedenis van het zwembad aan de Macharenseweg loopt
het verhaal door tot aan het huidige Golfbad. Tevens worden van
allerlei zwem- en duikclubs beknopt de geschiedenissen
weergegeven. Ook het schoolzwemmen heeft zijn oorsprong in
het zwembad aan de Macharense weg.

Wat het boek vooral zo aardig maakt is dat het tevens een
prachtige kijk geeft op de maatschappelijke opvattingen die met
het zwemmen verbonden waren. Zo is er bijvoorbeeld heel wat
water door de Maas gestroomd voordat gemengd zwemmen en
zonnebaden toegestaan werd. Het was bijna 1960 toen het er in
Oss van kwam. Tot die tijd hield een speciaal daarvoor gebouwde
schutting de seksen gescheiden! Zo is er nog veel lezenswaardigs
in het boek te vinden. Het is om deze reden mooi dat dit boek er is.
Daarnaast is het ook een bijzonder gedenkteken voor Frans Ruijs
en ook om die reden mooi en dapper van zijn naasten die er voor
gezorgd hebben dat het er is gekomen. [PS]

‘Zwemmen in Oss’ is verkrijgbaar bij boekhandel Derijks in Oss, 
prijs € 15,-.

Zwemmen in Oss
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Een plek in de stad

Zoals in het vorige nummer van Tussentijds al aangegeven ben ik enige tijd geleden weer in Oss komen

wonen en heb ik mijn activiteiten voor Stichting De Werkende Mens weer opgepakt.

Een van mijn medebestuursleden, Ruud Pieters, is geruime tijd bezig geweest met de bewerking van een

oorlogsdagboek van Henk Neuschäfer. Henk Neuschäfer woonde tijdens de oorlogsjaren op het adres

Kruisstraat 81. Dit pand is het hoekpand van een rij van vijf woningen die gebouwd zijn in 1936. De rij

ligt nu aan de rotonde waar Kruisstraat, Kromstraat, Kortfoortstraat en Raadhuislaan samenkomen.

In onze zoektocht naar een woning in Oss kwamen we uiteindelijk twee deuren verwijderd van

Kruisstraat 81 terecht, namelijk Kruisstraat 85. Mede door het onderzoek met betrekking tot het

dagboek van Henk Neuschäfer heb ik me gerealiseerd dat we op een voor Oss historisch plekje zijn

terechtgekomen waardoor ik me iets meer ben gaan verdiepen hoe de woningbouw zich destijds in Oss

ontwikkelde. Voor de bouw van het rijtje huizen waar Kruisstraat 81 en 85 deel van uitmaken heeft de

gemeente Oss op 16 april 1936 een bouwvergunning verleend. De vergunning voor de bouw werd

verleend aan S. den Hartog, beroep fabrieksdirecteur. Uitvoerder werd J. v.d. Heuvel, bouwkundige,

toen gevestigd aan de Schoolstraat nr. 30. Met potlood staat op de bouwvergunning gekrabbeld dat de

bouwkosten destijds geschat werden op 14.000 gulden.

Uiteraard waren dit niet de enige woningen die er in Oss stonden.
Naast de vele boerderijen in de onmiddellijke omgeving waren er ook
al panden die nu nog herkenbaar zijn in het Osse stadsbeeld en in
1990 werden opgenomen in het Monumenten Inventarisatie Project
van de provincie Noord-Brabant.
De grote industriële bedrijven in Oss lagen begin 20e eeuw aan het
spoor aan de zuidkant van de oude Osse stadskern ingesloten tussen
de oude uitvalswegen. Door de terreingesteldheid van de gemeente
lagen deze gebieden aan de zuidkant van de kern op de hoger
gelegen zandgronden. Langs de oude uitvalswoningen ontstonden in
het begin van de 20e eeuw de eerste uitbreidingen. Langs deze
wegen ontstond een lintbebouwing die zich pas later zou gaan
verdichten. De oude gehuchten Schadewijk, Ussen, Vlashoek en
Kortfoort groeiden aan de lintbebouwing vast. De grote villa’s die nu
gelegen zijn aan de Hescheweg en de Kromstraat zijn in de jaren ’20
en ’30 gebouwd. 

In Oss komen geen woonhuizen meer voor die dateren van voor de
stadsbrand in 1751. In de Torenstraat gaan achter enkele 19e en 20e

eeuwse gevels oudere kernen schuil die dateren uit plm. 1760. Deze
eenlaagsbebouwing is karakteristiek voor het 18e eeuwse centrum.
In de straten die uitlopen naar de Grote Kerk, Kerkstraat, Peperstraat
en Monsterstraat, bevinden zich nog enkele 18e eeuwse kernen. De
oorsprong van de meeste panden op de Heuvel dateren tussen 1880
en 1930.  

De Molenstraat had een grote aantrekkingskracht op de
kapitaalkrachtigen uit de gemeente. Daar verrezen eind 19e eeuw de
grote fabrikantenvilla’s. 
De arbeiders werden dicht langs het oude centrum, tegen de
fabrieksterreinen, gehuisvest. Er kwamen kleine arbeiderswoningen
aan de Nieuwe Brouwersstraat, Linkensweg, Heschepad en de
Boterstraat. Grootschalig en planmatig was dit alles zeker niet. 
In 1918 werden de eerste planmatige uitbreidingsplannen opgesteld.
Voor de meer welgestelden ontwikkelde de Nijmeegse architect
Charles Estourgie een hoefijzervormig uitbreidingsplan. Er zou vanuit
de Booglaan een uitstralend stelsel van wegen worden aangelegd,
waarlangs een groene tuinwijkachtige uitbreiding zou komen.
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Uiteindelijk is maar een klein deel van deze plannen gerealiseerd aan
de Dr. Hermanslaan, hoewel ook aan de Spoorlaan dure woonhuizen
werden gerealiseerd.

Toch was de bouw van de aangehaalde arbeiderswoningen niet
onbelangrijk voor Oss. Om de bestaande woningnood in Oss te
lenigen werd op 1 oktober 1911 de Bouwvereniging St. Willibrordus
(nu opgegaan in Brabant Wonen) opgericht. De bouwvereniging
stelde zich ten doel woningen te bouwen, te verbeteren en, indien
noodzakelijk, af te breken. Het overgrote deel van de huurwoningen
was toen echter nog particulier bezit. De woningen van de
bouwvereniging aan de Boterstraat, het Heschepad en de
Nieuwstraat werden in 1913 opgeleverd. De Ossenaren moesten zelf
ook nog wel wennen aan de betere woningen. Zij moesten er
namelijk op gewezen worden dat ze meerdere kamers tot hun
beschikking hadden en niet meer bij elkaar hoefden te kruipen.
Ondanks de Eerste Wereldoorlog  werd ook het Vierhoekske
opgeleverd en begin jaren ’20 de Kortfoort. In 1928 werden de
arbeiderswoningen aan de Arendstraat, Litherweg en Oijenseweg
opgeleverd. Het vertrek van Jurgens legde in de jaren ’30 de
bouwactiviteiten van de bouwvereniging stil ondanks de
woningnood. Pas in 1938 werd er aan de Vlietstraat weer nieuwbouw
gerealiseerd. 
De bouwvereniging moest een voorzichtiger beleid gaan voeren
i.v.m. verliezen door leegstand en huurachterstanden. Bovendien

moesten er extra kosten gemaakt worden vanwege het vereiste
toezicht in het Vierhoekske. Het jaarverslag van de bouwvereniging
uit 1929:  “Baldadigheid en vernielzucht der jeugd………is
inderdaad vergaand.” Overigens werkte dit toezicht wel. Bovendien
had de bouwvereniging de medewerking van het armenbestuur, de
werkverschaffing en de steunverlening die de achterstallige huur
van de uitkeringen inhield. 
De woningen van de bouwvereniging van voor 1920 hadden geen
elektriciteit. Vanaf 1928 konden de bewoners kiezen of ze al dan niet
aangesloten wilden worden op het elektriciteitsnet. In 1936 werd het
gemeentelijke waterbedrijf opgericht, w.c.’s kregen waterspoeling.
De gemeente bouwde daarvoor het rioolstelsel om wat nog juist voor
de Tweede Wereldoorlog gereed kwam. 
Na de Tweede Wereldoorlog kregen de vooroorlogse woningen een
renovatiebeurt, in de jaren ’70 en ’80 werden ze gesloopt en
vervangen door nieuwbouw. 

Wel kwam men vanwege alle uitbreidingen in 1926 tot de bouw van de
Gerardus Majellakerk (de Visserskerk) bedoeld voor de parochianen uit
de lintbebouwing richting Schadewijk. De in 1921 gebouwde H. Hartkerk
(Bloemskerk) had dezelfde functie voor de lintbebouwing richting
Vlashoek. Dit alles om de parochie van de neo-gotische “Grote Kerk”
(gebouwd in 1859 door architect H. van Tulders) te ontlasten. Aan de
Begijnenstraat waren nog een aantal religieuze instellingen te vinden: de
pastorie, de gebouwen van de Fraters van Tilburg en het Sint

Kruisstraat | Foto R. van Vlijmen



Leonardusgesticht, sinds 1912 het St. Annaziekenhuis, van de Zusters
van Liefde uit Tilburg. Pal naast de Grote Kerk lag de synagoge,
gebouwd in 1831. Het gebouw staat er nog steeds.   
Inmiddels waren er ook ten zuiden van de industrieterreinen woningen
verrezen in het gebied rond de Floraliastraat, het betrof hier meer
woningen bedoeld voor de middenstand. In 1936 (het jaar waarin de
bouwvergunning voor de woningen aan de Kruisstraat werd afgegeven)
stelde de Streekplandienst van de Meierij een eerste uitbreidingsplan op
om orde te scheppen in de verstrooide ontwikkelingen. Alle lege plekken
in de bebouwing zouden opgevuld moeten worden. Helaas ging dit alles
vanwege het gebrek aan financiële middelen niet door. Wel groeide de
Schadewijk steeds meer “dicht” .

In de jaren ’20 en ’30 verrezen er ook meer openbare
gebouwen in Oss naast de al eerder genoemde kerken en de
gebouwen daaromheen. Genoemd kunnen worden de
voormalige marechausseekazerne uit 1935 waarin nu
appartementen zijn. De scholen gesticht door de
Carmelieten aan de Oude Molenstraat uit ca. 1925 en het
gebouw van het Titus Brandsmalyceum aan de Molenstraat,
gebouwd in 1926-1928. Het schoolgebouw met
onderwijzerswoning aan de Eikenboomgaard, met nu een
horecafunctie, werd al in 1883 gebouwd. Geleidelijk aan
werd de bebouwing aan de toenmalige noordgrens van Oss
ook daar rond 1900 steeds dichter.

Dit alles geeft een aardig beeld van de stad Oss in de periode toen mijn
eigen woning werd gebouwd maar uiteraard stond de ontwikkeling van
de stad niet stil. 
Pas na de Tweede Wereldoorlog kwamen de grootschalige
uitbreidingen b.v. de Vogelwijk en pas vanaf de jaren ’60 kwamen
uitbreidingen in de Ruwaard en later in Ussen in beeld. In de Ruwaard
liet men de oude bestaande agrarische wegenstructuur helemaal los
zodat er een compleet nieuwe wijk ontstond. Bij de aanleg van de wijk
Ussen in de jaren zeventig en tachtig probeerde men de oude
bebouwing te handhaven. Dit had tot gevolg dat de agrarische
lintbebouwing op terpen aan de Amsteleindsestraat en Ussenstraat, in
de huidige vorm stammend uit de periode 1850-1940, bewaard bleef. 

Robert van Vlijmen

Bronnen:
- Provincie Noord-Brabant, Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-

Brabant. Monumenten Inventarisatie Project gemeente Oss, ’s
Hertogenbosch, 1990

- Xanten, H.J. van, Wat hen bewoog! Osse bouwvakarbeiders en hun
vakbond 1917-1992, Oss, 1992
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Van Ernst W. Hoonakker, oud-wetenschappelijk medewerker van
Organon, ontvingen wij dit verhaal, over een geheime klus die
verband hield met de activiteiten van dr. Willem J. Kolff (nu 92
jaar). De herinneringen aan deze arts-engineer zoals hij wel
genoemd wordt, kwamen weer bij hem boven door diverse
krantenartikelen die kortgeleden over Kolff verschenen.
Aanleiding hiervoor was het gegeven dat Kolff 60 jaar geleden in
Nederland de eerste kunstnier ontwikkelde. Als internist was hij
van 1941 tot 1950 verbonden aan het ziekenhuis te Kampen waar
hij experimenteerde met apparaten om het bloed van
nierpatiënten te zuiveren. Een van de vele grote problemen die
daarmee gemoeid waren betrof het ‘filteren’ van het bloed,
zodanig dat de schadelijke stoffen en het bloed gescheiden
konden worden. Kolff zocht dan ook naarstig naar geschikte
membranen – filters. Organon, door zijn oprichting door Saal van
Zwanenberg, tevens directeur van de gelijknamige vleesfabrieken,
leek daartoe mogelijkheden te hebben. 

Het moet in de jaren zestig, rond 1967 geweest zijn dat onze
wetenschappelijke directeur van destijds Organon mij
verzocht om een uiterst geheime klus te klaren. Nu was dat
al meer het geval geweest, maar dit keer hing er kennelijk
erg veel van af. Tot op dit moment is me overigens nog niet
duidelijk wat het dan wel inhield. 
Wat was het geval?

Het was kennelijk professor dr. M. Tausk (wetenschapper
en directeur bij Organon, red.) ter ore gekomen dat de nu
92-jarige Amerikaanse onderzoeker (in 1950 ging Kolff
naar de VS waar hij meer mogelijkheden voor de
ontwikkeling van zijn kunstnier zag, red.) op bezoek
zou komen bij zijn moeder. De aanleiding was het
feit dat zij jarig was, en het was nog wel een
kroonjaar; daarom vlogen alle zonen vanaf
waar ter wereld ook naar het dorpje
midden op de Nederlandse Veluwe.
De Veluwe was toen nog een tamelijk
ruig gebied. Borden waren er
nauwelijks, laat staan
kilometeraanduidingen! Ik moest maar
op goed geluk gaan, zei Tausk nog,
maar hij had mijn bezoek wel
aangekondigd. Hij meldt zich rond

negenen, had hij er nog bij gezegd!
Het probleem was niet alleen de duisternis, maar toen ik
onze Pastoor Bloemstraat goed en wel had verlaten, begon
het ook nog te regenen. Bovendien waren de lichten van
mijn auto weliswaar goed, maar zeker niet opgewassen
tegen een spetterpartij van een modderige bosweg.
Met jeugdige overmoed ging ik langs de oude weg richting
Nijmegen. Onderweg heb ik daar nog een kip doodgereden.
Ik kon er echt niets aan doen – het beest dook recht voor
mijn linkerwiel op. Ontwijken was niet bij. Waarom me dat
zo kraakhelder is bijgebleven? Waarschijnlijk omdat ik nooit
geweten heb hoeveel veren er aan zo’n kip zitten – hoewel
ik toch heel wat kippen en vooral hanen gezien heb.

Het bezoek op de stikdonkere en onberekenbare wegen
door het bos kostte mij meer tijd dan ik verwachtte. En ik
had die tijd in mijn kop die Tausk genoemd had: rond negen
uur. Tenslotte heb ik maar bij een boer aangebeld en
gevraagd hoe ik naar het huis van mevrouw Kolff kon
komen. Toen bleek ik er ongeveer voor te staan!
Ik liep in de regen het pad af en zocht in het schijnsel van
mijn zaklantaarn een bel. Binnen hoorde ik een
geroezemoes van jewelste – een stem klonk er boven uit en
aldra bleek die van onze Amerikaanse professor. Hij
verwelkomde me op een manier zoals alleen Amerikanen
dat kunnen. Yes, glad you are here , give me your coat – his
friend Tausk told me about you – maar hij merkte wel
fijntjes op dat ik een half uur te laat was. Hij accepteerde
ternauwernood mijn excuses ondanks het werkelijk

beestachtige weer.
Uit zijn raffelend en gorgelend Amerikaans
begreep ik dat we snel ter zake moesten komen
– alleen was mij niet duidelijk welke zaak. In rap

tempo vertelde hij mij in vlekkeloos
Nederlands de prille geschiedenis van
zijn gedachten over een kunstnier.
Kort en goed kwamen die neer op
een vervolmaking van een gewoon
osmotisch proces. 
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Een ontmoeting die mij tot de dag van
vandaag bij bleef Door: Ernst W. Hoonakker

Willem Kolff | Foto Willem Kolff Stichting



(Osmose=vermenging van twee vloeistoffen door een
wand. Red.) That’s why I needed the worstvellen from my
friend Saal van Zwanenberg want die waren zoals mij
bekend selectief doorlaatbaar. Hij ging daarmee in zijn
ziekenhuis in Kampen aan de slag. Oberigens had dokter
Kolff wel succes! Hij zette in de States zijn experimenten
voort. Dat er ook wel eens een patiënt overleed, was zoals
hij toen zei ‘part of the game’. Iets anders is dat hij er zich
op liet voorstaan dat veel van zijn ten dode opgeschreven
patiënten met zijn behandeling langer geleefd hebben dan
oorspronkelijk voorzien was.

Later vertelde hij mij dat in Amerika talrijke mensen het
leven redde door zijn ‘wasmethode van het bloed’ zoals hij
het in lekentermen noemde. Helaas werd zijn prille maar o
zo fysiologische wetenschap achterhaald door modernere
ontwikkelingen van kunststoffen waardoor het mogelijk
was selectieve membranen te maken zodat Organon
uiteindelijk een draagbare kunstnier had. De worstvellen-
periode was daarmee afgesloten. Doorspekt met do you’s
voerde hij me terug naar de varkensslachterij van Saal van
Zwanenberg die hij nog kende van rond en voor 1940. Ik

had daar in mijn eerste weken met de onvergetelijke
Ottevanger ook wel eens rondgelopen – maar zijn
beschrijving was zo plastisch dat ik weer die merkwaardige
geur van geslachte en gespoelde varkens weer in mijn
neus kreeg! De schoongemaakte darmen moest ik er maar
bij denken…

Ook vertelde Kolff mij van zijn experimenten met
kunstharten bij kalveren. Levendig herinner ik mij nog hoe
hij het gewicht van de dieren probeerde te verminderen
door ze als het ware door middel van pennen door hun
bekkengordel op te hangen. Zo konden zij hun energie
totaal besteden aan voortleven terwijl geen energie
verloren ging aan het staan. Zo werd ik als het ware
enigszins betrokken bij zijn research. Een uitermate
boeiend gebied!

Terugrijdend overdacht ik nog eens ons gesprek. De
volgende dag bracht ik verslag uit van onze hooggeleerde
arts-onderzoeker. Ik moet zeggen, het was zeker een van
mijn meest interessante ontmoetingen waarbij mij een
kijkje in een heel-ver-weg-keuken werd gegund.
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»  T U S S E N D O O R T J E «
Dorps- en stadswapens Gemeente Oss

Demen en Langel (vroeger gemeente Ravenstein)
kernen: Demen - Neerlangel

Op bevel van de plaatselijke heer, keurvorst
Johan Willem, paltsgraaf van de Rijn, werden
de dorpen Demen en Langel per 22 december
1700 belastingadministratief verenigd tot één
dorp. Bij Keizerlijk Decreet van 14 mei 1810
werden Demen en Langel verenigd met Dieden
tot één gemeente.

Langel maakte mogelijk oorspronkelijk met Dennenburg
één heerlijkheid uit, doch behoorde - evenals Demen - al in
1331 tot het Land van Herpen. Demen en Langel
ressorteerden vóór 1810 achtereenvolgens tot het ressort
van de schepenbanken van Herpen, Maasland (1651) en
het Maaskantgericht (1768). De laatste twee kenden geen
eigen zegel, doch gebruikten dat van de bank van Herpen
(1659). In 1667 spreken schepenen van Herpen en
Maasland van ‘onser aller gemeyner bancken segell’, wat
tegenspreekt dat deze bank al in 1666 over een eigen
afzonderlijk schependomszegel zou hebben beschikt.
De patroonheiligen van de kerken van Demen en Langel
zijn respectievelijk Sint-Willibrord en Sint-Jan Baptist.

De Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en
Vlaggenkunde stelde in haar rapport van 1992
voor in het dorpswapen het wereldlijk gezag
herkenbaar te maken door de drie merletten
(Merlet = eendje zonder bek en poten), ontleend
aan het wapen Herpen, in een schildhoofd met

een golvende onderlijn - als kenteken voor
Maasland - te plaatsen. De kerkpatronen konden in

het wapenschild worden gesymboliseerd door het Lam
Gods (Langel) dat een vaantje vasthoudt met daarop het
kruis, hier te beschouwen als symbool van de H.Willibrord
(Demen). De Herpense kleuren - rood op zilver - werden op
dit wapen toegepast: In keel een Lam Gods van zilver,
houdende een vaantje van zilver beladen met een kruis van
keel; in een golvend schildhoofd van zilver drie merletten
van keel.                                                                               [RP]

Bron:

Rapportage Gemeente wapens Oss 2002 door J.Melssen,
archivaris/heraldicus
Ruud Pieters



Vormgever, kunstenaar Pieter Roskam verrast

met zelf gebakken ‘Megense keienbroodbollen’

en een fraaie ingekleurde tekening van de

bollen op bakblik de groep die op zaterdag 18

oktober ’03 een stadswandeling door Megen

maakt. Stadsgids Hilde Dooremalen ontvangt op

een frisse maar zonnige zaterdagochtend 24

belangstellenden voor een wandeling door het

fraaie stadje aan de Maas. We verzamelen bij

het beeld van graaf De Brimeu, dat in de hoek

staat van het pleintje/parkeer terrein in het

centrum, bij het voormalige raadhuis. 

Graaf Karel de Brimeu leefde van 1527 tot 1572 en was in
zijn tijd een persoon van belang. Hij was van 1549 tot aan
zijn overlijden graaf van Megen, gouverneur van de
provincies Friesland, Drente, Overijssel en stadhouder van
Luxemburg. In 1556 werd hij ridder van het Gulden Vlies. Als
goed katholiek was hij een belangrijke steunpilaar voor
Margaretha van Parma, de plaatsvervangster in de
Nederlanden van de Spaanse koning Filips II. Ondanks al

zijn aanzienlijke bezittingen was De Brimeu het meest
gesteld op Megen. Toen hij overleed – in Zwolle, aan de
pokken - bepaalde hij dan ook dat hij in Megen begraven
wilde worden. De Brimeu’s beeld kijkt naar het voormalige
stadhuis van Megen. Dat heeft een historisch aanzien met
trapgevels maar is niet zo oud als het lijkt, het is gebouwd
in 1940. Voorheen heeft de Latijnse School op deze plek
gestaan vertelt gids Hilde.

Van het pleintje lopen we met Hilde naar de Maasdijk. Voor
de kanalisatie (voltooid in 1942) was Megen aan drie kanten
omringd door de Maas. Het kostte schippers wel een dag
voordat ze Megen voorbij waren, wat tot de verzuchting
leidde ‘Megen hier, Megen daar, ik wou dat het verzopen
waar’ vertelt Hilde. Op een oude plattegrond van Megen,
getekend door Jacob van Deventer in het midden van de
16de eeuw, is het goed te zien hoe de Maas om het stadje
slingert. Ook wijst onze gids op de kaart aan waar de vier
stadspoorten van Megen  stonden. Megen kon deze
bouwen als voorrecht behorend bij het stadsrecht dat in
1357 werd ontvangen. Overigens duurde het tot 1386
voordat Megen werkelijk ommuurd was. Het torentje bij de
Gevangenpoort is het enige restant van de ommuring. Op
de kaart van Van Deventer is goed te zien dat Megen een
A-vormige plattegrond heeft. Deze is tot op vandaag
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plattegrond van Megen, getekend door
Jacob van Deventer

Stadswandeling 
door Megen, 
de keien inspireren

Het keienbrood van Pieter Roskam
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bewaard gebleven, ondanks alle branden en oorlogen die
de stad geteisterd hebben. Vanaf de dijk bij het Dr.
Baptistpleintje, bij het ‘lul-benkske’ zoals de Megenaren de
bankjes noemen is de A-vorm ook goed herkenbaar. Het
plein was ooit afgesloten met de Maaspoort. 

Op het pleintje staat een beeld van de legendarische dr.
Baptist (1885-1969). Hij werd in 1911 gemeente-arts en was
een enorme steun voor de vele armen in de wijde
omgeving, bracht hen meestal maar een klein bedragje in
rekening of niets. Wat hij had gaf hij ook meestal weg.
We slaan het straatje in naar Acropolis, van oorsprong het
gymnasium, in 1884 gesticht en gesloten in 1967. Aan het
voorplein stonden ooit de Latijnse School en raadhuis.  Het
aangrenzende Franciscaner-klooster is in 1645 gesticht. Ze
waren verdreven uit de rest van Brabant dat sinds enige
jaren daarvoor onder het protestantse Noorden viel. De
kerk is altijd open en heeft een fraai barok-interieur uit de
17de eeuw. Niet zo barokkerig als bijvoorbeeld Duitse
kerken, maar sober, op zijn Hollands betrekkelijk nuchter.
Glas-in-loodramen met ‘appeltjes van oranje’ vallen op. Ze
zijn in 1909 geplaatst, vanwege de geboorte van prinses
Juliana. Naast het klooster staat het kapelletje van broeder
Everardus, beter bekend als het ‘Heilig Bruurke’. Veel
mensen vinden steun bij hem en leggen briefjes in plooien
van zijn beeltenis.  We lopen door naar het klooster van de
Clarissen. Het ligt net iets buiten het oude stadje. Het is in
de bestrating zichtbaar gemaakt, waar de kinderkopjes

ophouden, hield ook het oude ommuurde Megen op.
Merkwaardig genoeg heeft bij de uitvalsweg naar het
kasteel nooit een poort gestaan. Het kasteel moest wellicht
voldoende bescherming bieden. Het is echter afgebrand in
1581, overgenomen door de zusters (1721) en die bouwden
op de restanten hun verblijven. 
De slot-zusters leven niet meer achter gesloten deuren als
vroeger maar het klooster is meestal wel gesloten. Een
hostie-bakkerij met een productie van 5 miljoen stuks per
jaar is een belangrijke bron van inkomsten. In de tuin
verbouwen ze nog veel eigen groenten. Fruitbomen steken
boven de muren uit. 

In Eeterij Op de Poort schenken Thea en Ed een warme kop
koffie. Pieter Roskam verrast allen met zelfgebakken
‘Megense keienbollen’ en een fraaie prent van dezelfde
bollen met gedicht. [PS]

Foto’s Pieter Roskam



Boven een bescheiden oud gebouwtje aan
de Peperstraat, nu in gebruik als winkel
in grenen meubelen en woonartikelen,
pakken zich donkere wolken samen.
Enkele maanden geleden dient een
bouwonderneming een verzoek tot sloop
in, begeleid door een plan voor
nieuwbouw van een
appartementencomplex van drie lagen
met op de begane grond winkelruimte.
Het pand is geen rijks- of gemeentelijk
monument maar staat wel op een
inventarisatie van de provincie (MIP-
lijst= Monumenten Inventarisatie
Project) uit 1991. Dat is aanleiding het
sloopplan ter sprake te brengen in de
Monumentencommissie. In de MIP-lijst
staat dat het een woonwinkelpand uit ca.
1880 is. Ter voorbereiding van de
vergadering zijn foto’s binnen in het
pand gemaakt, ook op zolder. Met
vriendelijke medewerking van de

eigenaar. Een van de commissieleden ziet
aan de spantenconstructie dat het pand
naar zijn indruk veel ouder moet zijn.
Hij vermoedt dat het kort na de
stadsbrand van 1751 herbouwd is. Deze
constatering werpt plotsklaps een heel
ander licht op het gebouwtje. Van een
eenvoudige woonwinkel uit de late
negentiende eeuw, is het veranderd in een
van de oudste panden die Oss nog rijk is.
Een moeilijke kwestie voor wethouder H.
Boerboom. Het pand leek weinig
bijzonder, de datering had nooit
aanleiding gegeven voor een speciale
monumentale status. Het leek ook rustig
en onbedreigd voort te kunnen sudderen.
Maar nu dient de vooruitgang zich ook
op deze plaats in de Peperstraat aan,
waar deze al op zoveel plekken heeft
toegeslagen. Hoe zal het aflopen met
nummer 12? Er wordt nog over gepraat.
Ondertussen heeft Hans Pennings,

archivaris en als lokaal archeoloog actief
in de Archeologische Werkgroep Oss, een
grondig archief-onderzoek verricht om
meer van de achtergronden van het pand
Peperstraat nummer 12 te achterhalen.
Dat leverde meer op dan verwacht. Het
pand heeft in meerdere opzichten een
bijzondere geschiedenis. Het blijkt zelfs
herberg-brouwerij De Drie Koningen te
zijn, terwijl lang gedacht is dat deze
herberg op de hoek met de Koornstraat te
vinden was. Het gehele bouwblok van
Peperstraat 12 strekte zich overigens uit
tot en met pand nummer 20. In latere
tijden is het opgesplitst. Met instemming
van Hans Pennings wordt hier zijn
gehele onderzoek naar Peperstraat 12
gepubliceerd.

Door Hans Pennings,

Archeologische Werkgroep Oss
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Breken met het verleden



De geschiedenis van herberg en
brouwerij ‘De Drie Koningen’
Peperstraat 12 Oss

Algemeen
Het pand Peperstraat 12 maakte tot circa 1880 deel uit van een veel
groter pand, bestaande uit de percelen Peperstraat 12, 14 (14a en
14b) en 16. In 1664 staat het bekend als ‘De Drie Kronen’. Sinds 1697
staat het bekend als herberg en brouwerij ‘De Drie Koningen’.[1]
Het pand is van algemeen belang voor de geschiedenis van de stad
Oss en meer in het bijzonder voor de economische geschiedenis
(herberg/brouwerij), de sociale geschiedenis (armenzorg 1852-1933)
en de geschiedenis van het geestelijke leven (Zusters van Liefde
1839-1841).

Bewoningsgeschiedenis

Familie Strick  ( -1626)

In het begin van de zeventiende eeuw is Michiel Janssen Strick eigenaar
van het huis aan de Peperstraat. Michiel, een zoon van Jan Hendriks Strick
de Oude en Kathelijn Rombouts de Brouwer, is herbergier en brouwer van
beroep en trouwt tweemaal. Uit zijn eerste huwelijk met Beliken Lenaert
Franssen krijgt hij 6 kinderen: Lenert, Jan, Stoffel, Wouter, Gijsbert en
Frans. Ook zijn tweede huwelijk met Lijsken Gerits Pennincx blijft niet
kinderloos.[2]
Op 18 november 1625 delen de kinderen uit zijn eer-
ste huwelijk (Jan, Stoffel, Wouter en Gijsbert) de
onroerende goederen nagelaten door hun ouders.[3]
Wouter Michiels Strick erft bij die gelegenheid het
ouderlijke huis in de Peperstraat. Het huis is gele-
gen naast het ‘nieuwe huis’, dat eigendom is van de
nakinderen van Michiel Strick, uit diens tweede
huwelijk met Lijsken Pennincx. Het huis van
Wouter wordt omschreven als: ‘huijs ende hoff metten
wech tussen tvoirschreven huijs ende het nieuhuijs de
naekinderen toebehoirende tot Jan Aertss van Lith erve met
het braugetauwe ende tgene daertoe behoirt gelegen in de
prochie van Oss binnen de Veste ter plaetse genaemd inde
Peperstraet.’ De belendingen van het huis zijn: aan de
ene zijde het erf van Laureijns Ackermans, aan de andere
zijde het voirschreven nieuhuijs vande naekijnderen, het
ene einde de voirschreven Peperstraet en aan het andere einde het erf van Jan Aertss
van Lith. Wouter erft eveneens de schuur met de hof tegenover het huis
staande tussen het erf van Delis Henricx de Goije aan de ene zijde, het erf
van Jan Aerts de Becker aan de andere zijde, de voorschreven Peperstraet
aan het ene einde en een ‘straetken daer teijnden’ aan het andere einde. Het
huis is belast met 35 stuivers aan Jan Melis tot Heesch. De schuur en de
hof zijn belast met 2 ? vat rogge aan de Heilige Geest te Oss en 1 pond pay-
ments aan de Baselaars te ’s-Hertogenbosch. Jan Strick erft van zijn ouders
een hof land buiten de Boschpoort (Bosschporte) en 4 vaadzaad land in’t
Loovelt te Oss. Stoffel Strick erft een hof land genaamd Aude Janshoff in
Berghem, een kamp van 8 vaadzaad land op den Vaelendonk aldaar en 3
vaadzaad land opten Berchensen wech te Oss. Gijsbert erf een kamp land
in’t Loovelt te Oss en 2 stukken ‘legland’ aldaar.
Op 12 maart 1626 verkopen Stoffel Michiels Strick en Willem Gerits, mom-
bers (=voogden) van de minderjarige kinderen van wijlen Michiel Janssen
Strick en zijn tweede vrouw Lijsken Gerit Jacop Pennincx het bovenge-
noemde ‘nieuwe huis’ aan Delis Lamberts de Molder. Op 5 december 1626
doet Wouter Michiel Strick afstand van de ‘vaerwech’ tussen de twee hui-
zen ten behoeve van de nieuwe eigenaar Delis Lamberts de Molder. Op 9
december 1626 wordt het huis echter vernaderd door Stoffel Michiel Strick.
Het huis wordt omschreven als: huis en hoff metten vaerwech daer beneffens
naest Wouter Michiel Strick inde prochie van Oss inde Peperstraet tussen Willem
Cornelis Vos aan de ene zijde, Wouter Michiel Strick aan de andere zijde, de
Peperstraet aan het ene einde en de erfgenamen van Mr. Seberts van Berchen aan het
andere einde. Huis en hof zijn belast met een rente van 6 gulden jaarlijks aan
Anneken Hanssen te ’s-Hertogenbosch, losbaar met 100 gulden, een erfcijns van 7
stuivers aan het Convent van Baseldonck te ’s-Hertogenbosch en een erfcijns van 5

stuivers en 1 oort aan de Heilige Geest te Oss.[4] Naast het ‘oude’ huis van
Wouter Michiel Strick staat op de hoek van de Peperstraat en de
Koornstraat het huis van Laureijns Henrick Ackermans. Op 2 mei 1631 ver-
koopt deze een jaarlijkse erfcijns van 10 carolusgulden uit zijn huis aan
Heer en Meester Mathias Septius, pastoor van Oss en Berghem. Het huis
wordt omschreven als: huis, hof, erve en gront mette timmeringe daerop staende
binnen de veste inde Peperstraet aende kercke tussen de selve Peperstraet aan de ene
zijde, de erfgenamen van Mr. Seberts van Berchen aan de andere zijde, de gemeijn
straet tussen den kerckhoff muer loopende (=Koornstraat) en het erf van Wouter
Michiel Strick aan het andere einde. Het huis is belast met een cijns aan de Heilige
Geest in ’s-Hertogenbosch.[5] Het huis van Laureijns Ackermans heet ‘De ver-
gulde kroon’ en wordt op 2 mei 1624 door Thomas Lucas(sen) voor schepe-
nen van Oss verkocht aan Mr. Hendrik Hendriks van Leeuwarden, chirur-
gijn. Het huis wordt omschreven als: ‘huis en hof heylants inde prochie van Oss
binnen de veste ter plaetse genaampt inde Peperstraet opten hoeck tegens de kerck’
en wordt belend door het erf van Michiel Janss Strick aan de ene zijde, de gemeijn
straet neffens den kerckhoff aan de andere zijde, de voorschreven Peperstraet aan het
ene einde en het erf van de erfgenamen Mr. Seberts van Berchen aan het andere ein-
de. Het huis is belast met een gewincijns van 2 ‘cappuijnen’ (=kapoenen) aan de
Heilige Geest in Den Bosch en 11 stuivers jaarlijks aan de Heilige Geest in Den
Bosch en 2 ponden paijments aan Jan van Vlierden.[6] Op 25 maart 1625 ver-
kopen Alitken, dochter van Goijaert van Leeuwarden, huisvrouw van Mr.
Hendrik Hendriks van Leeuwarden, en Peeter Janssoen Leijten, die
gemachtigd is door Mr. Hendrik, het huis en hofke aan Deliana, dochter
van Henricx Aelberts, weduwe van Emont Peeters van Susteren.
Mr. Hendrik van Leeuwarden is op dat moment chirurgijn onder hopman
Soutelandt, die garnizoen houdt binnen de stad Gelre (=Geldern) en heeft
op 10 maart 1625 voor schepenen van Gelre Peeter Janssoen Leijten procu-
ratie verleend. Het huis dat Mr. Hendrik op 2 mei 1624 voor schepenen van

Oss van Thomas Lucassen heeft gekocht wordt
omschreven als: ‘een huijs ende hoffken lants mal-
canderen aenliggende, met zijnen gronden ende toebe-
hoirtten, zoo groot ende cleijn tzelve gelegen is inde
parochie van Oss binnen de veste, ter plaetschen gena-
empt inde Peperstraet op den hoeck tegens die kercke,
tusschen erffenisse Michiel Janssen Strick ex uno, ende
tusschen de gemeijn straet neffens den kerckhoff
lopende ex alio, streckende vande voirschreven
Peperstraet tot op erffenisse der erffgenaemen Mr.
Zeberts van Berchen. Het huis is belast met een
gewincijns van 2 ‘cappuijnen’ en 11 stuivers jaarlijks
aan de Heilige Geest binnen de stad Den Bosch en een
erfcijns van 2 ponden Bosch paijments aan Jan van
Vlierden.[7] Op 18 april 1625 verkoopt Deliana,
dochter van Henricx Aelberts, weduwe van
Emont Peeters van Susteren, het genoemde huis

aan Laureijns Ackermans, zoon van Henricx Ackermans, voor een bedrag
van 185 gulden, te voldoen in 1626 en een bedrag van 196 gulden te vol-
doen in 1627. Beide bedragen worden op tijd voldaan.[8]
In de rekening van de armmeesters van Oss uit de jaren 1650-16549[9], ver-
nemen we meer over het huis van Stoffel Michiels Strick. Stoffel blijkt
inmiddels overleden te zijn en zijn weduwe, Hendersken, is jaarlijks een
erfcijns van 14 schellingen ‘payements’ verschuldigd aan de armmeesters.
De cijns moet betaald worden ‘daechs naer St. Wilberts dach’, de dag na
het feest van Sint Willibrordus, dus op 8 november. Het huis is, zo vermeld
de rekening ‘bij coope vercregen van de naekinderen des voorschreven Michel
Stricken’. Het huis wordt omschreven als ‘huijs ende hoff aenden Heuvel inde
Peperstraet deen sijde Nelisken Willem Vos ende Wouter Strick dander sijde schie-
tende van erve Lenart Stoffels (=Strick) haeren soone op sheeren straet.’ Sinds 1649
is er echter geen cijns meer betaald, aldus de rekening. Hendersken, de
weduwe van Stoffel Michiels Strick, maakt op 24 november 1653 haar testa-
ment op voor schepenen van Oss. Ze is ziek en overlijdt kort daarna.[10]

Familie Van Heumen (1654-1697)

In de volgende armrekening uit de jaren 1654-1659, afgehoord in 1663,
berustend in het Rijksarchief in Limburg[11], blijkt dat Cornelis Gijsberts
van Heumen inmiddels eigenaar is geworden van het huis. Cornelis is
getrouwd met Beelken (Sibilla) Strick (gedoopt RK Oss 2 januari 1630), een
dochter van Stoffel Michiels Strick en Hendersken. Cornelis moet de
armen van Oss jaarlijks een erfcijns van 14 schellingen ‘paijments’ betalen,
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daags na Sint Willibrordusdag. De achterstallige betalingen van 1649 tot
en met 1652 zijn inmiddels voldaan met 1 gulden en de jaren 1653 tot en
met 1660 zijn voldaan met 2 gulden. Dat betekent dat jaarlijks ? gulden
betaald dient te worden. Het huis van Cornelis van Heumen wordt
omschreven als ‘huijs ende hoff aenden Heuvel inde Peperstraet, d’eene sijde Welt
Jansen van Leur ende Wouter Strijck aen d’andere sijde, schietende van erve Gijsbert
Boonarts, tot op de gemene straet’. Het huis staat in 1664 bekend als het huis
‘De Drie Kronen’ (‘de drie crone’), het huis ernaast, het ‘oude’ huis van
Michiel Strick als ‘Het Meuleke’ of ‘De Meulen’ en het huis op de hoek als
‘De Vergulde Kroon’.[12]
Het naastgelegen huis van de erfgenamen van Wouter Strick wordt op 30
maart 1662 verkocht aan Ariaen Ackermans. Het gaat om Willem Strick,
mede namens zijn zuster Beelken Strick, Lijsken Strick en Derrisken Strick,
kinderen van Wouter Michiel Strick en Hendrisken. Het huis wordt
omschreven als ‘huijs ende hoff binnen deser vrijheijts van Osch veste inde
Peperstaet’. Het huis is gelegen tussen het erf van Aerien Ackermans aan de
ene zijde en het erf van Cornelis Gijsbers van Heumen aan de andere zijde,
het erf van Monsieur Gijsbert Boonaerts aan het ene einde en de gemeene
straet (=Peperstraat) aan het andere einde. Het huis is belast met 35 stui-
vers jaarlijks te betalen aan de erfgenamen van Jan Peter
Schoenmaeckers.[13] Michiel Gijsberts Strick vernadert het huis op 9 juni
1662. Twee jaar later blijkt Adriaen Ackermans toch eigenaar te zijn gewor-
den van het huis, genaamd ‘Het Meuleke’. Op 16 augustus 1664 verkoopt
Adriaen Ackerman aan Dominus (=Heer) Hendricus Herberts, Doctor in de
rechten, regent van de arme zinnelozen van de stad ‘s-Hertogenbosch,
voor schepenen van ’s-Hertogenbosch een jaarlijkse erfcijns van 20 caro-
lusgulden, te voldoen jaarlijks op 16 augustus, uit zijn twee huizen in de
Peperstraat. De huizen worden omschreven als: ‘twee huijsingen nevens den
anderen gestaen tot Osch d’eene genaempt de vergulde croon ende het andere het
meuleke, nevens de huijsinge genaempt de drie crone toecomende Cornelis Gijsberts
ex uno, ende de gemeijne straet ex alio, streckende beijde vande gemeijne straete tot
achter op erve Gijsbert Bonaerts.’ Het huis ‘de meule’ of ‘het meuleke’ is belast
met een cijns van 10 gulden aan Fredrick Donck. Het huis ‘de vergulde
croon’ is belast met een cijns van 15 gulden jaarlijks aan Adriaentje Minne
en een cijns van 31 halve stuivers (=15 ? stuivers) aan de Heilige Geest (in
Den Bosch).[14]
In 1697 blijkt Beelken (Beellicken), weduwe van Cornelis Gijsberts van
Heumen overleden te zijn. Johannes Boonaerts is aangesteld als curator
over haar boedel en verkoopt na machtiging door schepenen van Oss van 
2 juli 1697, op 10 augustus 1697 het huis ‘De drie coningen’ aan Mr.
Anthonij Biedijx (Bijdijkx) en zijn erven. De koopsom bedraagt 1281 gul-
den. Het huis wordt omschreven als ’t huijs genampt de drie coningen met t
hoffken scheur (=schuur) ende brouwerije daer in staende mitsgaders de gerechtig-
heijt van ’t huijs naest Abraham Sibbens ende de verckenskooij alles van outs ende
rechts wegen bij de voorschreven Beellicken gebruickt ende gehoorende’. Huis en
brouwerij zijn gelegen naast het erf van Willem Vossen aan de ene zijde,
het erf van Abraham Sibbens aan de andere zijde, het erf van de Heer
Boonaerts aan het ene einde en de gemeene straet aan het andere einde.
Het huis ‘De Drie Coningen’ is belast met een cijns van 7 stuivers jaarlijks
aan de Heer Van Deurssen te ’s-Hertogenbosch. De gerechtigheid van het
huis naast Abraham Sibbens is bezwaard met de helft van een pacht van 35
stuivers jaarlijks.[15]

Familie Biedijx (1697-1749)

Mr. Anthonij Biedijx, chirurgijn, zoon van Mr. Hendrik Biedijx, was gebo-
ren te Oss en op 30 april 1690 voor schepenen van Oss[16] in het huwelijk
getreden (ondertrouw 15 april 1690) met Hendersken Cornelis Gijsberts
van Heumen, dochter van Cornelis Gijsberts van Heumen en Beelken
(Isabella) Strick. Ze kregen acht kinderen: Henricus (ged. RK Oss 21-11-
1690), Magdalena (ged. RK Oss 14-09-1692), Cornelius (ged. RK Oss 26-02-
1695), Joannes (ged. RK Oss 03-11-1696), Maria (ged. RK Oss 08-12-1698),
Maria (ged. RK Oss 21-12-1700), Maria (ged. RK Oss 26-03-1704) en Sibilla
(ged. RK Oss 13-04-1706). Drie van de acht kinderen overleden in de periode
1693-1703. Op 23 oktober 1691 blijkt Anthonij reeds huisbrouwer te zijn.
Hij heeft een brouwketel met een grootte van dertien of veertien ton-
nen.17[17] Op 29 september 1698 blijkt de brouwketel van Mr. Anthonij 15
? tonnen groot te zijn. De ketel is gepeild door Hendrick Hoffdijck 
‘s-Lands pijlder over stad en meierij van ’s-Hertogenbosch’.[18] Mr.

Anthonij overlijdt te Oss op 1 december 1747. Op 6 maart 1749 verzoeken

Heer Gregorius Bedijx en Jan Custers, voogden van de minderjarige kinde-
ren van Johannes Bedijx en Maria Boers (van den Boer), de schepenen van
Oss om het ouderlijk huis in de Peperstraat publiek te mogen verkopen
voor derving van schulden. Het huis is na het overlijden van de grootvader
van de minderjarige kinderen, Mr. Anthonij Bedijx bij deling voor het
schepengerecht onverdeeld gebleven tussen de erfgenamen. Het huis
wordt omschreven als: ‘seeker huijs, schuur, klijn huijsje, brouwerije en verkens-
kooij, staande en geleegen alhier in de Pepertstraat’ tussen het erf van de wedu-
we Jan Joost Wagemakers aan de ene zijde, het erf van Jan Ariaan Sibbens
aan de andere zijde, de straat (voorhoofs) aan het ene einde en het erf van
de erfgenamen van Jan Francis Bonards aan het andere einde.[19]
Op 7 maart 1749 wordt het huis door de erfgenamen van Mr. Anthonij
publiek verkocht aan Hermen de Gester, inwoner van Oss, voor 1200 gul-
den. Het betreft Aart van Alem, inwoner van Lith, vader en voogd van zijn
vier onmondige kinderen, verwekt bij Elisabet Bedijx, met autorisatie van
schepenen van Lith van 26 februari 1749, Jan Custers voor zich en als voogd
van de vier onmondige kinderen van Johannes Bedijx, verwekt bij Maria
Boers (van den Boer), met autorisatie van schepenen van Oss van 7 maart
1749 en met autorisatie van Maria Bedijx, wonende te Uden, en van Heer
Gregorius Bedijx ‘Rooms pastor’, wonende te Emmerik. Het huis wordt
omschreven als: ‘seeker huijs, schuur, huijsje, brouwerije en verkenskoij
gelegen alhier in de Peperstraat’ tussen het erf van de weduwe Jan Joost
Wagemakers aan de ene zijde, het erf van Jan Ardiaan Sibbens aan de ande-
re zijde, strekkende (voorhoofs) van de straat aan de ene zijde tot het erf
van de erfgenamen Jan Francis Bonards aan de andere zijde. Het huis is
belast met een cijns van 5 gulden jaarlijks aan de Armen Tafel van Oss en
een cijns van 7 stuivers jaarlijks aan het Comptoir van Tengnagel te 
‘s-Hertogenbosch.[20] Diezelfde dag belooft Hermen de Gester aan de kin-
deren van Aart van Alem en Elisabet Bedijx en aan Magdalena, Elisabet,
Cornelia en Bartel Bedijx (kinderen van Johannes Bedijx en Maria van den
Boer) en aan Maria Bedijx een bedrag van 400 gulden. Johannes Biedijx was
gehuwd met Maria (Anna) van den Boer (ged. RK Eersel 19 juli 1730), doch-
ter van Bartel van den Boer, molenaar in Eersel, en Anneken Conincx. Zij
kregen in Eersel vijf kinderen: Maria (ged. RK Eersel 31-03-1729),
Elizabetha (ged. RK Eersel 07-04-1730), Cornelia (ged. RK Eersel 24-10-1731),
Henricus Ludolphus (ged. RK Eersel 24-10-1731) en Bartholomeus (ged. RK
Eersel 08-02-1733).

Familie De Gester (1749-1851), 
Zusters van Liefde (1839-1841)

Hermen (Hermanus) de Gester (begraven Oss 17 december 1762), de nieu-
we eigenaar, is bode van het Kwartier Maasland en gehuwd met Margareta
de Swart. Zij hebben vier kinderen: Teuntje, gedoopt NG (=Nederduits
Gereformeerd) Oss 14-06-1739, Willem, gedoopt NG Oss 19-03-1741,
Johannes (Jan), gedoopt NG Oss 10-02-1743 en Christiaan, ged. NG Oss 
19-09-1745.
Hermen de Gester machtigt op 3 september 1762 voor notaris Johannes
Verster de Balbian in ’s-Hertogenbosch de heer Tieleman Dirk van
Breugel, griffier van het Kwartier Maasland en secretaris van Oss, om zijn
huis publiek te laten verkopen. Dat gebeurt op 29 september 1762 voor
schepenen van Oss. Het huis wordt op 20 oktober 1762 voor een som van
790 gulden verkocht aan Willem de Gester, zoon van Hermen, en zijn
erven. Het huis wordt omschreven als: ‘huijs, schuur en hof met de geregtig-
heijt off octroij van een brouwerij daar aan gehorende met verdere ap- en dependen-
tie van dien gelegen alhier binnen dese plaatse in de Peperstraat van outs genaamt
de drie Koningen’ tussen (bovennaast) de erve van de weduwe Jan Iwens van
Nunen met meer anderen aan de ene zijde, (beneden naast) de erve
Nicolaas Sibbens en de kinderen Gijsbert Bonards aan de andere zijde,
‘schietende van de Peperstraat voorwaards tot agterwaarts op de Kerkstraat
(=Monsterstraat).’ Het huis is belast met een cijns van 5 stuivers jaarlijks
aan de Armentafel van Oss, een cijns van 7 stuivers jaarlijks aan het
Comptoir van de heer Tengnagel te ‘s-Hertogenbosch en 15 stuivers en 8
penningen aan Willem Tabbers te Oss.[21] Ook Willem de Gester is bode
van het Kwartier Maasland en inwoner van Oss. Op de dag van de verkoop,
20 oktober 1762 belooft hij een som van 600 gulden schuldig te zijn aan
Vrouwe Anna Maria de Roij, huisvrouw van de Eerwaarde heer Thomas
Sprankhuijzen, predikant van Oss en Heesch. Het huis ‘De drie koningen’
fungeert als onderpand. Op 11 juni 1782 wordt de schuld afgelost door Jan
de Gester ‘quartiersbode’, broer van Willem.[22]
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Willem de Gester overlijdt in april 1769 en wordt op 8 april 1769 te Oss
begraven. Op 11 mei 1769 vindt voor schepenen van Oss de taxatie plaats
van de vaste en onroerende goederen die Willem nagelaten heeft. Het
betreft een vierde part van ‘een huijs, schuur en hof gestaan en gelegen alhier in
de Peeperstraat, de eene zeijde de erve Mijntje weduwe Jan van Nunen, dander zeij-
de de erve van Nicolaas Sibbens schietende voorwaards op de straat tot agterwaarts
op de straat.’ Het pand heeft een waarde van 1000 gulden. Het vierde part
bedraagt dus 250 gulden. Het huis is belast met een kapitaal van 600 gul-
den ten voordele van mejuffrouw Sprankhuijsen, wonende te Oss (1/4 150
gulden), 7 stuivers jaarlijks aan het Comptoir van de heer Rentmeester
Tengnagel te ’s-Hertogenbosch (1/4: 1 stuiver 12 penningen; kapitaal: 2
gulden 3 stuivers 12 penningen), 5 stuivers jaarlijks aan den arme alhier
(1/4: 1 stuiver 4 penningen; kapitaal: 1 gulden 11 stuivers en 4 penningen),
en een cijns van 16 stuivers jaarlijks aan Willem Tabbers als koper van de
St. Wilbrordus chijns (1/4: 4 stuivers; kapitaal: 5 gulden).[23] Het huis
komt vervolgens aan zijn broers en zijn moeder. Op 1 mei 1777 verkoopt
Christiaan de Gester, schepen[24] en inwoner van Oss, 1/3 deel, namelijk
zijn ‘gedeelte of geregte erfportie’ in het huis, hem aangekomen wegens het
overlijden van zijn oudste broer Willem de Gester, en het deel hem aange-
komen bij het overlijden van zijn moeder, aan zijn broer Jan de Gester en
zijn erven. De koopsom bedraagt 75 gulden. Zijn broer Jan is op dat
moment bode van het Kwartier Maasland (‘Quartiersboode’) en eveneens
in Oss woonachtig. Het huis wordt omschre-
ven als: ‘huijs, schuur en hoff met den geregtigheijt
of octroij van een brouwerij daar aan gehoorende
met verdere ap- en dependentie van dien, gestaan en
gelegen alhier binnen deese plaats in de Peeperstraat
van outs genaamt de drie Koningen’, tussen ener-
zijds (bovennaast) de erve van de weduwe Jan
Iwens van Nunen met meer anderen, ander-
zijds (benedennaast) de erve van Nicolaas
Sibbens en Gert Snoeke te Haaren, schietende
voorwaarts van de Peeperstraat tot achter-
waarts op de Kerkstraat. Het derde deel van
het huis is belast met een derde van een kapi-
tale som van 600 gulden ten voordele van de
erfgenamen van de Weleerwaarde heer
Thomas Sprankhuizen, gewezen predikant
alhier, nu diens weduwe, dus 200 gulden, een
derde van een restant kapitaal van 374 gulden
en 12 stuivers aan de kinderen en erfgenamen
van Willem Wijnands te ’s-Hertogenbosch,
dus 124 gulden, 
17 stuivers en 6 penningen, een derde van een
cijns van 5 stuivers jaarlijks aan de armen van
Oss, dus 1 stuiver, 10 2/3 penning, een derde
van 7 stuivers (dus 2 stuivers en 6 penningen) aan ‘het gemeene land’, en
een derde van een Sint Wilbrordus gewincijns van 15 stuivers en 8 pennin-
gen (dus 5 stuivers en 3 penningen) aan de Griffier Van Breugel als eige-
naar van de cijns.[25]
Jan de Gester verkoopt vervolgens voor 150 gulden het huis ‘Het Molentje’
aan de Heuvel aan zijn broer Christiaan de Gester. Dit huis wordt
omschreven als: ‘een huijs en erve van outs genaamt het Molentje aan den Heuvel
ten noorden tegenover het Raadhuijs’ tussen enerzijds, oost, de erve van
Gijsbertus van Bergen, west de gemeene straat, noord de erve van de erfge-
namen van Gijsbertus van Bergen en zuid de gemeene straat, met het
recht op de helft van de put achter het huis gelegen. Het huis is belast met
een kapitaal van 200 gulden aan de Heer Van Gaalen, Drost der heerlijk-
heid Berlicum[26], 200 gulden aan de weduwe Van Overbeek en een cijns
van 1 stuiver jaarlijks aan de gemeente.[27]
Jan de Gester is in december 1804 ziek en op 22 december 1804 maakt hij
zijn testament voor schepenen van Oss. Hij prelegateert aan zijn neef Jan
de Gester junior, die bij hem inwoont, wegens goede diensten aan hem
bewezen, het huis in de Peperstraat met een deel van de inboedel. Neef Jan
moet aan neef Hermanus Borret, wonende in Den Bosch 400 gulden uitke-
ren en aan de nichten Hermina en Margaretha de Gester ieder 300 gulden.
Jan de Gester senior benoemt tot zijn universele ergenamen zijn vier
neven en nichten: Hermanus Borret, Jan de Gester junior, Hermina de
Gester en Margaretha de Gester. Bij vooroverlijden van een van hen, erven
hun wettig kind of kinderen. Het huis in de Peperstraat wordt omschre-
ven als: ‘eene huijzinge met annexe stallinge en tuijn van ouds genaamt de drie
Koningen, staande alhier in de Peperstraat belend aan de eene zijde Doctor van der
Borgh, ander zijde de kinder Nicolaas Sibbens, strekkende voorwaards van de

Peperstraat, tot agterwaards op de vaarweg.’ De inboedel die Jan junior erft
bestaat uit 4 bedden, 12 stoelen, 12 zilveren lepels en 12 zilveren forchetten
(=vorken), 2 zilveren soeplepels, 2 zilveren zoutvaten, 1 zilveren peperbus
en 1 zilveren ‘mostaartpot’ (=mosterdpot), 24 servetten en 4 tafellakens.[28]
Jan de Gester overlijdt enige dagen later en wordt op 28 december 1804 in
Oss begraven. Op 26 januari 1805 vindt de taxatie van zijn nagelaten
onroerende goederen plaats. Jan blijkt ondermeer het huis in de
Peperstraat achter te laten, 40 roeden teulland en 1 vaadzaad en 11 roeden
op den Berchemse weg, 2 ? vaadzaad en 7 roeden teulland op’t Schaijkse
veld ‘teijnde Heese camp’ en 2 vaadzaad land aldaar, 1 morgen weiland op
den Rusheuvel, 3 vaadzaad teulland en 1 ? vaadzaad teulland in de Roijen
en 2 ? vaadzaad teulland op’t Schaijkse veld. Het huis in de Peperstraat
wordt getaxeerd op 1500 gulden en heeft met aftrek van de vaste lasten van
34 gulden, 7 stuivers en 8 penningen, een waarde van 1465 gulden, 12 stui-
vers en 8 penningen. Het wordt omschreven als: ‘een huis en hof staande ende
geleegen alhier in de Peperstraat van ouds genaamt de drie Koningen’ belend aan
de ene zijde door Dr. Van der Borcht c.s., aan de andere zijde door de kin-
deren Nicolaas Sibbens en Dr. Van der Borcht, aan het ene einde door de
Peperstraat en aan het andere einde door de weg. Het huis is belast met
een jaarlijkse rente van 7 stuivers aan het Comptoir der episcopale en
andere geestelijke goederen in Den Bosch ter waarde van 8 gulden en 15
stuivers, 5 stuivers aan den armen van Oss, ter waarde van 6 gulden en 5

stuivers en 15 ? stuivers Sint Wilbert chijns
aan G. van de Poel te Oss, ter waarde van 19
gulden, 7 stuivers en 8 penningen.[29] De
totale waarde van zijn nalatenschap in Oss
en Berghem bedraagt 3435 gulden, 12 stui-
vers en 8 penningen. Zijn mede-erfgenaam is
Jan de Gester, zijn neef (oomzegger).[30]
Jan de Gester junior en zijn zusters zijn kin-
deren van Christiaan de Gester en Hilleke
Vermeulen. Christiaan en Hilleke treden op
23 november 1777 voor de Nederduits
Gereformeerde gemeente in Oss in het
huwelijk (ondertrouw 8 november 1777).
Hilleke is geboren in Heerewaarden als doch-
ter van Jan Vermeulen en Metge van
Sonsbeek en is weduwe van Bartolomeus
Krijts. Christiaan en Hilleke krijgen vier kin-
deren: Hermina de Gester, gedoopt NG Oss
15 maart 1778 en overleden aldaar 27 novem-
ber 1829, Jan de Gester (junior), gedoopt NG
Oss 2 april 1780, overleden in Capelle 6
december 1848, Margareta de Gester, gedoopt
NG Oss 26 oktober 1783, overleden aldaar 13
fevruari 1841 en Joanna Catharina de Gester,

gedoopt NG Oss 29 januari 1786 en begraven aldaar 6 oktober 1787.
Christiaan de Gester overleed in 1787 en wordt op 9 oktober 1787 in Oss
begraven. Hilleke Vermeulen treedt in 1788 opnieuw in het huwelijk met
Dirk van Nimwegen, jongeman, geboren en wonende te Oss. Ze treden op
5 juli 1788 in ondertrouw voor de Nederduits Gereformeerde gemeente
aldaar, het huwelijk wordt op 27 juli gesloten. Hilleke overlijdt op 9
december 1822 te Oss op 75-jarige leeftijd. Dirk van Nimwegen, haar derde
man, overleeft haar.
In 1810 blijkt Jan de Gester junior gepatenteerd herbergier te zijn. Hij ver-
koopt op 30 november 1810 het huis in de Peperstraat voor 1500 gulden aan
Hermina de Gester en aan Abraham Croes die getrouwd is met
Margaretha de Gester. Het huis wordt omschreven als: ‘een huizinge met
annexe stallinge, tuin en Beugelbaan genaamd de drie Koningen staande alhier in
de Peperstraat zijnde nr. 236, belend de eene zeide Doctor van der Borgt andere zeide
de kinderen Nicolaas Sibbens strekkende voorwaards van de Peperstraat tot agter-
waards op het Kerkpad, of wie recht daar naast gelegen mogte weesen.’ Daarnaast
verkoopt Jan aan Hermina en Abraham Croes een perceel teulland op’t
Schaikscheveld, groot 2 ? vaadzaad, belend aan de ene zijde door de Kerk
van Oss en aan de andere zijde door Hermina de Gester. Het huis is belast
met een schepenschuldbrief of obligatie van 1000 gulden van 29 maart
1808 door Jan de Gester aan Mr. Marten Bowier, 400 gulden aan Hermanus
Borret te Den Bosch ingevolge testament van de oom van de verkoper, Jan
de Gester (senior), voor het gerecht van Oss d.d. 22 december 1804, een Sint
Wilbrod chijns van 15 stuivers en 8 penningen jaarlijks aan Jan van de Poel
en een cijns van 5 stuivers jaarlijks aan de armentafel van Oss.[31]
Op 15 oktober 1817 verhuren Dirk van Nymweegen, herbergier en
Abraham Ruttens Croes, touwslager, beiden wonende te Oss, voor notaris
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Gijsbertus Hermanus de Knokke van der Meulen het huis in de
Peperstraat voor 6 jaar aan de heer Hubert van Meerten, ontvanger der
indirecte belastingen van Oss, voor een bedrag van 125 gulden. Het huis
wordt omschreven als: ‘een huizinge, stallinge, hof en beugelbaan staande en
geleegen te Oss in de Peperstraat genaampt de drie Kooningen’ tussen Laurens
van Schaik aan de ene zijde, Doctor van der Borght aan de andere zijde, de
Peperstraat aan het ene einde en het Kerkpad aan het andere einde.[32]
Op 5 oktober 1830 verkoopt Dirk van Nimwegen, zonder beroep, wonende
te Oss, de helft van het huis in de Peperstraat voor 950 gulden aan Jan de
Gester, marechaussee, gestationeerd in Bergen op Zoom. De verkoop
geschiedt voor notaris Gijsbertus Hermanus de Knokken van der Meulen te
Oss. Dirk heeft het halve huis gekocht op 18 augustus 1815 bij onderhandse
koopakte. Het huis wordt omschreven als: een huizinge, stalling, erf, hof,
staande en gelegen te Oss in de Peperstraat wijk E nr. 58, belend aan de ene
zijde door Joseph van de Ven, aan de andere zijde door Leonardus van Schaijk
en strekkende van de Peperstraat tot het Kerkpad (=Monsterstraat). Het hal-
ve huis is belast met de helft van een cijns van totaal 77 ? cents jaarlijks op
Sint Willebrordus (7 gulden en 75 cent) aan de erven van Jan van de Poel te
Oss, de helft van een cijns van 25 cent jaarlijks op kersmis aan de Armentafel
van Oss (2 gulden en 50 cent), de helft van een obligatie van in totaal 1000
gulden aan Meester Marte Bowier te Den Bosch (voor schepenen van Oss 29
maart 1808),  de helft van 400 gulden aan Hermanus Borret te Den Bosch
(testament voor het gerecht van Oss 22 december 1804) en de helft van een
oblgatie van 500 gulden aan Abraham Cornelis Daalen en Jan Hendrik van-
der Kulen, negotiërend onder de firma van Durselen en compagnie te
Rotterdam (voor notaris Gijsbertus Hermanus
de Knokken van der Meulen te Oss 11 juli
1814).[33]
Jan de Gester, marechausee te Bergen op
Zoom, koopt enige jaren later de andere helft
van het huis van Abraham Croes, touwslager,
wonende te Oss en diens huisvrouw
Margaretha de Gester voor een bedrag van
950 gulden. De koop vindt plaats op 24 sep-
tember 1834 voor notaris Gijsbertus
Hermanus de Knokke(n) van der Meulen te
Oss. Het huis wordt omschreven als: ‘(de helft
in) eene huizinge erf stalling en hof staande en
gelegen te Oss in de Peperstraat wijk E nr. 58’
belend aan de ene zijde door Joseph van de
Ven, aan de andere zijde door Leonardus van
Schaijk, strekkende van de Peperstraat tot het
Kerkpad. Het huis is kadastraal bekend als
Sectie A nr. 896 en 913. Deze helft van het huis
is belast met de helft van een cijns van in
totaal 77 ? cent (kapitaal: 7 gulden en 75 cent)
jaarlijks op Sint Willebrordus aan de erven
van Jan van de Poel te Oss, de helft van een
cijns van 25 cent (kapitaal: 2 gulden en 50
cent) jaarlijks aan de Armentafel van Oss, de
helft van een obligatie groot 1000 gulden aan de erven van Mr. Marten
Bowier te ’s-Hertogenbosch (schepenen van Oss 29 maart 1808), de helft
van een kapitaal van 400 gulden aan Hermanus Borret te ’s-Hertogenbosch
ingevolge testament van 22 december 1804 voor het gerecht van Oss, en de
helft van een obligatie van 500 gulden aan de heren Abraham Cornelis
Dalen en Jan Hendrik van der Kahlen negotiërend onder de firma van
Durselen en Compagnie te Rotterdam d.d. 11 juli 1814 voor notaris
Gijsbertus Hermanus de Knokke van der Meulen.[34]
Jan de Gester, marechaussee te Bergen op Zoom staat in de kadastrale leg-
ger van 1832 (Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel) te boek als eigenaar van
het huis in de Peperstraat en de daarachter gelegen tuin, die grenst aan de
Monsterstraat. Het huis wordt aangeduid als: Het Dorp, sectie A, nr. 896, huis
en erf, groot 6 roeden en 77 ellen. De tuin als: Het Dorp, sectie A, nr. 913, tuin, groot
7 roeden en 49 ellen.[35]
Jan de Gester treedt in het huwelijk met Dirske Boogers (Bogers) en maakt
op 11 december 1833 tesamen met zijn vrouw zijn testament op voor nota-
ris Johannes Alder te Bergen op Zoom. Jan en Dirske benoemen elkaar tot
universeel erfgenaam. In 1838 gaan Jan en zijn vrouw in Capelle wonen,
waar zij een huis kopen aan de Nieuwvaart. In het huis drijven zij een
kruidenierswinkel. In 1839 wordt het huis in de Peperstraat verhuurd aan
de zusters van de congregatie van O.L.Vr. moeder van Barmhartigheid. De
zusters wonen er tot 1841, in welk jaar zij verhuizen naar de
Arendsvlucht.[36] Jan de Gester overlijdt op 6 december 1848 in Capelle. Op

28 februari 1848 wordt de memorie van aangifte van zijn nalatenschap
opgemaakt door zijn weduwe Dirske Bogers.[37] Jan laat zijn vrouw het
huis in de Peperstraat na evenals de helft van hun huis, erf en tuin aan de
Nieuwvaart in Cappelle en de helft van een weiland tussen de Nieuwvaart
en Zandschel aldaar, de helft van de huismeubels, kruidenierswaren en
winkelgereedschappen en kleren in Capelle. Het huis in de Peperstraat
wordt omschreven als: ‘Een huis erf en tuin staande en gelegen te Oss provincie
Noordbraband in de Peperstraat groot veertien roeden twintig ellen, kadastraal
bekend sectie A nr. 896 en 913’ met een waarde van 2000 gulden. De totale
nalatenschap bedraagt 2661,29 ? gulden. De schulden bedragen 2015,74 ?
gulden (verschil: 645,55 gulden). Uit de nalatenschap blijkt dat het huis in
de Peperstraat van 11 juni 1848 tot december 1848 verhuurd is aan de
gemeente Oss. Er is nog huur tegoed voor een bedrag van 106,80 gulden.
Dirske blijft eigenaresse van het huis in de Peperstraat tot 1851.[38] Op 5
februari 1851 vindt te Oss voor notaris Gijsbertus Hermanus de Knokken
van der Meulen de openbare verkoop plaats het huis en de tuin door de
heer Hendrik van den Heuvel, burgemeester van Oss, gemachtigd door
Dirske Boogers, weduwe van Jan de Gester, zonder beroep, wonende te
Capelle volgens onderhandse procuratie van 22 januari 1851. De eerste
koop bestaat uit: ‘Een woonhuis bestaande in twee benedenkamers voor aan de
Peperstraat, kelderkamer, keukenkelder, een bovenkamer en vetrekje met zonder erf
en een gedeelte van een tuin vanaf den zijgevel ten westen der huizinge tot het vol-
gend gedeelte tuin, ter lengte van veertien ellen, zeven palmen vier duimen uit dat
huis.’ Het huis wordt belend door het erf van Joseph van de Ven aan de ene
zijde en het te verkopen derde gedeelte aan de andere zijde. De eerste koop

staat kastastraal bekend als Sectie A nummers
896 en 913 (deel). De tweede koop bestaat uit:
‘een gedeelte tuin gelegen achter de tuin vermeld bij
het eerste gedeelte en schietende van aldaar ter leng-
te van dertig ellen zes palmen negen duim tot het
Kerkstraatje (=Monsterstraat) en belend aan de
bovenzijde Joseph van de Ven, de erven Arnoldus
Pullus, Hendrik van Aarle en anderen.’ De belen-
dingen zijn: Mathias Zonneberg, de
Israëlitische kerk en Johannes Verhallen. Het
perceel staat kadastraal bekend als A 913. De
derde koop bestaat uit de massa van de eerste
en tweede koop. De vierde koop bestaat uit:
‘een stalling met een voorkamer voor aan de straat
en daar achter gelegen geut, bleek en put tot het sta-
ketsel van de Israëlitische kerk in een regte lijn etc.’
Dit perceel staat kadastraal bekend als een
deel van A 896 en 913. De vijfde koop bestaat
uit de massa van de huizinge, de tuin en de
stalling (koop 1 t/m 4).[39] Dirske Boogers
(Dirksje Boogerts), weduwe van Jan de Gester,
zonder beroep, wonende te Capelle verkoopt
een deel van de tuin op 22 februari 1851 voor
400 gulden aan Jan van Erp Janszoon, werkbo-
de, wonende te Oss. De tuin wordt omschre-

ven als ‘een gedeelte en wel dat schietende aan het Kerk of Paarde straatje
(=Monsterstraat) van een tuin gelegen te Oss in het dorp ter lengte van dertig ellen
69 duim van uit dat straatje geheel 9 roeden 46 ellen, kadastraal bekend als A 913.
Het perceel is haar aangekomen bij testament voor notaris Johannes Alder
te Bergen op Zoom d.d. 11 december 1833.[40] Diezelfde dag (22 februari
1851) verkoopt Mejufvrouw Dirske Boogers, weduwe Jan de Gester het huis
en een deel van de tuin voor 2000 gulden aan de heer Gerardus van Erp,
landbouwer te Oss. Het betreft: ‘een huizinge met erf stalling bleek en plaats
staande en gelegen te Oss in de Peperstraat’, kadastraal bekend A 896, groot 6
roeden en 77 ellen, en ‘een gedeelte tuin gelegen achter voormelde huizinge van af
den zijgevel ten westen dier huizing en tot nabij de Israëlitische ter lengte van der-
tien ellen zeven palmen vier duimen uit die huizinge en ter breedte zoo als den zel-
ven is leggende’, kadastraal bekend A 913, groot 7 roeden en 49 ellen. Huis en
tuin zijn Dirske aangekomen bij testament van 11 december 1833 voor
notaris Johannes Alder te Bergen op Zoom.[41]

Gerardus van Erp (1851-1852)

Gerardus van Erp blijft slechts kort eigenaar, tot 1852.[42] Op 7 mei 1852
verkoopt hij het huis voor 2000 gulden aan de ‘Vereeniging Vincentius de
Paulo’ te Oss, vertegenwoordigd door de heren Anton Andreolo van Porta, 
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apotheker, voorzitter, Wouter Dirk van Vugt, ondervoorzitter, en Johannes
Zonnenberg, secretaris. Het huis wordt omschreven als: ‘een huis, erf en tuin
staande en gelegen te Oss in het Dorp aan de Peperstraat’ groot 8 roeden en 66
ellen, kadastraal bekend A 896 en 1409 met de beide zijgevels.[43] 

Vincentiusvereniging (1852-1933)

De Vincentiusvereniging blijft eigenaar van het pand en tuin tot 1873[44],
wanneer het westelijk deel van het huis (nu Peperstraat 14 en 16) wordt
verkocht aan Johannes Jurgens, koopman te Oss. De splitsing heeft ook
gevolgen voor de kadastrale aanduiding. Het pand wordt in 1873 gesplitst
in drie delen: A 1737, huis en erf, groot 1 roede en 76 ellen, dat eigendom
blijft van de Vincentiusvereniging[45] (tegenwoordig Peperstraat 12), A
1740, huis en erf, groot 1 roede en 40 ellen, eigendom van Johannes Jurgens
en A 1741, bergplaats en erf, groot 75 ellen, eveneens eigendom van
Johannes Jurgens.[46] Ook de achter het huis gelegen tuin wordt in drie
delen gesplitst. Het perceel A 1738, een tuin, groot 1 roede en 70 ellen, gele-
gen achter het huis A 1737 (Peperstraat 12), blijft eigendom van de
Vincentiusvereniging[47], het perceel A 1739, een tuin, groot 1 roede en 65
ellen, gelegen achter het huis A 1740, wordt eigendom van Johannes
Jurgens, evenals het perceel A 1742, een tuin, groot 1 roede en 40 ellen.[48]
In 1900 worden het huis Peperstraat 12 (A 181) en de daarachter gelegen
tuin van de Vincentius-vereniging samengevoegd tot 1 kadastraal perceel
A 2599. De Vincentiusvereniging heeft het huis al voor die tijd ingericht
als ‘armeninrigting’ met erf. In 1900 wordt de tuin bij het pand getrokken
en is sprake van een ‘werkhuis en erf’, groot 2 aren en 46 centiaren.[49] In
1932 staat het huis bekend als ‘conferentiehuis’.[50] 

Drukkerij Acket (1933-1968)

In 1933 wordt het pand, dan aangeduid als Peperstraat 12, verkocht aan de
NV Boekdrukkerij en Cartonnage-fabriek ‘Acket’ in Oss. Het perceel
bestaat uit een huis met erf en bergplaats en is 2 aren en 46 centiaren
groot.[51] 

Familie Van Dijk (1968- )

In 1968 wordt het pand verkocht aan Fredericus Christianus Maria van
Dijk, landbouwer en koopman te Oss. Hij gebruikt het als bergplaats en
erf.[52]

Peperstraat 14 en 16: Familie Jurgens (1873-
1908), Vincentiusvereniging (1908-1917), 
Familie Verhoeven (1917- )

De percelen Peperstraat 14 en 16, eigendom van Johannes Jurgens, worden
in 1889 samengevoegd tot twee kadastrale percelen. De nummers A 1741 en
1742 worden samengevoegd tot A 2376, de nummers A 1739 en 1740 tot A
2377. De kadastrale wijziging houdt waarschijnlijk verband met een eigen-
domsoverdracht. Nieuwe eigenares is Maria Leonarda Jurgens, gehuwd
met P.J. de Haan. Het perceel A 2376 wordt aangeduid als koetshuis, stal en
erf, groot 2 aren en 16 centiaren, het perceel A 2377 als huis en erf, groot 88
centiaren.[53] In 1901 worden beide panden verkocht aan Johanna Maria
Clementina Jurgens, echtgenote van Aloysius Petrus Clercx wonende te
Nijmegen (1907).[54] In 1908 worden de panden verkocht aan de
Vincentiusvereniging (Vereeniging Vincentius de Paulo). Peperstraat A
2376 wordt aangeduid als koetshuis. Op 13 november 1909 verlenen burge-
meester en wethouders van Oss aan de St. Vincentius Vereeniging vergun-
ning tot het bijbouwen van een woonvertrek op het perceel Peperstraat A
2376 aan het aldaar bestaande woonhuis. In 1912 wordt een deel van het
perceel A 2376 bij A 2377 getrokken (14 centiaren) en verandert de kadastra-
le aanduiding. A 2376 wordt A 2760, koetshuis en erf, groot 2 aren en 2 cen-
tiaren. A 2377 wordt A 2761, huis en erf, groot 1 are en 2 centiaren.[55] In
1917 verkoopt de Vincentiusvereniging de panden aan Adrianus Petrus
Verhoeven, schilder, wonende te Oss, die gehuwd is met Elisabeth van der
Heijden. Zij is weduwe in 1937 en in 1942 vindt een ‘scheiding’ van de goe-
deren plaats.[56]
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De volkstelling in
1928 is door de
gemeente Oss
gebruikt om een
adresboek uit te
geven van haar
inwoners, bedrijven
en instellingen.
Hierin wordt Oss
omschreven als een
centrum van handel
voor de omgeving.
Naast de grote
industrieën in de
vleessector, zijn er nog verschillende andere industrieën,
waaronder de leerlooierij van Leonardus van Maasakker.
Het voormalige pand van de leerlooierij is te vinden in de
Molenstraat 157 (vroeger nr. 56). Een tijd was daar de
motorhandel van Vos gevestigd en nu Riando, een baby-
speciaalzaak. Achter de gevel van de er voor gebouwde
winkel en woning is het lederfabriekje nog te zien. 

In een leerlooierij worden dierlijke huiden zodanig behan-
deld dat zij beter bestand zijn tegen weersinvloeden.
De behandeling vindt plaats in drie fasen:
a. de voorbereiding: deze bestaat uit weken; kalken: het ver-

wijderen met kalkmelk van de opperhuid met het haar;
ontvlezen: het verwijderen van het onderhuidse bind-
weefsel. De huiden worden vervolgens gebeitst, waar-
door zij soepel worden. 

b.  het looien: doet de resterende lederhuid overgaan in
leer; dit duurt enkele maanden. 

c. de afwerking: deze hangt samen met de gevolgde looiwij-
ze, de looistof (zie hieronder) en de soort leer die men
wenst te maken. Zo wordt bijv. chroomleer gespoeld,
geneutraliseerd, nagespoeld, geverfd, gevet, gefixeerd en
gedroogd.

De looistof
Dit is een stof die in de dierlijke
huid een verbinding
kan vormen,

waardoor deze in leer
overgaat. Er zijn drie
soorten:
• plantaardige looistof-

fen: deze worden ver-
kregen uit de bast, het
hout, de bladeren,
vruchten, gallen en/of
wortels van diverse
planten; 

• anorganische looistof-
fen: bijv. chroom-, alu-
minium-, ijzer- en zir-
koniumzouten;

• organische niet-plant-
aardige looistoffen:
bijv. op basis 
van fenol.

Bron: Encarta encyclopedie 2001

De leerlooierij werd oorspronkelijk in 1875 opgezet in
Heesch door Willem van Maasakker, een schoenmaker uit
Lithoijen. In 1895 werd het bedrijfje overgeplaatst naar Oss
en werd een fabriekje gebouwd in de Molenstraat. Het
bedrijf werd later door zijn zoon Leonardus J. overgeno-
men. Leonardus werd op 19 februari 1882 te Heesch gebo-
ren en is op 26 oktober 1958 te Oss overleden. Hij was
getrouwd met Wilhelmina J. van Empel, geboren in Tilburg
op 6 april 1887 en zij is vrij kort na Leonardus op 18 juli 1959
eveneens te Oss overleden. 
In 1937 werd het bedrijf gesloten als gevolg van de econo-
mische crisis die toen heerste.
Er hebben zo=n negen mensen bij het bedrijf gewerkt. In
1928 waren er in Oss, behalve Leonardus, nog vijf leerlooi-

ers werkzaam, o.a. A. van der Doelen, Molenweg
4, J. van de Graaf, Oude Molenstraat 1e, P.J.

van Haaren, Berghemscheweg 53, J.A.
van Helvoirt, Heeschepad 11 en J.H.

de Laat, Molenweg 6.        [RP]

De leerlooierij van 
Leonardus J. van Maasakker
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