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Een wat oneerbiedige titel bij een zo eerbiedwaardig huisje!
Toch is de bedoeling goed. Met vele anderen maak ik regelmatig
gebruik van de nieuwe snelle fietsroute Heesch-Oss viceversa..
Onderweg houdt de westenwind het spannend, vooral wanneer
het ook nog regent. Slechts waar de bebouwing aan de
westkant van het fietspad vlakbij is, herademt de fietser, want
dan trapt hij even de luwte in. Het huis Hescheweg 111 is zo’n
punt waar ik dan naar uitkijk. Het is gebouwd in een periode dat
de rooilijn vlak tegen de huidige weg aan lag, waarschijnlijk in
het laatste kwart van de negentiende eeuw. Binnenkort is het er
niet meer, want de tegenwoordige eigenaar bouwt een nieuw
onderkomen erachter. Wanneer dit huis klaar is, gaat er weer

een stukje oud Oss tegen de vlakte. Als fietser ben ik dan vrijwel
al mijn luwteplekjes kwijt!
Het huisje bood oorspronkelijk onderdak aan twee arbeidersgezinnen; het is een “2 onder 1 kap”. Ooit telde Oss er tientallen – nu zijn ze bijna allemaal verdwenen. Ofschoon dit huis
ook omstreeks 1900 tot de kwalitatief laagste categorie Osse
woningen behoorde, laat de voorgevel toch enige versieringen
zien: de muizentandjes boven in de gevel en niet te vergeten de
prachtige sierankers. Ambachtelijkheid en trots op een mooi
stukje werk zijn van alle tijden en mochten ook in een arbeiderswoning anno 1880 aan de dag treden!
Henk Buijks
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De historische kring voor Oss e.o. DWM wil de
geschiedenis van de bewoners in beeld brengen door
onderzoek, lezingen, artikelen. Ook organiseert de
kring excursies en andere activiteiten.
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Donateur worden van de historische kring Oss DWM?
Dat biedt veel voordelen. Zo wordt u als eerste op de
hoogte gebracht van de activiteiten zodat u er tijdig
bij kunt zijn. Het blad Tussentijds krijgt u
toegezonden. Met uw bijdrage zorgt u er mede voor
dat de historische kring DWM kan blijven werken
aan de activiteiten. Per jaar is de contributie
minimaal € 10,-. Wie donateur wil worden kan dit
bedrag of meer overmaken op bankrekeningnummer
18.04.58.981 Rabobank Oss, ten name van de stichting
De Werkende Mens, Oss.
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bevestiging naar historische kring Oss DWM, postbus
628, 5340 AP Oss.
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maken.En zo gaan deze enthousiastelingen verder.

jaar. Op 20 april 1993 is de stichting officieel geregistreerd.

Overigens, een aantal van die andere enthousiastelingen van

De groep beginners bestaat uit een aantal enthousiastelingen,

het eerste uur zijn nog steeds onvermoeibaar bezig om een

die eerst met nog meer andere enthousiastelingen onderzoekt of

industriemuseum in Oss van de grond te krijgen.

een Industriemuseum in Oss haalbaar zou kunnen zijn.

We hebben bewondering voor deze volhardendheid en zijn

De naam van onze historische kring ‘stichting De Werkende

benieuwd of het gaat lukken. Het zou een bijzondere prestatie

Mens’ is vanuit deze achtergrond ontstaan, dat zal hiermee

zijn als dat werkelijkheid en dan komen we zeker graag op

duidelijk zijn. De groep komt tot de conclusie dat een

bezoek. Wat wel steeds dichterbij komt is het erfgoedhuis met

industriemuseum een te moeilijk project wordt om van de

archiefdepot in de Peperstraat. Dat wordt een bijzondere

grond te krijgen. Het is te duur en er is te weinig historisch

historisch-culturele voorziening, met ongetwijfeld nieuwe

materiaal zijn zo een paar van die problematische zaken waar

mogelijkheden voor activiteiten. Ondertussen gaan we gewoon

men tegen aanloopt. Een aantal mensen uit de groep wil echter

door met de activiteiten zoals u van ons gewend bent, met

wel met enthousiasme voor de Osse historie doorgaan met het

lezingen, met excursies, met Tussentijds en hopen dat u daar

ontwikkelen van activiteiten. Want dat is wel haalbaar,

genoegen aan beleeft. Voor ideeën, kopij of andere bijdragen

er is genoeg om over te vertellen, of om exposities over te

van uw kant staan we altijd open.
Namens bestuur en redactie,
Paul Spanjaard
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Het Mondriaancollege,
resultaat van
schoolstrijd in Oss

2

Wie de actualiteit in Oss over het onderwijs in Oss
heeft gevolgd, heeft gemerkt dat het oprichten van
basisscholen van verschillende godsdienstige
stromingen onderwerp van heftige discussie is. Het
gaat nu om de plannen voor de oprichting van een
Evangelische basisschool in Oss en de Islamitische
basisschool Bedir die van Uden naar Oss wil
verhuizen omdat de meeste leerlingen uit Oss
komen. Ook in de jaren ’80 woedt er een
schoolstrijd in Oss rondom de realisatie van de
eerste openbare school voor voortgezet onderwijs.
Een van de grote voorvechters van een dergelijke
school in Oss is Etty Fastenau, toen lid van de
gemeenteraad voor de PvdA. Reden voor
Tussentijds om met haar te gaan praten over de
ontwikkelingen in de Osse politiek die uiteindelijk
hebben geleid tot de oprichting van het
Mondriaancollege. Daarmee sluit Tussentijds de
serie af waarin de grote middelbare scholen in Oss
voor het voetlicht zijn geplaatst. Overigens is ook
oud-wethouder H. van Xanten om zijn mening
hierover gevraagd maar hij wilde niet op ons
verzoek ingaan.

Etty Fastenau begint haar verhaal met aan te geven dat
Oss in de jaren ’70 twee openbare basisscholen kende
toen de discussie over een openbare school voor voortgezet onderwijs begon.
De oprichting van deze basisscholen was sterk gestimuleerd door de zeer actieve vereniging voor openbaar
onderwijs in Oss. Het gaat om basisschool De Bolster, in
1975 opgericht in de Ruwaard. Deze school bestaat nog
steeds, en is sinds kort de eerste Horizonschool ( de Osse
uitwerking van de Brede School), waarin naast de school
ook andere instellingen zijn gehuisvest. In 1977 is openbare basisschool De Bussel opgericht in de wijk Ussen.
Medio jaren ’70 werd duidelijk dat er een mogelijkheid
bestond voor een derde HAVO/VWO-school in Oss naast
de katholieke scholen Titus-Brandsma Lyceum en
Maasland College.
De gemeente besloot toen een aanvraag in te dienen bij
de Minister om voor Oss een gemeentelijke
HAVO/VWO-school in het Scholenplan 1977-1979 op te
nemen. In de tussentijd bleek dat ook de OMO (Ons
Middelbaar Onderwijs), bestuur van het Katholieke
Maasland College, een aanvraag bij de Minister had
ingediend voor een derde (katholieke) HAVO in Oss.
Vanwege de door het OMO voorgelegde prognoses
moest de staatssecretaris dit verzoek inwilligen maar zij
adviseerde de gemeente en OMO met elkaar in gesprek
te gaan om te komen tot een samenwerkingsschool.
Uiteindelijk richtte de OMO op eigen houtje de Vincent
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van Gogh-HAVO op, een katholieke school met wel een
zeer progressieve identiteit. Die progressieve identiteit
ontleende de school aan het feit dat juist de jongere
docenten van het Maasland College gingen werken aan
de Vincent van Gogh-HAVO.
Toch bleef de gemeente streven naar een openbare
school voor voortgezet onderwijs. In 1985 deed wethouder van Xanten (CDA), namens de gemeente, een aanvraag tot het opnemen van een openbare school voor
MAVO/HAVO/Atheneum in het Scholenplan 1988-1990.
Er werd een meting verricht door het ITS (onderzoeksinstituut verbonden aan de Universiteit van Nijmegen)
onder de ouders van de leerlingen van de basisscholen in
Oss: of zij hun kinderen na de basisschool bij voorkeur
naar een openbare school voor voortgezet onderwijs wilden sturen. Deze directe meting was uniek omdat het
zeldzaam was dat dit rechtstreeks aan de ouders
gevraagd werd. Uit deze meting bleek dat een openbare
school voor voortgezet onderwijs in Oss 700 tot 900 leerlingen zou trekken.
De gemeente kwam met een aanvraag bij de Minister
voor een openbare school voor voortgezet onderwijs
omdat er vanuit diverse geledingen uit de gemeente
daarop aangedrongen werd. Bovendien bestond er twijfel of een categorale HAVO (zonder MAVO en VWO) de
concurrentieslag zou volhouden met de twee bestaande
scholen.
Daarom kwam de gemeente met het voorstel om van de

Vincent van Gogh-HAVO een openbare school te maken,
een nieuwe Atheneumafdeling op te richten en hieraan
een bestaande MAVO toe te voegen, die dan openbaar
zou moeten worden.
In tegenstelling tot het OMO wilde het personeel van de
Vincent van Gogh-HAVO graag een openbare school
worden. De “jonge honden” ondernamen hiervoor zelfs
een tocht naar Zoetermeer om dit bij de staatssecretaris
onder de aandacht te brengen.
De OMO werkte het initiatief tegen met betrekking tot
het openbaar maken van de Vincent van Gogh-HAVO.
Zij probeerde te bewerkstelligen dat de Vincent van
Gogh-HAVO zou verhuizen naar Heesch om te fuseren
met een MAVO daar. De school zou dan zijn katholieke
identiteit houden.
Etty Fastenau stelt dat ook het Titus-Brandsma Lyceum
en het Maasland College niet enthousiast waren over
een derde scholengemeenschap in Oss omdat zij bang
waren voor een dalend aantal leerlingen.
Het Ministerie van OCW komt in 1987 met de toestemming voor het oprichten van een openbare school voor
HAVO/Atheneum. Het Ministerie gaf dus toestemming
om in Oss een geheel nieuwe HAVO/Atheneum-school
te stichten. De gemeente had echter al de voorkeur uitgesproken voor het “overnemen” van de Vincent van
Gogh-HAVO. Er kwam geen toestemming voor het
stichten van een geheel nieuwe MAVO. Hier was de
gemeente dus aangewezen op de wil van een bestaande
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MAVO om van “kleur te verschieten” en zich aan te sluiten bij de nieuwe HAVO/Atheneum-school, want dat
zou wel mogen van het Ministerie.

4

Het was de bedoeling van het college dat de raadsleden
alleen maar zouden luisteren maar hun mening niet
naar voren zouden mogen brengen. Dit omdat, volgens
de wethouder, de raadsleden niet in het bezit waren van
de volledige informatie. Uiteindelijk ontstond een
anderhalf uur durende discussie over de te volgen procedure: de raadsleden verzochten de wethouder de informatie aan hen ter beschikking te stellen. Dit verzoek
werd echter afgewezen met de mededeling dat die informatie nog niet beschikbaar was en pas in november ter
bespreking voor zou liggen. Dit was vreemd omdat diezelfde middag alle informatie en besluiten al onder
embargo naar de pers waren gegaan. Op die manier
werd, volgens Etty Fastenau, getracht de gemeenteraad
zo lang buiten de informatiestroom te houden totdat
alle zaken geregeld waren.

In september 1987 kwam het tot een politieke rel in Oss
toen de OMO haar besluit bekend maakte om de
Vincent van Gogh-HAVO te willen afbouwen zodat er
tegelijkertijd een nieuwe openbare HAVO opgebouwd
kon worden. Dit botste totaal met de plannen vanuit de
gemeente en vooral met de wens van directie, ouders en
personeel om de Vincent van Gogh-HAVO van identiteit
te laten veranderen.
Uiteindelijk beslist het OMO op 11 september 1987 dat
de overdracht van de Vincent van Gogh-HAVO uiteindelijk toch mocht doorgaan maar nu werd dit door wethouder Van Xanten afgewezen.
In de tussentijd had de wethouder namelijk bezoek
gehad van een vertegenwoordiging van de MAVO St. Jan De gemeente was steeds uitgegaan van het openbaar
uit Oss (directeur Jan Ras). Deze school bood zich aan om maken van de Vincent van Gogh-HAVO en deze school
van identiteit te veranderen: van katholiek naar open- daarmee de spil te maken te maken van de nieuw te vorbaar. Op dat moment was de MAVO St. Jan de grootste men openbare scholengemeenschap. Volgens Etty
zelfstandige MAVO-school in Oss. De
Fastenau ook een logische gang van
identiteitswijziging zou al per 1
zaken omdat de wethouder en de
oktober 1987 geregeld kunnen wor- OMO beslist op 11 september ambtenaren samen met de Vincent
1987 dat de Vincent
den. Etty Fastenau geeft aan deze
van Gogh-HAVO waren opgetrokvan Gogh-Havo doorgaat
plotselinge zwaai een beetje vreemd
ken naar het Ministerie om een
te vinden omdat de school nog nooit
openbare scholengemeenschap in
aan de gemeenteraad had laten
Oss te bepleitten. Nu besloot de
weten dat ze openbaar wilde worden. Nu werd plotse- wethouder om de directie, leerkrachten en ouders van de
ling dit besluit genomen. Etty Fastenau had daarbij het Vincent van Gogh-HAVO te laten vallen ten gunste van
gevoel dat daarbij weinig inhoudelijks zou veranderen, de MAVO St. Jan.
dat alleen de bordjes aan de deur zouden veranderen…
Uiteindelijk werd geconcludeerd door de raadscommisOp 15 september besluit het college van B & W met de St. sie dat met MAVO St. Jan en de Vincent van Gogh-HAVO
Jan in zee te gaan, de intentieverklaring zou al per 1 verder gesproken zou moeten worden op basis van
oktober 1987 ondertekend worden. Ondertussen wist de gelijkwaardigheid. De wethouder vond overigens
gemeenteraad nog van niets en moet het nieuws uit de MAVO St. Jan een betere kandidaat.
krant vernemen…
Op 13 oktober kwam de Raadscommissie Onderwijs bij Vervolgens werd besloten (23 december 1987) dat een
elkaar. De aanhang van de Vincent van Gogh-HAVO extern onderzoeksbureau de diverse mogelijkheden zou
kwam massaal naar deze vergadering, vooral ook omdat gaan onderzoeken.
zij hun standpunt wilden toelichten als inspreker tij- Terwijl dit onderzoek voortduurde werd er in het voordens deze vergadering. Het was zo druk dat zelfs uitge- jaar van 1988 over en weer nog flink “gediscussieerd”.
weken moest worden naar de raadszaal. Tijdens deze Het werd duidelijk dat ook de directies van de beide
tumultueuze vergadering vroeg Etty Fastenau naar het scholen niet echt goed met elkaar konden samenwercollegestuk waarin een en ander was vastgelegd maar ken.
volgens de wethouder bestond een dergelijk stuk niet. In Oss gonsde het intussen van de geruchten dat de
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Vincent van Gogh-HAVO de strijd zou verliezen en
opgeheven zou worden. De Vincent van Gogh-HAVO
moest met een grote campagne aan het Osse publiek
duidelijk maken dat de school nog wel degelijk levensvatbaar en nog zeker niet ten dode opgeschreven. Het
mocht niet baten: er werden voor het nieuwe schooljaar
maar weinig nieuwe leerlingen ingeschreven. Dit maakte de positie van de Vincent van Gogh-HAVO er natuurlijk niet sterker op.
In maart 1988 kwam APS (Algemeen Pedagogisch
Studiecentrum, het externe adviesbureau) met het
advies een werkgroep op te richten. Mei 1988 maakte
MAVO St. Jan bekend niet meer mee te willen met de
werkgroep als het uitgangspunt een fusie zou zijn. Ze
wilde beginnen als openbare MAVO St. Jan met een
eigen plan voor een te vormen scholengemeenschap.
MAVO St. Jan blijft de fusie met de Vincent van GoghHAVO dus afwijzen. Wethouder Van Xanten wil MAVO
St. Jan niet laten vallen.
Juni 1988 doet de APS het voorstel om te komen tot “een
gemeenschap van scholen”. De twee scholen zouden
apart, dus niet gefuseerd, door de gemeente kunnen
worden overgenomen. Wethouder van Xanten bleef echter volharden in zijn standpunt te willen starten vanuit
MAVO St. Jan.

Op 30 juni 1988 maakt de gemeenteraad duidelijk een
gelijkwaardige positie voor de Vincent van Gogh-HAVO
te willen. Volgens een motie van de gemeenteraad zou
op 1 augustus 1989 gestart worden met een openbare
Vincent van Gogh-HAVO en, zo mogelijk, een MAVO. In
augustus 1988 zegt MAVO St. Jan: “Nee”.
Wethouder Van Xanten heeft het gemeenteraadsbesluit
van 30 juni 1988 niet meer hoeven uit te voeren, want hij
trad direct na de zomervakantie af. Zijn opvolger - wethouder Ad Hagoort – heeft de verschillende raadsbesluiten over de vorming van de openbare scholengemeenschap loyaal uitgevoerd en is tot het einde van zijn wethouderschap een enthousiaste voorzitter geweest van de
bestuurscommissie van deze openbare school.
Juni 1989 besliste de gemeenteraad tot overname van de
MAVO Maria Immaculata, in Oss beter bekent als de
Immac-MAVO. Deze MAVO stond wel open voor een
fusie en dit leidde in juni 1990 tot een verbreding van het
Mondriaancollege. Het Mondriaancollege was het
schooljaar 1989-1990 al begonnen als een openbare
school voor HAVO en Atheneum. Bovendien kreeg de
nieuwe school in 1991 van het Ministerie toestemming
om nieuwbouw te plegen en het huidige gebouw te realiseren.
RvV
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De Werkende Mens bezoekt de
Heemkundekring in Schaijk

6

De Werkende Mens ging weer op pad. Op 9 april stond een
bezoek aan De Komme, het eigen huis van de Heemkundekring
in Schaijk, op het programma. De Komme staat in het hart van
Schaijk, dichtbij de kerk. De leden hebben het pand fraai
opgeknapt en ook als er niemand aanwezig is kan de passant
met de Brabantse historie kennis maken omdat er zelfs buiten
zaken tentoongesteld zijn.

vertegenwoordigd maar ook is een klein klaslokaaltje
nagebouwd. Zeer interessant is de documentatie over de vele
grafheuvels die in de omgeving zijn aangetroffen.
Op zolder zijn veel oude werktuigen tentoongesteld.
Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat mij persoonlijk vooral de
benedenverdieping interesseerde maar de bovenverdieping
trok de meeste aandacht.

Naast de tentoonstellingsruimte beschikt de heemkundekring
over een bibliotheek en een ruimte waar onderzoek verricht kan
worden. Men heeft voor dit doel ook een aantal PC’s staan.
Daarnaast is er ook een plek waar koffie (en zo…) gedronken
kan worden en waar wij hartelijk ontvangen werden. Helaas
was de opkomst deze keer niet zo groot maar dat mocht de
goede sfeer niet drukken.

Opvallend item is de aanwezige komme. Een komme is een
grote, stevige, eikenhouten kist, verstevigd met ijzeren beslag.
Vroeger werden hierin de belangrijkste documenten en akten
van een dorpsgemeenschap bewaard. De komme had drie of
vier verschillende sloten, waarvan de schepenen of
borgemeesters ieder een passende sleutel hadden. De komme
kon dus alleen worden geopend als alle bestuurders daarbij
aanwezig zijn. De komme stond meestal onder in de kerktoren,
daar deze het beste bestand was tegen brand en hoog water.
Het was ook vaak het enige stenen gebouw in een dorp. De
komme kan men zien als een voorloper van het huidige archief.
RvV (met dank aan Ruud Pieters)

Na een korte introductie kregen wij de gelegenheid om de
collectie tentoongestelde materialen te bewonderen. Op de
begane grond bevonden zich vooral zaken uit het dagelijkse
leven van Brabant van begin deze eeuw: de kerk is ruimschoots

2-2005 binnenwerk

30-11-2005

14:18

Pagina 7

is het een prima bron van informatie voor wie door de gemeente
trekt. Aardig er van is dat het
boekje niet alleen kerken, kloosters
en kapellen beschrijft, maar ook
kleine religieuze monumenten,
zoals de kruisbeelden die her en der
nog zijn terug te vinden langs
wegen en in de kernen. En zelfs een
prehistorische cultusplaats, namelijk een offerplek
uit de ijzertijd. Deze is te vinden aan de
Oijenseweg, bij café De Oijense Hut. Verder zijn er
ook beschrijvingen van synagogen en de grote moskee (vroeger watertoren) in het gidsje te vinden.

Een van de oudste christelijk/religieuze monumenten in
Oss is wel het Willibrordusputje, aan de zuidkant van de
stad. Lang is gedacht dat de Angelsaksische missionaris
Willibrordus (8e eeuw), die belangrijk heeft bijgedragen
aan de verbreiding van het christendom in de
Nederlanden, ook in deze streek het christendom heeft
gebracht. Dat is waarschijnlijk niet het geval maar
gemeentearchivaris Jan Cunen (1886 1940) was ervan
overtuigd dat het wel zo was. In zijn enthousiasme heeft
hij ervoor gezorgd dat het putje in 1926 hersteld werd.
Overigens, het echte putje, en een kapel, lagen schuin

aan de overkant van de wegkruising, maar dat was
Heesch´ grondgebied... Wel waarschijnlijk is dat hier in
voor/christelijke tijden een bron en een beekje voorkwamen. En bronnen en waterlopen waren in die tijd vaak
religieus belangrijke plaatsen. Na de kerstening behouden deze plekken hun bijzondere aanzien.
In de volgende eeuwen raakt het christendom verder
geworteld. De eerste, waarschijnlijk houten kapelletjes,
worden vervangen door grotere stenen kerkjes. Het
grondgebied van de gemeente Oss kent daarvan zeer

tussentijds 2

Dit jaar september stond Open
Monumentendag in het teken van
het religieuze monument, onder de
titel g´ eloven in monumenten´. Voor
de gemeente Oss en het Maasland
bood dit thema een prachtige
invalshoek want de gemeente en
streek is buitengewoon rijk bedeeld
met religieuze monumenten. De
gemeente bracht ook een fraai gidsje uit, met
beknopte beschrijvingen van alle religieuze monumenten in alle kernen. Het boekje is nog steeds te
verkrijgen, bij de balie Publieksvoorlichting in het
gemeentehuis. Ook buiten Open Monumentendag
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Religieus erfgoed in de
gemeente Oss
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oude voorbeelden, zelfs de oudste van Brabant. Zo date- dienst. De kerken worden protestants bezit. Het graafren de oudste delen van de kerkjes van Dieden, schap Megen en het Land van Ravenstein vallen onder
Dennenburg en Neerlangel uit de 11e tot 13e eeuw. Ze Duitse vorsten en blijven onafhankelijk, het katholieke
zijn herkenbaar aan de tufstenen blokken waaruit geloof kan daar onbedreigd voortbestaan. De katholieke
torens en soms delen van de muren zijn opgetrokken. gelovigen uit de omgeving trekken er elke zondag naar
Tufsteen is een vulkanische steensoort die gevonden toe. Om de afstand te verkorten worden er op de grenzen
wordt in het Eiffelgebergte in Duitsland en over de Maas kapellen gebouwd, zoals die in Koolwijk.
aangevoerd werd. Na deze periode van bouw in natuursteen ontwikkelt zich de vaardigheid in het produceren Ook verschillende kloosterorden vluchten naar deze
van baksteen en worden veel kerkjes met dit materiaal enclaves. Al in de zeventiende eeuw vinden de
uitgebreid. Klei is in deze streek
Minderbroeders afkomstig uit ’svolop te vinden. Ook worden geheel
Hertogenbosch onderdak in Megen,
nieuwe kerken in baksteen opgegevolgd in de achttiende eeuw door
Veel kerken hebben nog
trokken. In de latere eeuwen, en
de Clarissen, afkomstig uit Boxmeer.
Middeleeuwse kernen
met name in de 19e eeuw, worden
Zij bouwen nieuwe kerken, in
weer veel van deze middeleeuwse
barokstijl. In de 19e eeuw wordt de
bakstenen kerken vervangen door grotere, in de dan zeer katholieke godsdienst in Nederland weer vrij toegegeliefde neogotische bouwstijl. Interessant is dat in veel staan. Er volgt dan een explosie van kerkenbouw. Veel
kerken in het Maasland toch nog middeleeuwse kernen middeleeuwse kerken worden helemaal gesloopt, zoals
zijn bewaard. Zo heeft de toren van de kerk van Berghem die van Oss, en vervangen door grotere nieuwe kerken,
nog een middeleeuwse onderbouw, evenals de in neogotische stijl. In andere plaatsen worden de midMichaelskerk in Dennenburg, het kerkje van Dieden en deleeuwse kerken aangepast. Het boekje ´Religieus erfMacharen en de kerk van Herpen heeft een toren en goed, geloven in monumenten´ geeft van al deze ontwikhoogkoor uit de middeleeuwen in zich.
kelingen een helder overzicht, prima bruikbaar voor een
nadere kennismaking met dit rijke religieuze erfgoed in
Na de reformatie en Tachtigjarige Oorlog (1568 1648) de gemeente Oss. Van harte aanbevolen!
verandert er op religieus gebied zeer veel. De hervormde Verkrijgbaar bij publieksvoorlichting gemeentehuis
godsdienst wordt de enige officieel toegestane gods- Oss. Kosten 2,50 C.
PS
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Heilig Hartbeeld op de dijk in Neerloon, bij de St. Victorkerk
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LINKS: ST. LUCIAKERK, RAVENSTEIN (PS)
RECHTS: INTERIEUR ST. JANSKERKJE IN NEERLANGEL (PS)
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FOTO A, DOCUMENT VAN DEZE ORGANON-MEDEWERKER MET ENKELE ANTECEDENTEN.
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Boekstavingen van een
Osse familie rondom de
bevrijding van Oss

10

Bij het systematisch onderzoek naar
gebeurtenissen rondom de spectaculaire bevrijding
van Oss in september 1944 kwam ik weer nieuwe
bronnen tegen. Gedocumenteerde belevenissen - in
de vorm van een dagboek en daarnaast
familiekiekjes - van de familie J. Post-van
Haaften die in die tijd aan de Kromstraat 19
woonde. Ze leiden niet zozeer naar nieuwe inzichten maar ze projecteren de dagelijkse beslommeringen van een hoofd van een huisgezin en zijn
naaste (werk)omgeving tegenover de snel afwisselende groeperingen van Bevrijders en Bezetters.
Ir. Johannes Post (JP), chemicus, sinds 1936
werkzaam bij Organon, Oss, bij de afdeling
Menformon – extractie van hormonen uit
paardenurine - doorzag de historische betekenis

van de bevrijdingsacties en de daarmee
samenhangende ervaringen. Als exact denkende
wetenschapper noteerde hij de unieke bevindingen
en dat voerde hij consequent uit met de middelen
die hem het meest geschikt leken.
Ik dank zijn beide zonen A.J. “Adriaan” en Hans
voor het zonder enige beperkingen beschikbaar
stellen van dit authentieke materiaal voor
publicatie in dit regionaal historisch tijdschrift.
De schrijfwijze uit die tijd heb ik onaangetast
gelaten.
Ter verduidelijking heb ik hier en daar
achtergrondinformatie toegevoegd
(tussen haakjes geplaatste teksten).
Heesch, Joop Thuring

14:18
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Zondag 17 September,
Om 10 uur komen er geruchten dat bij de uitgang van de
Paterskerk mannen tusschen 16 en 50 jaar werden opgepikt en met bussen naar het Maas-Waalkanaal gebracht
waar zij verdedigingswerken moesten aanleggen. De
radio zou gezegd hebben dat er een verrassing op til was.
Er heerschte zodoende een eenigszins gespannen stemming. Luchtalarm kan niet afgeblazen er is geen spanning op het prov. net.
Het oppik gerucht werd ±12 uur weer tegen gesproken.
Dezelfde ochtend werd er in de richting Dreumel, Tiel,
Zaltbommel enorm gebombardeerd en ook geschoten
door luchtafweer. Verder werden ook Volkel en
Eindhoven zwaar gebombardeerd (voorbereidend bombardement door “Vliegende Forten” van de U.S. Achtste
Luchtmacht, vooral op luchtdoelgeschut bij de twee
geselecteerde aanvliegroutes). In de lucht zag men soms
eigenaardige zwarte slierten, herkomst onbekend.
Om ±1 uur gaan wij aan koffietafel welke steeds onderbroken wordt door ‘t kijken naar groote zwermen bomb.
toestellen (wellicht op weg naar of komend van de droppings- of landingszones ten westen van Arnhem).
Na alle gedreun van de morgen leek het nu wat rustiger.
Tot om ±12.45 een van de kinderen Jansen roept ,,kijk
kijk ’t lijkt wel een bijenzwerm die aankomt en inderdaad naar buitengaande komt er een ware trein van
vliegtuigen aan, direct vallen door de kijker de touwen
op waarmee de toestellen aan elkaar gebonden zitten.
Telkens een twéé of viermotorige bommenwerper
(Douglas en Lancaster) met erachter een “glider”. Twee
types: lange neus (JP tekent hierbij het Britse
Luchtmacht teken) en korte stompe neus (JP tekent hierbij een sterretje in een cirkel, van de U.S. Luchtmacht).
Een toestel laat op gegeven moment z’n sleeper los, deze
daalt bij Macharen. Inzittenden vijf man + autotje +
kanon (details hierover zijn terug te vinden in
“Tussentijds” jrg 8 (3), 2002). Het blijkt dat zover wij zien
kunnen dat er vier (2x “Arnhem”, 1x Groesbeek en 1x
Overasselt) van die onafzienbare luchttreinen onderweg
zijn. Na deze niet te tellen hoeveelheden “gliders” (op
deze dag ongeveer 300 stuks richting “Arnhem” en 90
met bestemming Groesbeek) komen er nog honderden
en honderden 2 motorige Douglas toestellen en bren-

gen parachutisten (15 formaties van elk ongeveer 36 toestellen van het type C-47, ca.600 stuks). Direct al hooren
wij van landingen bij Veghel en Grave. Bij beide plaatsen
zou de brug in geallieerd bezit zijn. Dit gerucht bleek bij
uitzondering waar te zijn. Na afloop confereert heele
Kromstraat met elkaar. Borrel op goede afloop bij van
Meurs (woonde schuin tegenover hen op de hoek
Kromstraat - Bosschestraat). ‘s-Avonds geeft de radio de
eerste berichten 750 á 1000 “bombers” vernielden ’s morgens de luchtafweer en vliegvelden.
Het 1e Geallieerde luchtlandingsleger werd beneden Lek
en Rijn afgezet. Gedurende de geheele landingsoperatie
waren honderden jagers boven Oss, Lightning’s,
Mustangs, Thunderbolt’s vielen bij massa’s waar te
nemen.

Maandag 18 September:
‘s Morgens op de fabriek is ieder vol van deze nooit
geziene hoeveelheden vliegtuigen. De heele morgen
wordt geleefd op geruchten en verder veel gestudeerd en
gestrateegd op kaarten. Ieder verwacht versterkingen
voor de gelande troepen maar om een uur, als wij naar
huis gaan is er nog niets aan de hand. Om twee uur zijn
er wat jagers maar pas tegen 3 uur komt opnieuw de
orkaan van vliegtuigen opzetten. Weer landt er een ‘glider’ bij Oss nu in de polder bij de “Brand’. Hier blijken
bij aanwezig te zijn burg. de Bourbon en Dr. Stolz, welke inmiddels dus weer opduiken. Na de gliders komen
er weer massa’s toestellen zonder “glider”. Deze vliegen
zo laag dat sommigen de takken van de bomen meesleepen (bevoorrading door de lucht met viermotorige
“Liberator” bommenwerpers - 252 uitgezonden - van de
Achtste U.S. Luchtmacht, voor dit doel met andere
lading). Vanaf de fabriek waar iedereen op het dak ligt of
staat is dit duidelijk te zien. Route hoofdzakelijk langs
Bosschebaan daarna over Oss terug. De Piloten zwaaien
tegen de menschen op straat. Er wordt geen luchtalarm
meer gegeven. Op de fabriek worden nog zooveel mogelijk kostbare toestellen en onvervangbare gegevens
geborgen. Zoodoende is werken practisch niet meer
mogelijk. Juff. Wiesinger had in Veghel contact met
Amerikanen.
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Dinsdag 19 September

Woensdag 20 September

’s Morgens is er niet veel bizonders, het werk ligt veelal
stil en de stemming is wat zenuwachtig, wat staat er ons
te wachten en hoelang nog. Valkenswaard was gevallen
op maandag nu heet Eindhoven bezet. ’s Middags om ±
kwart voor drie worden tanks gesignaleerd in de
Molenstraat en de helft van de fabriek holt weg om te
kijken of naar huis te gaan. Er zijn nog eenige honderden Duitschers in Oss, maar een deel heeft ’s morgens
gezegd zich te willen overgeven, anderen zouden er niet
aan denken.
Bij de spoorwegovergang stroomt alles samen om te kijken!! naar de oorlog. Bij de eerste schoten holt alles weg.
Om 5 voor 3 rennen eenige Duitsche soldaten het terrein
op. Ieder die nog aanwezig is denkt aan opblazen en verlaat de fabriek naar de schuilkelders. Er wordt door
mitrailleurs en geweren flink geschoten een paar felle
schoten blijken achteraf afkomstig van een tank, welke
de Visser’s school in brand heeft geschoten. De aldaar
aanwezige ±100 D. geven zich hierna vlot over. De menschen blijven op straat loopen waardoor enige slachtoffers en veel gewonden. De opslagplaatsen van stroo van
v/d Bergh a/d Klaphekkenstraat gaan in vlammen op.
Op de fabriek zitten 14 D. die zich willen overgeven,
maar er moet eerst een Engelschman komen, ze gaan
met geen politie mee. Ondertusschen wordt nog steeds
weerstand geboden uit twee treinen op het emplacement. De aanwezige twee kleine tanks gaan weg en na
±1/2 uur komen twee kapitale tanks aan. Een stelt zich
op in de lengterichting van de 1e trein en er davert een
schot door Oss nog een schot en de oorlog schijnt voor
ons teneinde. Twee Engelschen (Grenadiers Guard) (uit
het geallieerde ploegje dat met twee tanks en een vracht
auto Oss kwamen verkenning eigenlijk op zoek naar
geallieerde piloten op aanwijzing van politieagent Joop
Maertens) komen de 14 D. ophalen en deze gaan naar
café (Smits) tegenover Visserskerk waar alle krijgsgevangenen zitten. ’s Avonds joelt en danst heel Oss, denkt
bevrijdt te zijn en steekt de vlaggen uit. De burgemeester komt op de Heuvel en er is echt feest. Zelf kregen wij
bezoek van van Meurs, van Neer ±1/2 11 komt de geheele familie Ploegmakers (overburen en buren resp.). Om ±
2 uur is feest afgeloopen.

Om ±7 uur worden wij gewekt door mitrailleurs en
geweervuur. Direct is heele feeststemming weg. Alle
vlaggen ziet men binnen halen en men ziet met spanning wat komen gaat. Het blijkt dat enkele Duitschers
zich bij Kofa van de Eng. en Am. vlag hebben meester
gemaakt en daarop volgde de schietpartij tegen Vrij
Nederlanders. Hoewel de D. zich terugtrekken blijft de
stemming zenuwachtig. Hoeveel zitten er nog in de
buurt. De Eng. zijn weer weggetrokken dus bij aankomst grootere groepen D. kans op herbezetting. Er
komen twee Eng. Sherman tanks aan bij Philips en 1 bij
Kofa. P.J.(waarschijnlijk de ook bij Organon werkzame
fysisch chemicus Dr. Pieter Frederik Prinsen Geerligs)
naar Grave om met Eng. over de aanwezige voorraden te
spreken. De Eng. zeggen bewaking toe, er komen wat
kleine verkennings en pantserwagentjes + de 2 tanks.

Donderdag 21 September
’s Morgens komt van Pelt (ook bewoner van de
Kromstraat) langs ±9 uur en vraagt mij mee te gaan naar
Grave. Daar passeert het 2e Eng leger. Bij aankomst aan
de Reek blijkt een onafgebroken stroom van tanks
kanonnen, amphibietanks, kleine en groote vrachtwagens enz. enz. voorbij te rollen. De brug van Grave biedt
een nauwe maar bruikbare passage. Het meest opvallende is misschien wel het voeren van commando per radio.
Plotseling staat een heele afdeling stil om een volgend
ogenblik zonder enig te merken teeken weer te rijden.
Het materiaal ziet er heel vertrouwenwekkend uit iedereen is enthousiast. Ik maakte m’n eerste foto’s van de
Eng. en in ruil daarvoor massa’s sigaretten. Wij ontmoeten een kapitein B. Broers van het Hoofdkwartier der
Brigade Irene, welke als verbindingsoff. meereed met de
Engelschen. Hij zeide ons dat achter hen de Brigade
Irene aankwam. Om ±2 uur gingen wij van Grave terug
en ongeveer 2 à 3 km. Van de Reek zagen wij de eerste
auto’s met een gele leeuw op een oranje veld. Het bleken
Hollanders!!!
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FOTO B, EEN LEGERTRUCK MET OP DE RECHTER VOORSPATBORD DE NAUWELIJKS TE ONDERSCHEIDEN NEDERLANDSE LEEUW MET EEN ZWARTE
CIRKELVORMIGE ACHTERGROND. RECHTS OP HET OVERTUIG ZIT JET BORREN, ONDERWIJZERES AAN DE OPENBARE LAGERE SCHOOL.
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Vrijdag 22 September
Wij waren van plan met Hans en Adriaan naar “de Graaf
” te gaan. Even voor we willen gaan kwam Andriessen
langs. Deze deed dienst aan de K.P. als tolk met de engelschen. Hij raadde de reis sterk af daar er nog diverse
groepen Duitschers in de omtrek zouden zijn. Wij vonden het jammer maar een goede raad is duur dus bleven
wij thuis.
‘s Middags lagen wij rustig in de tuin toen plotseling
juff. Marie Ploegm. kwam aanlopen: “Mhr. Post daar rijden twee auto’s met D. Oss binnen. We voelden ons
hopeloos verlaten maar na eenige ogenblikken klonk
gerikketik uit de stad. Na 10 min kwamen jongens uit de
stad en zeiden dat beide auto’s kapot geschoten waren,
daarna werd het een en later geen. Officieel bleken de
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Dat werd een vrolijk weerzien. Adressen werden opgenomen om familie te waarschuwen. O.a. ontmoette ik
hier ook de nu tot majoor bevorderde luit Pahud de
Mortagne. Van hem hoorde ik dat er 4 uur rust was voor
de Brigade. Daarom direct naar Oss om menschen te
waarschuwen tezamen met Jet Borren. Betsy bleek al
gegaan. Had lekke band en geen zin meer nog eens terug
te gaan. ’s Avonds even naar de fabriek waar Amerikanen
stonden; blanken en negers. Adriaan en Hans kregen
kauwgom. Verder was er nog toen wij ‘s middags Oss
naderden luchtalarm vanwege eenige Duitsche jager
(deze waren door het radar geleide geallieerd luchtscherm gebroken; over de gevolgen hiervan heeft u kunnen lezen in Tussentijds 10 (1), voorjaar 2004). Geen biz.
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FOTO C, SHERMAN TANK MET HANS EN ADRIAAN EN TWEE MEISJES WAARVAN DE OUDSTE VERMOEDELIJK MIMI SLUIJTMAN IS. POGINGEN OM DE NAMEN VAN DE GEPORTRETTEERDE
BEMANNING TE ACHTERHALEN HEBBEN NOG GEEN RESULTAAT OPGELEVERD.
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auto’s de poort van Philips geramd te hebben. De tank
erachter opende het vuur waarop beide auto’s de vlucht
namen naar de polder. Een auto werd gevangen. De
ander ontkwam. Het bleek dat ze uit Breda kwamen om
eten te halen. Al deze sensaties deden de stemming wel
erg zakken. Ieder verlangde naar vaste bezetting, de verhalen over moffen dichtbij en veraf kwamen steeds
weer, zonder dat men wist wat waar was.

Zaterdag 23 September

Naar de kerk, Boenders (dominee van de Hervormde
gemeente in Oss) zegt terecht nog niet te kunnen juichen want we weten nog niet waar we aan toe zijn. Het
zou later blijken hoe juist dit was. ’s Middags kwam
Overbeek (bioloog Dr. G.A. Overbeek werkzaam bij
Organon), nog vragen voor wachtloopen. Ik ging met
van Pelt de kerktoren (Bloem’s kerk?) bekijken of deze als
uitkijk geschikt zou zijn. Deze bleek zeer goed de omgeving te overzien. Spoorbrug bij Hedel lag al in het water.
Er kwamen verhalen uit den Bosch van honger en het
opblazen van alles wat waarde had te den Bosch. Verder
vrij rustige dag. Van 19 – 1 op wacht. Regen en koude.

FOTO D, HET ONTBIJT BIJ TANK IN KUIL ACHTER DE FAMILIE VAN MEURS AAN DE BOSSCHESTRAAT TUSSEN DE KROMSTRAAT EN DE ONBEWAAKTE SPOORWEGOVERGANG
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’s Morgens even naar de fabriek waar voorlopig salaris
werd uitbetaald, verder niet veel bizonders behalve de
spanning om Arnhem. V/mg bezetting aangekomen o.a.
BBA, Mons. de Boerpark en verder op fabrieken.

Zondag 24 September
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Maandag 25 September
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Er gaan verhalen over Duitschers in Heesch en Geffen.
Overdag gebeurd er niet veel alleen wat schieten in de
omgeving. ’s Avonds tegen ±1/2 5 zijn groote rookwolken te zien in de richting Heescheweg. Vanuit bovenraam valt te schatten dat het moet zijn aan het einde van
de Kortfoort en Heescheweg. De enen brand na de andere laait op. Er wordt veel en hard geschoten. Wij hier
weten niet goed wat er gebeurd slechts dat er een aanval
op Oss plaats heeft. ’s Avonds voor het naar bed gaan
eerst nog geinformeerd hoe de toestand was en of wij
kunnen gaan slapen. H.K.V.N.(Hoofdkwartier Vrij
Nederland?) adviseert rustig gaan slapen.
De volgende dag komen de verhalen en feiten.
Duitschers komende uit de richting Heesch trokken
brandschattend langs de Heescheweg op Oss aan. Ieder
huis en boerderij kreeg bezoek. Vele huizen en boerderij-

en werden in brand gestoken o.a. P.G.(zie hierboven),
Loosbroek (onder de oudere Ossenaren beter bekend als
villa “Ruwwerd” van “Toontje van Loosbroek”), boerderij naast Loosbr. (van Dinther) Govers enz. enz. De menschen welke allen hun kelders hadden opgezocht werden eruit gejaagd, verhinderd iets mee te nemen en
onder het vuren door moest men maar zien te vluchten.
Een man welke uit zijn kelder vluchtte achter z’n divan
zag zijn huis voor zijn oogen in brand steken, kreeg nog
kans de brandende boel buiten te gooien en redde zoo
z’n huis. Aan ’t Monsgn. de Boerpark zaten Engelschen;
achter de huizen van de Vries, Pijnenburg zaten
Duitschers. Deze openden het vuur op elkaar dwars door
de huizen heen welke geheel in vlammen opgingen enz.
enz. Burgers werden gedwongen onder het vuren door
gesneuvelde moffen op wagens te laden, n.l. Jansen en
v.d.Veerdonk, a/d Heescheweg.
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FOTO E, DUITSE KRIJGSGEVANGENEN BIJ BOSSCHESTRAAT GEZIEN IN DE RICHTING GEFFEN NET OVER DE SPOORLIJN.
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No. 2 krijgt schot op zijn handgranaat en is ook voldoende beschadigd, (deze dag sneuvelen twee Duitsers in Oss
’s Morgens om zeven uur op wacht bij hoek Kromstraat. nl. de 22 jarige Obgefr. H.Klus, Oberjäger en Flieger Karl
Uit richting Heesch klinkt schietpartij. Tegen 8 uur Ludwig Leuchel, 17 jaar): No. 3 is gewond, No. 4 steekt de
begint een groote vlucht van de richting Heescheweg en handjes op en No. 5 kan ontsnappen.
van beneden de fabrieken. De Engelschen hadden dit Na deze schietpartij keert rust eenigszins terug en is er
aangeraden voor ’t geval van de te verwachten nieuwe groote belangstelling voor de dooden, algemeen
aanvallen, daar er weer Duitschers gesignaleerd waren. afschuw voor de brandstichters geen medelijden. Tegen
Om 9 uur verschijnen er zware tanks (Sherman) op de de avond komt een Eng. Kapitein door de straat en
hoek van de Kortfoort - Kromstraat. Het bleken tanks vraagt mij de menschen in de straat mede te deelen dat
van de “Goldstream Guards”(bedoeld wordt Coldstream wij van 8 uur tot ’s morgens 5 uur binnen moeten zijn,
G., 1st Armoured Bataljon). Ik kwam in contact met de wat op straat beweegt wordt beschoten. ’s Avonds om 9
bevelvoerende majoor (zeer waarschijnlijk the Hon uur even bij Ploegmakers luisteren naar radio, bij uitD.M.J.G. Willoughby, oftewel Lord Middelton die in gaan van de deur direct een schot door de straat. Er is
1994 – 18 september – door de Osse burgemeester Van infanterie (5e Bataljon, Coldstream G.) gekomen voor
Veldhuizen werd toegesproken in museum Jan Cunen) bewaking van de tanks daar deze ’s nachts slecht te verwelke ik de situatie in de buurt moest vertellen en toen dedigen zijn en hier ook niet willen maneuvreren.
ik voorstelde om de wacht van ons op te heffen was hij Daarbij zou teveel schade ontstaan, dat komt wel in
hier zeer tegen en zeide zeer gaarne
Germany. ’s Avonds durven de van
van onze diensten gebruik te maken
Meursen, van Pelten en van Dijken
er
vallen
veel
treffers
in
als tolk om zodoende berichten van
(Bosschestraat) niet thuis slapen. Zij
Kortfoort,
Asterstraat,
burgers over te brengen. Ook de uitkomen allen bij ons en wij vinden voor
Anjelierstraat.
Palmstraat
kijk achte hij van veel belang. Aan
allen slaap plaats behalve de mannen
de hand van een schetsje moest ik
die blijven beneden op de stoelen.
hem laten zien hoe de verbindingen naar Geffen, Heesch Totaal 4 P + 5 v.M +3 vP +8 vD = 20 personen onderdak.
en de polder waren. Of dit onderhoud invloed had weet Een Engelsch majoor deelde mij nog mede dat er in
ik niet maar hij verplaatste na een kwartier zijn tanks Geffen ±400 moffen en in W. Noord Br. nog ±100.000. Wat
naar kruispunt bij van Meurs! 1 Tank a/d Bosschestraat zou de nacht ons brengen? Om de 30 minuten schieten
, 1 achter van Meurs, 1 bij van Dijk, 1 bij van Pelt.
de tanks hun salvo’s af als ’t ware om te laten hooren dat
Het was een eenigszins zeker maar ook onbehagelijk zij nog wakker zijn. We slapen verder vrij goed, ik in de
gevoel deze vier gevaarten zoo vlak bij. Tegen de koffie kamer op de grond, B. met Nels boven.
kwamen berichten van burgers dat er Duitschers waren
bij de Witte hoef en aan de verb. weg van Bosschestraat
naar Bossche baan. Voortdurend werd hier in de buurt Woensdag 27 September
geschoten zoowel door tanks als door mitrailleurs van
de tanks. Veel verkeer van “Scouts cars” welke op aanwij- ’s Morgens om 7 uur is ieder beneden wakker. We gaan
zigingen van het publiek over groepen Duitschers er op maar eens even buiten neuzen. De infanterie wordt juist
af gingen en meestal zonder gevangenen terug kwamen. ingeladen en gaat slapen, de tank-crew’s ontwaken en
Een der Engelschen zeide dan ook “We only catch gaan op hun benzine vuurtjes eitjes met ham bakken.
Germans dead”. Tegen 2 uur.1/2 3 zijn er vijf moffen
langs de spoorbaan dichtbij de tanks gekomen deze zijn Daarna komt er aflossing voor de 4 tanks wat de wegbein alarm dus totaal gesloten en laten de moffen aanslui- dekking niet ten goede komt maar veel vertier brengt.
pen. Op een gegeven moment zien de “Huns” kans een De heele Kromstraat hangt rond de tanks komt er alarm,
huis (1e op de Bosschestraat) (van de familie van der Lee) dan gaat ieder gauw naar huis. Zoo drinken wij koffie
in brand te steken. Terwijl ze achter een ander huis om met de v. Meursen en v. Pelten daar er tegen deze tijd vrij
willen vluchten worden zij opgevangen door de tank veel wordt geschoten. Tegen de middag begint er een
achter dit huis. Deze schiet No.1 practisch in tweeen, vrij zwaar vuren op Oss. Het blijkt dat een batterij uit

JAARGANG 11

Dinsdag 26 September
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Heesch op de fabrieken tracht te schieten. ’t Vuur ligt
eerst veel te kort en er vallen veel treffers in Kortfoort,
Asterstraat, Anjelierstraat. Palmstraat en diverse huizen
worden totaal vernield. Daarna wordt ’t vuur verlegd en
komt een treffer in de mesthoop naast pharmacologie en
een voor de hoofdingang van Organon. Door deze twee
treffers enorme glasschade. Alle ruiten aan de straatzijde
van ‘t hoofdgebouw gaan eraan ook binnen vrij veel
schade aan glas. De muur hier en daar kapot. Tegen 7
uur komt Cora (Mevr. C. van der Helden – Keller, echtgenote van Jan Elibert van der Helden, ook een Organonmedewerker, die op dat moment in een Duits concentratiekamp zat opgesloten en op 1/12/44 overlijdt) met
Gertje (hun zoon). Ze wordt door de Damsté’s gebracht.
Tegenover haar twee huizen kapot zelf slechts glasschade. Ze zal ook ’s nachts hier blijven. Eet eerst nog wat
met ons mee, dan worden de bedjes opgeslagen voor
Jaap en Gertje en daar de v. Dijk fam. niet zal komen is er
iets meer plaats. De dames krijgen allen een bed, Bram
(van Pelt) slaapt op de gang. Wim (van Meurs?) en ik
beneden. Er wordt veel en hard geschoten en om 2 uur ’s
nachts schijnt ook door de moffen weer op ons geschoten te worden. Alles wordt gewekt en in de kelder
gesleept. We zitten zoo met 14 personen in de kelder.
Jaapje en Gertje gaan tekeer en Hans is ook wat roerig.
De rest doezelt zoowat maar ’t gedreun houdt ons wakker. Tegen 4 uur wordt het rustig en gaat ieder weer wat
slapen. Ik moet om 6 uur op wacht, ben niet erg enthousiast blijf liever thuis om in geval van nood te kunnen
helpen. Om 4 uur met Wim een borreltje, dan nog een
dutje en om 6 uur op.

18

Donderdag 28 September
Om 6 uur is ’t hier buiten doodstil maar uit de richting
van Nijmegen komt voortdurend gedreun dit duurt tot
±7 uur. Dan komen ook de menschen voor de kerk en
Oss ontwaakt. ‘k Ben alleen op wacht. Partner komt niet
opdagen. 9 à 10 uur komt burger (boer) uit Geffen met
twee moffen voor zich uit.’k Ga naar hem toe en op mijn
vraag blijkt hij deze door bedreiging met zijn hand
onder de jas tot het opsteken hunner handen te hebben
gebracht. Daarna nam hij hun geweer en bracht ze als
“zijn” gevangenen hier naar Oss.
Verder ’s morgens op de toren gezeten en om 1 uur afgelost. Niets bizonders te zien, alleen vuur in de richting
Schijndel, Heeswijk. ’s Middags met Cora en Bram even
op de fiets naar haar huis, schade in bloemenbuurt bekeken en toen naar Heescheweg. P.J. geholpen z’n verbrande en verdronken huis leeg te sleepen. Verder geen
bizonderheden.
Verantwoording

Ik heb mogen steunen op de mondelinge toelichting door
Adriaan Post over mede-Kromstraat bewoners. Over de aangehaalde Organon-medewerkers heb ik geput uit: “ORGANON, de
geschiedenis van een bijzondere Nederlandse onderneming”,
Dr. M. Tausk, Dekker & Van de Vegt – Nijmegen, 1978
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Tussen
door
Smederij Kocken aan de Molenstraat
In 1870 komt Hannes Kocken vanuit Huisseling, waar hij in 1819
is geboren, naar Oss als smid en gaat werken voor de
margarine-fabrieken van Jurgens en Van den
Berg. Een zoon Joannes (1862-1918) zet de
smederij voort in een pand aan de
Molenstraat 48 waar nu een café is gevestigd. Een andere zoon Marinus Ignatius (1891-

smidsknecht en A.F. van der Rijt, smid. De smederij maakt
omstreeks die tijd de stalen dakspanten voor de Visserskerk.
Het bedrijf is voortgezet door Jo (1922-1995),
zoon van Marius. In 1961 komt er nog
een
gereedschapswinkel bij die door Harry, een
broer van Jo, wordt gedreven.
Het bedrijf is in 1993 gesloten en het pand aan de

1947), getrouwd met M. Bosman, neemt de

Oostwal in 1996 gesloopt om plaats te maken

smederij over. In 1921 koopt hij het aangren-

voor een appartementencomplex. De panden

zende pand Molenstraat 46 en brengt hier de

aan de Molenstraat zijn verbouwd tot notaris-

smederij onder. De zaken gaan goed, grote

kantoor Pinkse en Philips.

opdrachtgevers zijn o.a. Zwanenberg, Hartog
en Organon. In 1926 bouwt Kocken een
fabriekshal aan de Oostwal. Twee
medewerkers uit die tijd zijn Thé Loukes,

Jo Kocken is in 1993 naar België verhuisd waar
hij op 23 januari 1995 in Turnhout is overleden.
RP

Joop Thuring verricht al veel jaren onderzoek naar de
gebeurtenissen rondom Operatie Market Garden in
deze regio. De interactie tussen militair en burger boeit
hem daarbij in het bijzonder. Operatie Market Garden
ging op 17 september 1944 van start maar liep zoals
bekend bij Arnhem op hevig verzet van de Duitsers vast.
Oss was geen doel in de militaire operaties maar werd
toch al op 19 september ’44 bevrijd, zonder veel schade.
Thuring heeft naar deze wonderlijke gebeurtenis uitgebreid onderzoek gedaan en er al verschillende boeken
over geschreven. Daarnaast publiceert hij ook regelmatig in Tussentijds over de oorlogsgebeurtenissen in deze
regio waarover hij telkens weer nieuwe gegevens weet te
achterhalen (zie ook elders in deze aflevering). Dat
maakte deze lezing ook weer zo bijzonder interessant.
Thuring had de lezing opgebouwd per dag in september
1944, telkens schetste hij welke gebeurtenissen er dan
plaatsvonden die uiteindelijk leidden tot de bevrijding
van Oss. Hij toonde daarbij veel foto’s, veel daarvan ook
pas recent gevonden en nog nooit eerder gezien. Uit de
aanwezigen kwamen veel reacties en waardevolle aanvullende informatie.
PS

tussentijds 2

Dit jaar is het 60 jaar geleden dat Nederland
bevrijd is. Overal in het land zijn hiervoor speciale
herdenkingsactiviteiten uitgevoerd, Ook de
gemeente Oss heeft 4 en 5 mei op bijzondere
manier extra aandacht gegeven. Als historische
kring hebben we aangesloten bij deze bijzondere
gebeurtenissen en aan Joop Thuring gevraagd om
op 26 april een lezing te geven over de bevrijding
van Oss. Dat heeft hij graag willen doen. De
belangstelling was overweldigend. Bijna 100
mensen luisterden in de studiezaal van het archief
met grote belangstelling naar het relaas van
Thuring over de spectaculaire bevrijding van Oss
op 19 september 1944.

JAARGANG 11

Lezing ‘De bevrijding van Oss’
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Philips,
75 jaar in Oss
In 2005 vierde Philips Lighting dat het alweer

bestaat uit verschillende soorten fittingen, KB garnituren,

75 jaar in Oss gevestigd is, de eerste vestiging

buislamphouders en wat straatverlichting.

buiten Eindhoven. Op zaterdag 25 juni was er

In 1936 wordt een gedeelte van de gebouwen verhuurd

’s-ochtends open dag en ’s-middags groot

aan het Belgische tapijtbedrijf Desseaux (Desso).

feest voor de medewerkers.
Ter ere van dit jubileum verschenen er ook
twee uitgaven van het oude personeelsblad
van Philips in Oss, “Philips Oss Post”. Daarin
ook een korte beschrijving van de historie van
Philips in Oss. Met toestemming van Philips
willen wij onze lezers dit verhaal niet onthouden. Uiteraard met dank aan Philips Oss.

Hoe het allemaal begon met Philips Oss

tussentijds 2
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De geschiedenis van Philips Oss begint eigenlijk niet bij
Philips, maar bij Jurgens. Margarinefabrikant Anton
Jurgens begint zijn bedrijf in een schuur achter zijn huis in
het centrum bij de Grote Kerk. Uit deze margarineproductie
zou vele jaren later het Unileverconcern ontstaan. Jurgens
biedt werk aan ongeveer 2500 mensen uit Oss en
omgeving. Toen men in 1929 het besluit nam om uit Oss te
vertrekken naar Rotterdam had dit dan ook rampzalige
gevolgen voor werkgelegenheid in de stad.

20

Niet lang daarna gloort er echter hoop, want een Nijmeegs
bedrijf, Splendor, wil op het Jurgensterrein een nieuwe
gloeilampenfabriek vestigen. De productie komt echter maar
niet op gang, tot teleurstelling van de vele Osse werklozen.
Dan ontstaan er geruchten dat Philips naar Oss zal komen.
De Osse bevolking hoort het wantrouwig aan, twijfelend of
het wel waar is. Philips komt in 1930 echter wel degelijk,
maar in het begin loopt het nog niet vlot. De productie

De oorlogsjaren
Vanwege de mobilisatie wordt ruimte in de Philipsfabriek
gevorderd voor militairen. Als de oorlog uitbreekt in 1940
houdt directeur Zwegers een toespraak: de fabriek wordt
tijdelijk gesloten, iedereen krijgt twee weken loon mee
maar niemand wordt ontslagen.
Een nieuwe kans voor Oss ontstaat in 1942, de fabriek in
Eindhoven wordt gebombardeerd en daarom worden
verschillende grondstoffen in Oss opgeslagen. In 1943
komt onder directeur Kreis de productie van radiobuizen
naar Oss; Philips valt nu volledig onder de Duitse
Wehrmachtbedrijven. Het voordeel hiervan is dat er voor
veel mensen werk ontstaat en dat de onderduikers in
dienst van Philips zich redelijk vrij kunnen bewegen.
De Duitsers vorderen verschillende gebouwen voor de
opslag van levensmiddelen, drank en rookwaren. In 1944
zien de Duitsers dat ze aan de verliezende hand zijn en
beginnen met het terugbrengen van grondstoffen en
apparatuur naar Duitsland. De RAF steekt hier echter een
stokje voor, want de volgeladen trein wordt tussen Oss en
Berghem gebombardeerd.

En de ontwikkelingen daarna
Na de bevrijding volgt een Sinterklaasfeest voor het
personeel, met kadootjes en chocolade voor de kinderen.
De Sinterklaastraditie wordt tot op heden voortgezet.
In 1944 verschijnt de eerste editie van de Philips Oss Post.
Rond deze tijd wordt ook de Kern, de voorloper van de
huidige Ondernemingsraad opgericht. In de jaren hierna
breidt Philips flink uit; in ’48 zijn er zo’n 1300 werknemers en
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wordt Philips Oss zelfstandig. De radiobuizenproductie is

De Balken/Armaturensector stort zich op de schuimbalk,

inmiddels naar Sittard overgeplaatst, Oss is dus nu een

maar dit wordt geen succes. De afdeling VSA maakt op

armaturenfabriek.

hooggemechaniseerde machines BTU voorschakelappa-

Het 25-jarig bestaan in 1955 wordt gevierd met een extra

raten. Op de afdeling GASO worden deze met kunststof

vrije dag en een gratificatie. Het Philips-terrein wordt in
1958 uitgebreid met de Witte Molen aan de Nieuwe
Brouwersstraat. Deze wordt geheel gerestaureerd en
ingericht als ontvangstcentrum en vergaderruimte, met
veel lampjes natuurlijk.

omhuld. In 1987 wordt Philips Lighting Oss opgesplitst in
drie International Product Centers: het IPC Balken, het IPC
VSA/GASO en het IPC Elektronica.

Naar de Kantsingel
Begin jaren ’60 verwerft Philips een terrein aan de
Kantsingel. De bouw van de nieuwe fabriek begint direct,
en de armaturenmontage en vliegveldverlichting worden
overgeplaatst. Vanaf 1964 wordt er alweer uitgebreid met
de kartonnagemagazijnen. Ondertussen gaat de productie
van Infraphil-Ultraphil en projectenproductie van binnenen buitenverlichting over naar andere vestigingen.
Steeds meer afdelingen verhuizen van het terrein in het
centrum naar de Kantsingel.
Het gaat goed met Philips Oss; de hoogste personeelsstand uit de geschiedenis (1565 werknemers) wordt
bereikt. Na een reorganisatie in 1971 krijgen de artikelgroepen Balken/Armaturen, VSA en Elektronica, alledrie
een eigen afdelingshoofd. De laatste grote uitbreiding van
de Kantsingel vindt plaats door overplaatsing van de VSA
en de lakfabriek. In december 1977 is het feest vanwege de
productie van 20 miljoenste TMS-balk.
Op 30 november 1979 vindt de laatste productiehandeling
plaats aan de Kruisstraat. Philips Oss verkoopt dit terrein
aan de gemeente die het gebruikt om de nieuwe woonwijk
Boschpoort op te bouwen. De sloop van de bedrijfsgebouwen begint in december 1979. Het nieuwe terrein
aan de Kantsingel is nu volledig af, en wordt officieel
geopend.

Reorganisaties
Begin jaren ’90 volgt binnen heel Philips Nederland een
grote reorganisatie onder de naam Centurion. Ook Philips
Oss ontkomt hier niet aan en verhuisd de afdeling Balken
naar Nevers, Frankrijk. Een groot aantal collega’s moet
vertrekken. In deze tijd begint Philips Oss met de
elektromagnetische spaarlamp, de zogenaamde “jampot”,
op de afdeling EMB. Lijn 5 wordt speciaal hiervoor
neergezet; helaas is de spaarlampproductie geen lang
leven beschoren. Hierna komt de elektronische spaarlamp,
de CFL. De concurrentie vanuit China is groot, zodat Philips
hier uiteindelijk ook afscheid van moet nemen.
In 2002 volgt wederom een reorganisatie, waarbij het
gehele elektromagnetische gedeelte (EMB) naar Polen
verhuisd. Na deze laatste reorganisatie worden vooral de
producten HID (LEE), Automotive en UHP (SLE) in Oss
geproduceerd.

Nu
Op het moment vervult Philips Oss binnen Philips Lighting
Electronics vooral de rol van competentie centrum. Op het
gebied van innovatie wil dit bedrijf met een korte
doorlooptijd complexe producten en processen ontwikkelen. De productie concentreert zich niet op grote
volumes, maar op het ontwikkelen van nieuwe producten.
RvV
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De haven van Oss
Industrialisatie in de negentiende eeuw
Unox, Zwan, Bergoss, Organon, Jurgens en Van den Bergh zijn
bekende namen in ondernemersland en vooral in Oss, waar
deze ondernemingen begonnen zijn of van waar ze al enige tijd
geleden naar andere plaatsen zijn verhuisd.
In de negentiende eeuw maakte Oss een opmerkelijke
industriële ontwikkeling door. In enkele jaren tijd veranderde

Jurgens moest komen en koos daarom voor plan 3. Van den
Bergh werd boos, wilde niet meebetalen en besloot in 1891 met
zijn fabriek naar Rotterdam te verhuizen. Jurgens verplaatste
zijn bedrijf pas in 1929 naar Rotterdam. Door het verplaatsen van
beide bedrijven kregen stad en streek een economische dreun
te verwerken met o.a. honderden arbeiders die op straat
kwamen te staan.

een streek waar de landbouw en veeteelt de belangrijkste bron

Van het plan om een haven aan te leggen is uiteindelijk niets

van inkomsten vormden, in een geïndustraliseerd gebied. De

terecht gekomen.

infrastructuur was in die tijd niet aangepast aan de eisen die de
snelgroeiende industrie daar aan stelde. Van den Bergh en
Jurgens waren voor de distributie van hun producten
afhankelijk van een beperkt en slecht wegennet en van een
overslag van karren en wagens op kleinere schuiten in de Maas
bij Lithoyen.
De Osse ondernemers streden in die jaren dan ook hard om de
geplande spoorlijn tussen Den Bosch en Nijmegen via Oss in
plaats van Grave te laten lopen. De strijd werd gewonnen en op
4 juni 1881 werd deze spoorlijn in gebruik genomen.
Margarinefabrikant Van den Bergh voorzag echter dat de
transportkosten bij vervoer over water op den duur lager zouden
zijn dan per trein. Oss lag echter niet aan het water, zodat een
verbindingskanaal zou moeten worden gegraven tussen Oss en
de Maas. In 1890 werden hiervoor drie plannen bij de
gemeenteraad van Oss ingediend.

De naoorlogse periode
In de naoorlogse jaren werd de werkgelegenheid in Oss
voornamelijk bepaald door Zwanenberg, Organon, Unox-Hartog,
Philips, Bergoss en Desso. Bloeiende bedrijven, waardoor bleef
Oss een van de snelst groeiende gemeenten van Nederland
was. De gemeente Oss was in die jaren druk bezig om tot een
afgewogen industrialisatiebeleid te komen, voor een betere
spreiding en zorg van de infrastructuur.
Zij werd daarbij o.a. gesteund door studie en rapporten van het
E.T.I. van Noord-Brabant en de Wiardi Beckmanstichting. Er
werden industrieterreinen aangelegd om nieuwe industrieën
aan te trekken en bestaande bedrijven te bewegen de
binnenstad te verlaten. Ook werden er plannen gemaakt voor de
aanleg van een kanaal en haven.

Een haven wordt werkelijkheid
Plan 1

ingediend door Van den Bergh:
voorstel om een kanaal te graven tussen Macharen en Oss met
een haven dichtbij het station;
Plan 2
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ingediend door burgemeester mr. H.J.Fenseling van Oss:
voorstel om een kanaal aan te leggen tussen Lithoyen en Oss
met eveneens eenhaven bij het station;
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De voorbereidingen voor de aanleg van een haven van Oss
waren op 26 september 1962 zover gevorderd, dat met de
uitvoering kon worden begonnen en het eerste belangrijke
werk, de sluis te Macharen kon worden aanbesteed.
Daarna werd ook het graven van het toeleidingskanaal
buitendijks aanbesteed en in uitvoering genomen. Het kanaal
was berekend op grote binnenschepen en coasters en door een
sluis tegen hoog buitenwater beschermd.

Plan 3

De sluis bij Macharen en het
toeleidingskanaal

ingediend door Jurgens:
voorstel om een kanaal aan te leggen tussen Lithoyen en Oss
maar de haven inDe Vliet aan te leggen.
De gemeenteraad vond het plan van Van den Bergh een goed
plan maar vond wel dat de haven wat meer in de richting van

De ligging van een haven achter een sluis is enigszins
ongewoon. Maar het normale bezwaar tegen een sluis, dat ze
een obstakel is voor de scheepvaart geldt hier niet, omdat het
havenkanaal uitmondt dicht boven de stuw te Lith en het
buitenpeil dus als regel gelijk is aan het havenpeil. De sluis staat
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normaal dan ook open en gaat alleen bij hoge Maasstanden
dicht, zodat dan geschut moet worden.
De sluis heeft een breedte van 14 m, een lengte van 90 m en een
diepgang van 4,00 m. De bodem van het toeleidingskanaal en
havens is ontworpen op 0,15 m + NAP, zodat bij een waterpeil
van 4,50 m + een diepte van 4,35 m aanwezig is.
Op 9 mei 1963 is door minister De Pous het eerste beton gestort

Op 23 oktober 1962 is begonnen met de aanleg van de haven.
Uiteindelijk werd er maar één zijarm aangelegd, de
burgemeester Jansenhaven, genoemd naar de toenmalige
burgemeester van Oss Louis F.W.Jansen. Op 14 juni 1968 wordt
het Burgemeester Delenkanaal, het eerdere toeleidingskanaal
en genoemd naar de toenmalige burgemeester van Oss,
G.J.Delen, geopend door Z.K.H. Prins Bernhard en vaart het

voor de sluis bij Macharen, samen met burgemeester G.J.Delen.

eerste schip vanaf de Maas naar Oss.
Veldhuizenhaven, genoemd naar de toenmalige burgemeester

De havens zijn ontworpen als zij-armen van het toeleidingskanaal en langs dit kanaal zijn handel- en industrieterreinen
aangelegd. Ook is een spooraansluiting naar het emplacement
van Oss.

van Oss E. Van Veldhuizen, geopend op het industrieterrein,
ondertussen Elzenburg-Noord genoemd.
RP
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In 1993 wordt de tweede haven arm, de burgemeester Van
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Excursie museum
Bevrijdende Vleugels in Best

tussentijds 2
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Op 19 september, 61 jaar na de dag waarop Oss
bevrijd werd, maakten we van de DWM een excursie naar museum Bevrijdende Vleugels, het museum
dat zich speciaal richt op de gebeurtenissen rondom
Operatie Market Garden in Brabant.
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Het was een fraaie zaterdagochtend waarop ongeveer 40
leden van DWM bij het gemeentehuis van Oss verzamelden voor de busrit naar Best. Het museum blijkt
mooi in een bosgebied aan de noordrand van Best te liggen.Twee Sherman-tanks markeren de ingang. Het is
een voormalig mobilisatiecomplex dat door het Rijk aan
het museum ter beschikking is gesteld, zo verteld de
heer Driessen aan onze groep, oprichter van Bevrijdende
Vleugels. Tegelijk vertelt hij over de zorgen die hij heeft
of het museum wel voortgezet kan worden. Hij is op
leeftijd en de collectie is geheel zijn eigendom. Vanuit de
onze groep worden waarderende woorden uitgesproken
en de wens geuit dat er een goede oplossing zal komen.
We hebben dan al een eind met een zeer enthousiaste
gids over het grote terrein meegelopen. In de eerste centrale hal is een informatieve algemene presentatie over
het ontstaan van de Tweede Wereldoorlog en het nazisme te zien. Het is eigenlijk meer bedoeld voor nog niet
erg geïnformeerde scholieren en daar hoort onze groep

niet bij. Maar de gids vertelt met zoveel enthousiasme
dat het toch boeiend is. Daarna bezoeken we andere hallen waarin Brabantse dorpjes voor een groot deel zijn
nagebouwd naar de situatie in september 1944. In de
straatjes en tussen de huizen staan (poppen van) burgers, militairen, voertuigen, wapens van zowel de geallieerden als de Duitsers opgesteld.
In andere hallen zijn presentaties van vliegtuigen uit de
oorlogsjaren en Russische wapensystemen en waarschijnlijk vergeet ik nog veel want de collectie is groot en
zeer gevarieerd. Op het asfalt tussen de loodsen zijn de
sporen zichtbaar van de rupsbanden van tanks, de gids
bevestigt dat er verschillende in het museum zijn die
nog uitstekend rijden. In weer andere loodsen zijn vrijwilligers bezig met het herstel van voertuigen, vliegtuigen en wapens. Een Starfighter-straaljager tussen de
hallen staat er wat vreemdsoortig bij, maar de heer
Driessen verzamelt breed.
Op het terrein staan ook twee Dakota-transportvliegtuigen opgesteld, langzamerhand zeer zeldzaam. Een ervan
is nog vliegwaardig. In de zon drinken we een kop koffie.
We hebben lang niet alles kunnen bekijken in ruim
twee uur, het is interessant genoeg om nog eens terug te
gaan, daarover is iedereen het eens.
PS
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Dorps- en stadswapens Gemeente Oss

Huisseling

[ vm. gemeente Ravenstein ]
De voormalige gemeente Huisseling en
Neerloon, ontstaan door samenvoeging
van beide dorpen bij Keizerlijk Besluit van
14 mei 1810, is in 1923 gevoegd bij de
toenmalige gemeente Ravenstein en
voerde geen wapen.

Cuijk. De parochieheilige is de H.
Lambertus.

Huisseling hoorde zeker al in 1331 tot het

De Noordbrabantse Commissie
Wapens en Vlaggen stelde in haar
rapport van 1992 voor in het
dorpswapen het wereldlijk ge-zag
herkenbaar te maken door de drie

Land van Herpen, Neerloon tot het

merletten (Herpen) in een schildhoofd

Nederambt van het Land van Cuijk.

met

Huisseling

(Maasland) te plaatsen. De kerk-

hoorde

vóór

1810

achtereenvolgens tot het ressort van de
schepenbanken van Herpen, Maasland (1651) en
het Maaskantgericht (1768). De laatste twee kenden
geen eigen zegel, maar ge-bruikten dat van de bank van Herpen
(1659). In 1667 spreken de 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 burgemeester schreef in 1815 dat Huisseling steeds gebruik
had gemaakt van het wapen (lees: zegel) van het Land van
Ravenstein. Neerloon gebruikte steeds dat van het Land van

een

golvende

onderlijn

patroon zou worden gesymboliseerd door
het kruis in de Luikse kleuren, goud op rood:
In keel een kruis van goud; in een golvend schildhoofd van zilver drie merletten van keel.
merlet: de heraldische benaming voor een gestileerde vogel van
onbekende soort, voorgesteld zonder snavel en poten.
Keel: heraldische naam voor rood R.P

Bron: Rapportage gemeentewapens Oss 2002 door J.Melissen,
archivaris/heraldicus

Archeologisch onderzoek in de Piekenhoef

De Berghemse landweer was ongeveer 5 meter breed met
7 tot 8 rijen palen aan beide zijden, daarnaast greppels. In
totaal was de breedte van de hele landweer daarmee
ongeveer 15 tot 17 meter. Toch forse constructies waar
vele bewoners aan gewerkt moeten hebben om ze tot
stand te brengen.
PS
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In Piekenhoef trokken de archeologen sleuven om inzicht
te krijgen op het prehistorische oppervlak. Het afdekkende
laagje teelaarde is op Piekenhoef, dat vooral uit schrale
zandgronden bestaat, echter dun en het prehistorisch
oppervlak bleek door landbewerking over het grootste deel
aangetast. De belangrijkste vondst werd gevormd door de

sporen van de landweer, een middeleeuwse constructie
bestaande uit een aarden wal, meestal begroeid met
doornige struiken, en aan weerszijden een greppel.
Landweren (de Landweerstraat in Oss en de Laanderstraat
in Berghem herinneren eraan) zijn verdedigingswallen die de
plattelandsbevolking bescherming moesten bieden tegen
rondzwervende bendes. Landweren bakenden ook wel de bij
een dorp horende gemeenschappelijke gronden af.

tussentijds 2

In juni 2005 is archeologisch gedaan in de Piekenhoef, een
vervolg op eerder onderzoek in 2003. Archeologen kijken
met belangstelling naar dit gebied omdat het op de
nauwelijks onderzochte dekzandrug ligt tussen de
noordelijker zone (van Oss-Ussen tot De Geer) en de
zuidelijke zone rond Vorstengraf en Zevenbergen. In de
noordelijke zone zijn veel nederzettingen aangetroffen, uit
bronstijd, ijzertijd en romeinse tijd. De zuidelijke zone kent
vooral grafvelden, met het Vorstengraf van Oss als topper.
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Monument
Stirling lj 833
op Maasdijk
tegenover Demen
onthuld

tussentijds 2
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Op 21 september is op de Maasdijk in Batenburg, tegenover Demen, een bijzonder
monument onthuld, een eerbetoon aan de bemanning van het Engelse
transportvliegtuig Short Stirling LJ 833 die hier op 21 september 1944 een crash in de
Maas maakte. Piloot Anderson had het door de Duitsers aangeschoten vliegtuig op het
laatste nippertje van Batenburg kunnen afsturen en behoedde het stadje zo voor een
grote ramp. Zes van de negen bemanningsleden komen hierbij om.
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Delen van het vliegtuig spoelen ook op de Brabantse
oever van de Maas bij Demen aan. Onder meer een
hoofdlandingsgestel met wiel. Het krijgt een bestemming als tuinhek bij het agrarisch bedrijf van de familie Strik. Na ruim zestig jaar wordt het hek opgeruimd,
maar niet zomaar. De familie Strik (jongere generatie) in
Dieden stelt het beschikbaar voor een passende bestemming. Op de omslag van Tussentijds 2004-1 heeft een
foto van dit landingsgestel gestaan. Joop Thuring
beschrijft in dezelfde Tussentijds de achtergrond van de
Short Stirling. In het kort: de Short Stirling wordt op 21
september 1944 met vele andere toestellen ingezet om de
troepen bij Arnhem, in het kader van Operatie Market
Garden, van voorraden te voorzien. Na het droppen van
de voorraden wordt het toestel op de terugweg door
Duitse jagers zwaar aangeschoten, een motor valt uit,
een vleugel staat in brand. Het vliegtuig zakt steeds
lager weg. Flight Lieutenant Anderson wil het toestel
aan de grond zetten maar ziet dat hij op Batenburg
dreigt neer te komen. Zoals gezegd weet hij het toestel
van het stadje af te wenden en komt vervolgens met een
grote klap in de Maas terecht. Drie bemanningsleden
weten levend uit het toestel te komen, zes komen om.
Het monument op de Maasdijk bestaat uit het prachtig
gerestaureerde onderstel van de Short Stirling. Bij het

monument staat een toelichting over het vliegtuig en de
bemanning en een kijker, die precies gericht is op de
plaats in de Maas waar het toestel neerkwam. Voor de
realisatie van dit bijzondere monument hebben de
heemkundekring Megen, Haren en Macharen samengewerkt met de stichting Het Batenburgs Erfgoed, een
prachtige prestatie. En op 21 september jongstleden,
precies 61 jaar na dato, is onder een warme herfstzon,
met een indrukwekkende bijeenkomst met vele belangstellenden, het monument op de Maasdijk bij
Batenburg onthuld. Hooggeplaatste Engelse luchtmachtofficieren,de Engelse militair attaché en burgemeester en wethouders van Wijchen spraken hun ontroering en bewondering uit voor de dappere bemanning
die Batenburg hadden weten te behoeden voor een
ramp. Burgemeester Noordewier riep in herinnering
hoe jong deze mensen waren die in strijd gingen tegen
nazi-Duitsland, allen rond de 20 jaar, en dan met zo’n
ongelooflijk verantwoordelijkheidsbesef hadden gehandeld om het stadje te sparen. Na de indrukwekkende
toespraken en kransleggingen kwam exact om drie uur
een Dakota overvliegen, vertrokken uit Engeland, voor
een fly-past ter ere van de omgekomen bemanning. Het
was een zeer ontroerend moment.
PS
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Tussen
door

Oss ging vele malen in vlammen op
In de afgelopen eeuwen hebben branden Oss vele malen
geteisterd. Grote delen van de stad werden hierdoor verwoest.
Steeds slaagde men er in om toch weer alles op te bouwen. Het
bestrijden van branden was vroeger bijna onbegonnen werk
met de gebrekkige middelen die men er voor kon gebruiken.
Van brandbestrijding in de oudheid is slechts bekend dat de
Romeinse keizer Augustus een stadswacht heeft opgericht, die
ook was belast met de brandblusdienst. Deze stadswacht
maakte gebruik van sifonest. Dat waren waarschijnlijk alle
apparaten waarmee bluswater aangevoerd kon worden, zoals
emmers, bakken, enz. Er waren geen brandspuiten. Van de
eeuwen daarna is niets over de manier van brandbestrijding
bekend. Eerst van de late middeleeuwen, toen steden met
houten huizen ontstonden en een brand in een woning een
gevaar voor een groot gedeelte van de stad opleverde, is
bekend, dat er min of meer georganiseerd branden werden
geblust door het uitstorten van water met behulp van emmers,
van metaal of leer. Ook werden brandende huizen omgehaald
met omhaalhaken en touwen. Later werden aan het
brandblusmateriaal ladders en zeilen toegevoegd, om de huizen
rondom een brand door afdekken te beschermen; de zeilen
werden dan zoveel mogelijk nat gehouden.
Een aantal van de branden van Oss die bekend zijn volgen
hieronder maar volledig zal de lijst niet zijn.
RP
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1387
Oss wordt platgebrand in de strijd tussen Brabant en Gelre.
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1573
Oss door Spaanse troepen ingenomen en in brand gestoken,
waardoor meer dan 60 huizen worden vernield.
1592
Oss wordt door muitende Spanjaarden geplunderd en in brand
gestoken.
1751
Op 26 april is er een grote ramp in Oss, het grootste gedeelte
van de stad binnen de wallen wordt in de as gelegd. De brand
ontstond in de schuur van een klompenmaker. De kerk en 98
huizen branden af. De kerk in het centrum wordt door brand
zwaar beschadigd, het dak is weg en van de toren bleven alleen
de muren staan.
1754
In augustus, na de grote brand in 1751, waren alle huizen, de
toren en de kerk weer herbouwd.
1757
Oprichting van de brandweer.
1831
In het gehucht "Osser Schayk", in het N.O. deel van Oss, breekt
op 19 mei in een woning brand uit. Door de hevige wind werden
23 huizen en verschillende schuren door de brand verwoest.
1888
In dit jaar wordt het bedrijf Firma Gebrs. Van den Bergh
(wattenfabriek) met opzet in brand gestoken en gaat volledig
verloren.

1418
Oss wordt door de Gelderschen onder Hertog Frederik van
Brunswijk en Lunenburg, voor het grootste gedeelte afgebrand.

1900
16 juli. Door blikseminslag brandt de boerderij van Jan
Nederkoorn, Ussenstraat 12, geheel af. De boerderij was
verzekerd voor 3320,- gulden, het huis voor 1200,- gulden en
meubelen, vee en landbouwvoorraden voor 2120,- gulden.

1478
Opnieuw oorlog tussen Brabant en Gelre. Oss bezet en in brand
gestoken.

3 maart. In de namiddag worden 3 boerderijen in de Kromstraat
door brand verwoest.

1497
Door hertog Karel van Gelder wordt Oss opnieuw in vuur en
vlam gezet.

1923
Het Café De Oyensche Hut van J. van Erp aan de Oijenscheweg
68 brandt af.

1512
Oss tweemaal door brand getroffen, door de Gelderse troepen.

1931
Mei. Het laatste middeleeuwse bouwwerk in Oss, de St.
Antoniuskapel (op de hoek Kapelsingel-Berghemseweg) brandt af.

1542
Aanval van de troepen van Maarten van Rossum, in dienst van
de hertog van Gelre. Een deel van de Heuvel brandt af.

1977
Het overdekte winkelcentrum in de Ruwaard brandt af.
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foto voorpagina: aan de horizon het kerkje van Overlangel (PS)

De historische kring voor Oss e.o. DWM wil de
geschiedenis van de bewoners in beeld brengen door
onderzoek, lezingen, artikelen. Ook organiseert de
kring excursies en andere activiteiten.

J.Thuring, Heesch
H. Buijks, Heesch

Donateur worden van de historische kring Oss DWM?
Dat biedt veel voordelen. Zo wordt u als eerste op de
hoogte gebracht van de activiteiten zodat u er tijdig
bij kunt zijn. Het blad Tussentijds krijgt u
toegezonden. Met uw bijdrage zorgt u er mede voor
dat de historische kring DWM kan blijven werken
aan de activiteiten. Per jaar is de contributie
minimaal € 10,-. Wie donateur wil worden kan dit
bedrag of meer overmaken op bankrekeningnummer
18.04.58.981 Rabobank Oss, ten name van de stichting
De Werkende Mens, Oss.
Stuurt u svp ook een briefje met uw naam en adres ter
bevestiging naar historische kring Oss DWM, postbus
628, 5340 AP Oss.
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Een wat oneerbiedige titel bij een zo eerbiedwaardig huisje!
Toch is de bedoeling goed. Met vele anderen maak ik regelmatig
gebruik van de nieuwe snelle fietsroute Heesch-Oss viceversa..
Onderweg houdt de westenwind het spannend, vooral wanneer
het ook nog regent. Slechts waar de bebouwing aan de
westkant van het fietspad vlakbij is, herademt de fietser, want
dan trapt hij even de luwte in. Het huis Hescheweg 111 is zo’n
punt waar ik dan naar uitkijk. Het is gebouwd in een periode dat
de rooilijn vlak tegen de huidige weg aan lag, waarschijnlijk in
het laatste kwart van de negentiende eeuw. Binnenkort is het er
niet meer, want de tegenwoordige eigenaar bouwt een nieuw
onderkomen erachter. Wanneer dit huis klaar is, gaat er weer

een stukje oud Oss tegen de vlakte. Als fietser ben ik dan vrijwel
al mijn luwteplekjes kwijt!
Het huisje bood oorspronkelijk onderdak aan twee arbeidersgezinnen; het is een “2 onder 1 kap”. Ooit telde Oss er tientallen – nu zijn ze bijna allemaal verdwenen. Ofschoon dit huis
ook omstreeks 1900 tot de kwalitatief laagste categorie Osse
woningen behoorde, laat de voorgevel toch enige versieringen
zien: de muizentandjes boven in de gevel en niet te vergeten de
prachtige sierankers. Ambachtelijkheid en trots op een mooi
stukje werk zijn van alle tijden en mochten ook in een arbeiderswoning anno 1880 aan de dag treden!
Henk Buijks
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Een uitgave van de historische kring voor Oss en
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Windvanger aan de Hescheweg…..nog wel!
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Breken met het verleden
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