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Foto omslag: Carnaval in café Flora, 1956. Collectie Piet van Lijssel.
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Volop ontwikkelingen in de gemeente Oss met een historisch 

tintje, om te noemen: modecentrum Ter Horst van Geel 

bouwt een frappant nieuw stuk historie in de binnenstad; 

de vestiging van het Streekarchief-Brabants Historisch 

Informatiecentrum (BHIC) aan de Raadhuislaan in Oss sloot 

eind maart na pakweg 25 jaren de deuren; het erfgoedhuis aan 

de Peperstraat, dat op verzoek van de raad ‘Het Stadsarchief’ 

gaat heten, is volop in ontwikkeling en gaat 8 juni open; de 

gemeenteraad van Oss stelt op initiatief van de SP extra geld 

beschikbaar voor de ontwikkeling van een Osse canon van de 

geschiedenis; in Megen worden allerlei activiteiten ontwikkeld 

om het 650-jarig bestaan als stad (de oudste in de gemeente) 

te vieren en het veer Demen-Batenburg gaat, na 24 jaar weg 

te zijn geweest, eind april voor het zomerseizoen weer in de 

vaart voor voetgangers en fietsers. Mooi bericht voor wie de 

omgeving van Oss verkent en zo een oversteek wil maken.

Wat onze historische kring nauw aan het hart ligt zijn de 

ontwikkelingen bij het archief. We hebben zoveel jaren 

plezierig en gastvrij onderdak gehad voor de lezingen in 

de studiezaal van Streekarchief cq. Brabants Historisch 

Informatiecentrum  dat we dat echt zullen missen. Met 

de medewerkers hebben we vele liters koffie geschonken en 

honderden stoelen aangesleept voor de bezoekers van de 

lezingen. En na afloop de studiezaal weer op orde gebracht, de 

tafels weer in hun patroon teruggezet. 

Al dat werk ging altijd in goede sfeer en met enorm veel inzet. 

Zonder iemand tekort te willen doen bij het BHIC willen we 

hier toch speciaal graag onze dank uitspreken voor alle steun 

die we van Helly, Truus, Danny en natuurlijk Hans hebben 

gekregen.

Van april tot en met mei is het archief gesloten en wordt het 

materiaal dat de gemeente Oss aangaat ingepakt voor de 

verhuizing naar het erfgoedhuis aan de Peperstraat, excuus, 

Het Stadsarchief (het is even wennen). Dat wordt geopend 

op 8 juni aanstaande. Het archief is gesloten, lang leve Het 

Stadsarchief aan de Peperstraat! zullen we al parafraserend 

maar zeggen.  

Het Stadsarchief aan de Peperstraat valt niet onder het BHIC 

maar is een afdeling van het museum Jan Cunen. Door 

directeur René Pingen zijn we als historische kring al hartelijk 

verwelkomd. Met hem hebben we afspraken gemaakt over 

de voortzetting van de lezingen. We verheugen ons op de 

samenwerking, de sfeer in het oude pand is geweldig en het is 

prachtig dat we op deze historische locatie voort kunnen. We 

zijn er van harte welkom!

D e  r e d a c t i e

Namens bestuur en redactie,

Paul Spanjaard
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Het  Osse Carnaval 
door de jaren heen
P i e t  v a n  L i j s s e l

Het carnaval vormt een onderdeel van het culturele 

leven in onze stad. Want carnaval is cultuur en 

wel volkscultuur in de meest letterlijke zin van 

het woord.Toen het woord “ amateuristische 

kunstbeoefening”  nog moest worden uitgevonden , 

was carnaval daarvan reeds het levende voorbeeld. 

Tijd om even terug te blikken op de oorsprong van 

dit volksfeest in het algemeen en op de vroegste 

Osse carnavalshistorie in het bijzonder. 

Oorsprong van carnaval

Carnavalsrituelen, zoals we ze vandaag de dag kennen, 
komen al zeer vroeg in de overgeleverde geschiedenis 
voor. 
Maskerades, de tijdelijke opheffing van de sociale onge-
lijkheid, het instellen van een korte periode van chaos 
en uit het volk aangestelde schertskoningen die enkele 
dagen heersen, zijn vanaf de oudheid bekend. Het 
oude Babylon, Mesopotamië, Egypte, de Grieken, de 
Romeinen en de Germanen kenden al feesten die over-
eenkomsten met carnaval vertoonden. 

De daadwerkelijke oorsprong van ons huidige carnaval 
is echter moeilijk te achterhalen. De meningen van 
historici op dit punt zijn zeker niet gelijk. Er bestaan 

Carnaval in Café flora, 1955-1956
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een aantal theorieën. Een eerste theorie is die van een 
gekerstend vruchtbaarheidsfeest. Sommige geschiedkun-
digen menen dat ons carnaval teruggaat op een heidens 
vruchtbaarheidsfeest, waarbij koning winter moest wor-
den verdreven. Carnaval is in deze lezing een verdere ont-
wikkeling van onder meer de Griekse en Romeinse feesten 
ter ere van Dionysus en Bacchus. Tijdens dergelijke feesten 
was onbeperkt drinken de norm en werd degene die nooit 
zijn verstand wilde kwijtraken aangemerkt als onverstan-
dig. Er was sprake van wilde optochten, wellustige zang en 
seksuele uitspattingen. In de middeleeuwen, zo stellen de 
historici van deze theorie, zou de Kerk dergelijke heidense 
vruchtbaarheidsfeesten hebben gekerstend en als ‘carna-
val’ hebben opgenomen in de liturgische jaarkalender.

Een tweede theorie over de oorsprong van carnaval 
gaat er van uit dat het feest door de Kerk in de vroe-
ge Middeleeuwen is ingesteld als 
een overgangsritueel, teneinde de 
drempel naar de veertigdaagse vas-
ten te verlagen. Carnaval diende, zo 
wordt beweerd, om afkeer van een 
leven met een puur aards karak-
ter op te wekken, door de gewone 
mensen enkele dagen heel concreet te tonen én te laten 
ervaren wat het betekent als de duivel, heksen, narren, 
de antichrist en het eigenzinnige in de mens regeren.

Bemoeilijkt en zelfs verboden 

In de zestiende eeuw kwam in onze streken een eind aan 
de massale openbare carnavalsvieringen. De scheuring 
binnen het christendom als gevolg van de Reformatie 
leidde tot een religieuze tweedeling: boven de rivieren 
Maas en Rijn werd het protestantisme het dominante 
geloof; in de gebieden die tegenwoordig de provincies 
Limburg en Noord-Brabant beslaan bleef het katholieke 
geloof overheersend. In het protestantse deel verdween 
de openbare vastenavondviering volledig uit het straat-
beeld. De vastenavond werd gezien als een Roomse dwa-
ling en met allerlei verboden de kop in gedrukt. In het 
katholieke zuiden, dat door het protestantse noorden in 
een staat van onderworpenheid werd gehouden, werd 
ouderwetse, grootschalige en uitbundige viering van 
carnaval door de overheden ontmoedigd en bemoeilijkt. 
Op sommige plaatsen werd het zelfs verboden.

In de negentiende eeuw werd in een aantal plaatsen in 
Limburg en Noord-Brabant de organisatie van uitbun-
dige carnavalsvieringen opnieuw opgestart. Toch is de 
overgrote meerderheid van de huidige carnavalsvereni-
gingen pas na de Tweede Wereldoorlog opgericht. In de 
jaren vijftig bleef de viering, op enkele uitzonderingen 
na, daarbij nog altijd beperkt tot de zuidelijke provin-
cies.

Het eerste Osse carnaval achter 
gesloten deuren…

In deze naoorlogse jaren kende men ook in Oss  de 
behoefte om feest te vieren. De werkeloosheid was er 
echter groot, vóór de oorlog en een aantal jaren daarna  
zelfs het dubbele van het landelijk gemiddelde. Het 

ontbrak de meeste arbeidersgezin-
nen aan geld om uitbundig te kun-
nen feesten.
Ook de rol van de katholieke kerk 
was in die tijd zeer dominant. De 
pastoor bepaalde wat goed voor de 
mensen was en predikte soberheid 

en loyaliteit aan de kerk. In die context pasten geen 
uitspattingen als carnaval. De toenmalige Osse deken 
Van Herpt wilde dan ook niets weten van carnaval. 
Omdat de burgemeester van Oss indertijd danste naar 
de pijpen van de deken was het een logisch gevolg  dat 
in Oss elke uiting van carnaval of verkleedpartij in het 
openbaar door het gemeentebestuur verboden werd. 
Wel mocht men een bal organiseren in een zaaltje.

Het carnavalvieren werd derhalve gedwongen alléén in 
besloten sfeer plaats te hebben. Een aantal Osse café’s 
besloot om tijdens het carnaval een verklede feestavond 
te houden. Dit gebeurde niet op de vastenavond ( dins-
dags voor het begin van de vasten ) maar op de zater-
dagavond ervoor. In gewone kleren ging dan een aantal 
carnavalsvierders, met een rode zakdoek in de zak, naar 
zo’n café. Na binnenkomst kreeg men een papieren 
feestmuts door de kastelein uitgereikt, de zakdoek werd 
omgeknoopt en het feest kon beginnen . 
Na afloop was het: feestmuts  inleveren, zakdoek in de 
zak en ‘anoniem’ huiswaarts.

In deze naoorlogse jaren kende 

men ook in Oss  de behoefte om 

feest te vieren. 
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Op woensdag 18 september 1950 werd in café Het Fort 
aan de Kromstraat 64 ( huidige Zalen de Jong) de “Eerste 
Osse Carnavalsvereniging“ ( E.O.C.V.) opgericht. In de 
statuten van deze vereniging lezen we onder meer:

“Het doel der E.O.C.V. is : 
Het carnavalsfeest op gepaste en wettelijke wijze te 
doen vieren;
Bevordering van de carnavalviering in verenigingsver-
band;
Behartiging van het financiële gedeelte.“

Middels een spaarkassysteem, waarin leden zelf per 
week minimaal f. 0,25 moesten sparen, werden de 
benodigde financiën vergaard. De vereniging kende 
geen Prins en Raad van Elf en bestond hoofdzakelijk uit 
sparende en potverterende leden. Daarom is E.O.C.V. in 
de Osse carnavalswereld ook vrijwel onbekend, maar 
het was wel een officiële vereniging, inclusief statuten 
en een huishoudelijk reglement. 

In Café Dancing “Flora” aan de Floraliastraat (bij de 
meeste Ossenaren bekend als café “Has Megens“, waar 
later Jan Megens de kastelein was) werd in 1953 de, tot 
op heden langst bestaande,  carnavalsvereniging “De 
Vrolijke Vagebonden“ opgericht. De naam werd afge-
leid van een orkestje uit Den Bosch, dat in de danszaal 
van Flora regelmatig de dansavonden verzorgde. De 
Vrolijke Vagebonden hadden in 1953 al een eigen prins, 
gekozen via stembriefjes door de aanwezigen. 

Het was Leo ( broertje ) van Grunsven, die onder de 
prinsennaam Othello den Urste de scepter zwaaide 
tijdens de eerste besloten carnavalsfeesten.

Kleding voor de Prins en zijn Raad van Elf werd 
indertijd gehuurd bij de Winter-Jacobs, die toneel-
kleding verhuurde en gevestigd was in de oude 
Marechausseekazerne aan de Hescheweg. Omdat er 
nog geen officiële kleding voor Prins en Raad bestond, 
trok men aan wat voorhanden was. Zo liep de Raad van 
Elf in cowboy- en Zwarte Pietenpakjes en droeg ook de 
Prins een Zwarte Pietenpak.
De leden van de Vagebonden waren verplicht een 
wekelijkse contributie van f. 0,25 te betalen, wat toen 
vrij veel geld was. Deze contributie werd wekelijks 
op de fiets bij iedereen thuis opgehaald door enkele 
actieven. Als het goed ging met de club kregen de 
contributie-inners jaarlijks één fietsband cadeau voor 
bewezen diensten.  
De gebruikelijk carnavalsavond werd in de beginperi-
ode alléén gehouden op de zaterdagavond. Hierna was 
het carnaval voorbij, met dien verstande dat op de zon-
dagochtend, nadat alle kleding vóór 12.00 uur weer bij 
de verhuur terug was gebracht, iedereen die nog con-
sumptiebonnen over had zich spoedde naar Flora. Daar 
werden dan de niet geconsumeerde bonnen op een 
hoop op tafel gegooid en vervolgens in drank omgezet. 
Dit werd vaak een net zo gezellige bijenkomst als de 
zaterdagavond…
 

EErstE prins En raad van Elf, 1953 EErstE groEpsfoto Carnaval oss Café flora
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Vanaf de eerste jaren waren de Vagebonden een voor-
beeld voor steeds meer carnavalsclubs die ontstonden 
in diverse Osse cafézaaltjes. Ook in het centrum van 
Oss werd carnaval gevierd. Bekende gelegenheden als: 
De Korenbeurs, Suisse, Hotel van Alem, Wilhelmina, de 
Zanzibar en vele andere barretjes en cafeetjes hielden 
al besloten carnavalsavonden. Geleidelijk ontstonden 
zodoende overal carnavalsverenigingen.

Voor carnaval ‘buiten de deuren van de kroeg‘ waren 
de Ossenaren echter aangewezen op Den Bosch, waar 
men al tientallen jaren een openbare carnavalstraditie 
had, voorzien van veel spektakel en optochten. Het 
carnaval werd daar ook van zaterdag tot en met dinsdag 
gevierd. Veel Ossenaren togen indertijd dan ook naar 
“Oeteldonk” om zich daar te vermaken.

Uit de beslotenheid….

Het duurde tot 1964 alvorens Oss kennis mocht maken 
met het openbare carnaval. De in 1963 aangestelde 
nieuwe burgemeester Louis Jansen had, in tegenstel-
ling tot zijn voorganger burgemeester Delen, geen 
moeite met openbare carnavalsvieringen. Integendeel, 
in zijn vorige gemeente Cuijk had hij het openbaar 
carnaval van de grond getild en stelde zich ook in Oss 
hiervoor open. 

Begin augustus 1964 vergaderde het bestuur van de 

carnavalsvereniging “De Deurdouwers” . 
Daar wordt door Theo Putters aan penningmeester 
Stef Reinaard de vraag gesteld of het niet mogelijk 
was in Oss een goede carnavalsoptocht te organiseren. 
Reinaard had daar wel oren naar en kwam met het idee 
om een overkoepelend orgaan van alle dan bestaande 
carnavalsclubs te stichten. Hij polste enkele carnavals-
vrienden in het Osse en iedereen bleek enthousiast. Aan 
wethouder Van Buel werd gevraagd statuten op te stel-
len. Hij deed dit en op 4 september van dat jaar waren 
ze al klaar .  Volgens overlevering zouden ze zijn over-
genomen van de statuten van de K.A.J., de Katholieke 
Arbeiders Jeugd.

 De initiatiefnemers stelden alle Osse carnavalsver-
enigingen op de hoogte en nodigden hen uit voor een 
vergadering op 27 september 1964  in café De Schuur 
aan de Molenstraat. Tijdens deze vergadering werd, 
onder voorzitterschap van Theo Putters, besloten tot 
het oprichten van de “Stichting Carnavalsviering Oss“, 
afgekort: SCVO. 
Op 8 oktober 1964 werd de oprichting bij notaris Esser 
bekrachtigd en werd de SCVO officieel in het Openbaar 
Centraal Stichtingregister opgenomen. Openbaar car-
naval in Oss was een feit. Al de volgende dag werd 
de eerste officiële vergadering gehouden, waarbij een 
stichtingsbestuur werd geformeerd. Dit bestond uit 
de heren Jo Timmermans als voorzitter, Stef Reinaard 
als secretaris en de heer Bras als penningmeester. Als 
tweede voorzitter werd benoemd de heer van Grinsven, 

EErstE prinsEnwagEn 1965EErstE prinsEnwagEn 1965
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tweede secretaris werd de heer Arts en als leden werden 
gekozen de heren Putters en Loosschilder. De heer Bras 
trad veertien dagen later al weer af en werd als penning-
meester op 23 oktober opgevolgd door Stef Reinaard, die 
ook het secretariaat bleef behouden.

 De eerste stadsprins is een 
Bosschenaar…

Op 5 november 1964 volgt de eerste vergadering van de 
nieuwe stichting, waarin besloten werd op 27 februari 
1965 de eerste Osse optocht het levenslicht te laten zien, 
een Stadsprins te benoemen en een Stadsraad van Elf te 
formeren. Het was wel erg kort dag om alles te realise-
ren. Tijdens een gesprek van wat bestuursleden met de 
eigenaar  van de Royal Bar aan de Spoorlaan kwam men 
tot een eerste Stadsprins. Deze eigenaar had in zijn bar 
op carnavalsfeesten wel eens een vriend uit Den Bosch 
als Prins Carnaval in zijn zaak gehad en die “deed het 
toen goed“. 
Er werd gebeld met Den Bosch en vier weken voor car-
naval was de eerste “Osse“ stadsprins een feit.
Jacques Toonen uit Den Bosch werd tot eerste Osse 
Stadsprins uitgeroepen. Hij zou als “Jacques den Urste“ 
voor het eerst de scepter over het “Ossenkoppenrijk“ 
gaan zwaaien. 

 Vanaf dat moment was Oss in de ban van carnaval. Er 
ontstond al snel een eigen Hopfkapel “De Konthamers“ 
(kikkervisjes), afgeleid van de kapel De Kikvorsen uit 
Den Bosch. In dat verband mogen namen als Lambert 
van Leur, Appie Bouman en Cor Weijenburg (eigenaar 
van café De Korenbeurs op de Heuvel) niet onvermeld 
blijven.  Door hun inzet en financiële steun kreeg het 
Osse carnaval niet alleen een eigen Hofkapel, maar ook 
een duidelijk herkenbaar gezicht naar buiten. Carnaval 
met de Konthamers in De Korenbeurs zit bij vele 
Ossenaren nog in het geheugen gegrift.

 In 1967 kreeg Oss ook zijn eerste Jeugdprins: Karel-Jan 
van Kesteren, zes jaar oud, een “leuk koppie“ en niet 
op zijn mondje gevallen. Hij heeft het als Jeugdprins 
5 jaar lang volgehouden en werd daarna jaarlijks door 
een ander opgevolgd. Zijn tante en eigenaresse van een 
balletschool, Liesbeth van Berkel, was de grote animator 
achter de Jeugdprins en zijn dansgarde de Huppelkes.

In een stroomversnelling …

Oss was rijp voor carnaval. Iedereen stak de handen 
uit de mouwen om het feest een jaarlijks, stedelijk 
hoogtepunt te laten zijn. Er werden Pronkzittingen 
georganiseerd, eerst onder auspiciën van De Vrolijke 
Vagebonden in de zaal van Suisse op de Heuvel en later 

prins adam 1967
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in manege De Vier Winden achter ’t Putje. Vanaf 1972 
begon SCVO met pronkzittingen in de Maaslandhal en 
in De Lievekamp. Professionele artiesten verzorgden 
samen met Osse artiesten het programma.  
Zeer bekend waren ook de Huzarenbals. In samenwer-
king met de carnavalvereniging “Treuer Husar“
uit Keulen werd in de Vier Winden een aantal jaren op 
rij dit fameuze bal gehouden. Ook ging de  SCVO jaar-
lijks in Keulen op bezoek en onderhield op die manier 
de vriendschapsbanden.

Oss kende al snel veel carnavalsclubs,waaronder 
enkele grote, zoals de Raauw Ossekar, ‘t Hennekot en 
de Krinkelkoppen. Ook alle kleinere clubs, zoals De 
Vlaskoppen, de Houtklappers, De  Heuvelkwaekers, De 
Vrolijke Schuit, De Deurdouwers, de Deursmeerders, 
Oplappers en vele anderen  deden actief mee aan alle 
jaarlijkse activiteiten. 
Bij oprichting van de SCVO werd afgesproken, dat clubs 
wel een prins mochten benoemen, maar dat die alleen 
de naam “Grootvorst” mocht dragen, de titel “Prins“  
was alleen voorbehouden aan de Stadsprins van Oss. 
Bekende namen als wethouder Jules Koops, Ir. Wim 
Dik, Willy Walters, John van Boekel en Theo van der 
Steen zijn net als vele andere Osse prominenten tijdens 
het Osse carnaval als Stadsprins voorgegaan.

Vier kèrres elluf …

Oss zal in 2008 zijn 44ste Stadsprins gaan krijgen. Het 
openbare carnaval, onder auspiciën van de Stichting 
Carnavalviering Oss,  bestaat dan officieel 44 jaar, of in 
carnavalsbegrippen “Vier Kèrres Elluf “ .  Uit het voor-
afgaande moge echter duidelijk zijn dat het vieren van 
carnaval in Oss al heel wat jaren langer bestaat.  
De laatste jaren zien we zeer veel nieuwe, jeugdige car-
navalsverenigingen ontstaan. Carnaval in Oss leeft nog 
steeds en zal nog een grote toekomst hebben. 

Schrijver van dit artikel is bezig met het vervaardigen van een 
digitaal beeldarchief van alle carnavalsactiviteiten vanaf 1950 
. Mocht U foto’s of andere attributen bezitten,  dan graag even 
contact opnemen voor inscannen , via e-mail: pvanlijssel@
hetnet.nl” pvanlijssel@hetnet.nl   of telefoonnummer 0412- 
631251. 

EErstE pronkzitting sCvo in maaslandhal, 1972



Lezing over Grote Kerk laatste in studiezaal BHIC

In een volle studiezaal van het BHIC volgden ongeveer 60 bezoekers op 20 maart geboeid de lezing van robert van Vlijmen, over 
de geschiedenis van de grote Kerk in het centrum van Oss. Zijn relaas was opgehangen aan vele originele archiefstukken uit het 
parochieel archief. Het oudste dateerde uit 1521. In de pauze was er gelegenheid de originele archiefstukken in te zien en dat sprak 
aan. Met de stukken bij de hand schetste Van Vlijmen hoe de grote Kerk midden 19e eeuw de oude en te kleine Sint-Willibrorduskerk 
verving. De nieuwe kerk werd aan Maria gewijd, onder invloed van de Maria-verering die opleefde door de spirituele ervaringen 
van Bernadette Soubirous in Lourdes. Zo passeerden aan de hand van de archiefstukken de belangrijkste ontwikkelingen rondom 
de grote Kerk onder de verschillende pastoors en dekens die grote Kerk tot enkele tientallen jaren geleden kende. Daar stopte Van 
Vlijmens verhaal, de jongste kerkelijke archieven zijn nog niet overgedragen. De totstandkoming van het rijke neogotische interieur 
kreeg spontaan extra deskundige toelichting van mevrouw Eijsvogels, rondleider in de grote Kerk. Ook opmerkelijk: dit was de laatste 
lezing die DWM in de studiezaal van het BHIC kon geven. De archiefvestiging sluit eind maart. We waren er graag te gast en danken 
de medewerkers van het BHIC voor alle gastvrijheid en hulp die we kregen bij de activiteiten.                   PS

Inleiding
Vòòr de 16e eeuw bestonden eigenlijk nog geen kroegen 
zoals wij die tegenwoordig kennen. Er waren herbergen, 
logementen en taveernes waar men kon eten en drinken 
en reizigers rust en onderdak vonden.
Halverwege de 17e eeuw begon de opmars van koffie in 
Europa. Dit resulteerde in het ontstaan van koffiehuizen 
voor de meer welgestelde uit eigen stad of dorp. Hiervan 
is de term café (koffie in het Frans) afkomstig. Na 1790 
veranderde de drinkgewoonte. Welgestelde namen steeds 
meer de Franse gewoonte over om aan tafel wijn te gaan 
drinken in plaats van bier. Ook bij het gewone volk had 
het bier afgedaan als volksdrank, het werd steeds meer 
vervangen door gedestilleerde dranken zoals brandewijn 
en jenever. Vooral jenever werd erg populair, het werd te 
pas en te onpas gedronken ook door vrouwen soms stie-
kem uit een koffiepot! Soms was drank een vluchtmiddel 
uit benarde sociale toestanden.
De bruine kroeg ontstond begin 19e eeuw, toen meer en 
meer mensen als extra inkomsten hun voor- of achter-

kamer inrichtten als plaats waar mensen iets konden 
drinken, meestal gedistilleerd. Het verbruik van sterke 
drank steeg aanzienlijk en mede daardoor kwam in 1881 
de Drankwet tot stand.
Begin 20e eeuw werden cafés opgezet in Jugendstil en 
Art Deco. Hiermee kwam de scheiding tussen kroegen en 
cafés echt op gang, de kroeg voor het volk, het café voor 
de middenklasse. 
Tot het midden van de 20e eeuw was het, in zuidelijk 
Nederland, niet ongewoon om de doden in een plaatse-
lijk café op te baren. Zo is er in Sittard een café met de 
naam “’t Sterfhuis”.
Vanaf half 1966 is de Nederlandse rijksoverheid zich gaan 
bemoeien met de inrichting. Een café moet minimaal 
een oppervlakte hebben van 35 m2 en er worden eisen 
gesteld onder meer aan de hoogte van de zaak en sanitaire 
voorzieningen. De huiskamerkroegen moesten hierdoor 
sluiten. Een bekende uitzondering op deze wet is het 
kleinste café van Nederland, De Moriaan in Maastricht, 
met een oppervlakte van nog geen 20 m2.    
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Tappen en slijten in Oss
Een terugblik over drankgebruik, –misbruik en kroegen in de 19e en 20e eeuw. 
(Aflevering 2)   F r a n s  v a n  d e r  V o r s t



tu
ss

en
ti

jd
s 

1  ja
a

rg
a

n
g

 1
3

�

In Nederland waren op 1 juli 2006 18.061 cafés gevestigd. 
Amsterdam was de stad met de meeste cafés(1476).

De Drankwet van 1881 in Oss
In de laatste helft van de 19e eeuw begon het verbruik 
van gedistilleerd een bedreiging voor de openbare orde 
te vormen en allerlei verenigingen tegen drankmisbruik 
werden opgericht.
Bij het indienen van de Drankwet van 1881 werd gecon-
stateerd dat het verbruik van gedistilleerd tussen 1870 
en 1878 met 30% was toegenomen. Dat is ongeveer een 
gebruik van 5 liter per hoofd per jaar. Daarna loopt het 
verbruik snel terug. In 1900 is het 4,1 liter, in 1920 2,6 liter 
(bron CBS).
De in 1879 als minister van Justitie benoemde mr.A.E.J. 
Modderman was fervent tegenstander van overmatig 
alcoholgebruik. De voorstanders van drankbestrijding 
hadden in Modderman een medestander. Langzaam 
maar zeker drong het besef door dat de overheid zich 
moest gaan inspannen om het drankmisbruik te bestrij-

den. Op 24 mei 1881 werd de wet ‘tot regeling van 
den kleinhandel in sterken drank en tot beteugeling 
van openbare dronkenschap’ door de Tweede- èn Eerste 
Kamer aangenomen. 
Artikel 1 van de Drankwet bepaalde dat degene die sterke 
drank in het klein (hoeveelheden minder dan twee liter) 
wilde verkopen, daarvoor een vergunning moest aanvra-
gen bij het college van burgemeester en wethouders van 
de gemeente waarbinnen hij dat wilde doen.
Tevens mochten gepatenteerde drankverkopers(ingesch
reven in patentregister vòòr 1881) daarmee doorgaan tot 
het moment waarop het patent verstreek. Indien men na 
verstrijking van het patent drank wilde blijven verkopen, 
moest vòòr 1 januari 1882 een vergunning aangevraagd 
worden.
Artikel 13 van de Drankwet bepaalde dat een afschrift van 
de vergunning en een exemplaar van de Drankwet duide-
lijk leesbaar in het lokaal moest zijn opgehangen.
In de periode 1880-1895 waren er in Oss vele kroegen, 
bierhuishouders, tappers en slijters die in hun woonhuis 

Café kErkstraat 90
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of winkel een ruimte hadden ingericht voor verkoop van 
alcoholische dranken. Bij nader onderzoek is gebleken 
dat er in het jaar 1881 meer dan 100 “lokalen” op 5500 
inwoners bestonden waar sterke drank verkocht werd. 
In menig huisgezin werd een aanzienlijk deel van het 
gezinsbudget omgezet in sterke drank. Zo ook in een 
pand aan de huidige Kerkstraat 90, nog steeds café, 
was in 1887 eigendom van H.F. Kemps die een verzoek 
indiende bij B&W om sterke drank in het klein te mogen 
verkopen. B&W zond het verzoek naar  Gedeputeerde 
Staten om toestemming te krijgen de gevraagde vergun-
ning te verlenen aan de heer Kemps.

“Burgemeesters en Wethouder van Oss
Gezien een verzoekschrift van Hendrikus Franciscus Kemps 
slager en koffijhuishouder te Oss houdende verzoek om ten 
zijnen huize sterken drank in het klein te mogen verkoopen.
Overwegende dat de verzoeker in zijn adres te kennen geeft, dat
hij naar de laatste eischen des tijds een koffijhuis heeft geopend,
meenende hierdoor aan een groote behoefte te voldoen, dewijl 
dit  koffijhuis vlak tegenover de R.C. kerk gelegen is en er daar-
door vooral zondags maar ook in de week veel gebruik 
van wordt  gemaakt, dat er slechts een herberg in de omgeving 
der kerk ligt, waardoor die herberg dikwijls te klein is wegens 
de lieden die van heinde en verre komen om ter kerk te gaan.
Hebben met twee tegen eene stem besloten:
Aan Heeren Gedeputeerde Staten van Noord Brabant, mag-
tiging te verzoeken, om aan den Verzoeker vergunning te ver-
leenen om in gemeld koffijhuis sterken drank in het klein te-
 verkopen.”

 Oss, den 16 September 1887
 Burgemeester en Wethouders voornoemd,
 Mr. Fenseling                 De Sekretaris,  Van der Heijden

De vergunning werd in februari 1888 aan de heer H.F. 
Kemps verleend maar pas op 14 augustus werd het 
gehele nieuwe cafe feestelijk geopend.
Deze Drankwet beperkte het aantal gelegenheden waar 
men sterke drank kon verkrijgen. 
Na de invoering van de Drankwet verleenden B&W 
van Oss in 1882 aan 56 aanvragers een vergunning te 
weten: Stephanus Theodorus Sanders, Lucas van Tuijn, 
Antonius Geldens, Marinus Kuijte, Joannes Petrus 

Pulles, Cornelis van Vugt, Adrianus Pulles, Lambertus 
Willemse, Henricus van Oss, Francis Eijsvogels, Joannes 
Smits, Catharina Coppens, Johannes Petrus Knechten, 
Wilhelmus de Bie, Maria van der Heijden, Hendrikus 
Akkermans, Antonius van den Broek, Albertus H. van 
der Burgt, Wilhelmina van de Camphuis, Jan van Thiel, 
Marcelus van der Steen, Johannes Martinus Essens, 
Adrianus Croes, Adrianus van den Hurk,  Anna Maria 
van de Coevering, Jan van Vugt, Johannes Vos, Adrianus 
van Grinsven, Piet Schuurmans, Francis Ploegmakers, 
Nicolaas van Alem, Antonius van Loon, Cornelis van 
Lieshout, Marinus van den Biggelaar, Cornelis Klotz, 
Petronella Vos, Maria Anna Kocken, Hendrikus van den 
Biggelaar, Maria Anna van Nistelrooij, Johannes van 
Hoorn, Hendricus J.W. Hofmans, Jacobus Bosmans, 
Wilhelmus Bol, Francis Wagemakers, Gerardus 
Klokgieters, Marinus van den Heuvel, Johannes van 
Hal, Wilhelmus van Erp, Wilhelmus Vossenberg, Adolf 
van Tilburg, Petronella van Raaij, Antonius van Duren, 
Johanna Kops, Wilhelmus M. Tunnissen, Petrus van 
Heesch en Francis Habes.
De vergunningen werden verleend onder opmerking 
dat van deze vergunningen geen gebruik mag worden 
gemaakt voordat het daarvoor verschuldigde vergun-
ningsrecht ten volle betaald is. De meeste aanvragers 
hebben maar een lokaal en betaalden  voor het vergun-
ningsrecht fl.17,50 per jaar.
Dronkenschap op de openbare weg werd strafbaar 
gesteld. Door veldwachters in Oss werd in de periode 
1893-1895 ruim 180 keer een proces verbaal opgemaakt 
wegens openbare dronkenschap. Ook mishandeling 
door dronkenschap in cafés en op straat kwam veelvul-
dig in Oss voor. Tijdens zo’n mishandeling werd er vaak 
iemand met een mes of een bierglas “bewerkt”. Met 
name veldwachters werden regelmatig slachtoffer van 
wederspannigheid omdat vaak alleen moesten worden 
opgetreden tegen dronken kroeglopers. Het verzet was 
soms zo hevig dat de veldwachter zelf slachtoffer van een 
mishandeling werd. 
Meestal werd er assistentie gegeven door de marechaus-
sees, die ontzag inboezemde en de dronkemannen snel 
in het gevang belanden. Alcohol had een agressiever-
hogende werking wanneer men in grotere groepen 
verkeerde. Mishandelingen, vechtpartijen en dergelijke 
kwamen dikwijls voor tijdens markten en kermissen.         
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Toen  & Nu
In de deze nieuwe rubriek gaan wij laten zien op welke plaatsen in Oss er iets is veranderd aan het uiterlijk van 
oude panden uit het verleden. Dit betreft o.a. verbouwingen aan het uiterlijk van het pand, waarbij getracht is om de 
oorspronkelijke vorm zoveel mogelijk te handhaven. In de meeste gevallen gaat toch de authenticiteit verloren, vele 
voorbeelden in Oss zijn daarvan te noemen.

Wij beginnen met het vroegere café De Engel aan de Kruisstraat 25. Dit pand was tot juni 1922 voorzien van een sfeervolle, 
klokvormige voorgevel maar door een verbouwing door eigenaar Lambertus Lamers verdween het klokvormige deel van 
de voorgevel. Ook toen al maakte niemand van het gemeentebestuur bezwaar tegen deze verbouwing. Lambertus runde 
het café nog tot in 1933 maar vertrok toen naar amsterdam. Het pand heeft nadien nog vele bewoners gekend, de laatste 
eigenaar verkocht er herenmode.
Het pand heeft nog een tijdje leeg gestaan maar in 2005 werd begonnen met de verbouw van het pand waarna een 
makelaarskantoor zich op de begane grond vestigde en er boven een viertal appartementen werden gebouwd. De eigenaar 
van het makelaarskantoor heeft er voor gekozen om de gevel te behouden omdat die aan het pand een zekere uitstraling 
geeft. Dat is ook zeker gebeurd maar het verdient zeker geen schoonheidsprijs als je voor het pand staat en er boven de 
gevel uit een grijs betonkleurig blok uitsteekt. De projectontwikkelaar heeft er geen enkele moeite voor gedaan om de 
dakpartij aan te passen aan de gevel en het naast liggende pand, waar vroeger bakker Van Lier heeft gezeten.  r.P.
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In 1983 verschijnt het boek ‘Burgemeesters 

schrijven geschiedenis’ door J. van Zuijlen 

(uitgave museum Jan Cunen/gemeente Oss). Alle 

burgemeesters die tot dan toe dit ambt in Oss 

hebben uitgevoerd worden daarin beschreven. 

Zo ook burgemeester Barge die van 9 september 

1904 tot 9 september 1910 dit ambt uitoefende. 

Opvallend is de opmerking die in de publicatie 

gemaakt wordt over deze persoon, als zou die 

daarna niet meer teruggevonden zijn. Reden voor 

mij om eens na te gaan wie deze ambtsdrager was 

en wat er van hem geworden is.

Barge wordt op 4 maart 1870 te Amsterdam geboren in 
een katholiek gezin en getooid met de namen Franciscus 
Fredericus Maria Robert, als vierde van vijf kinderen. 
Zijn ouders zijn Thomas Anton Eduard Barge en Anna 
Carolina Philomena Bahlman.

Vader was geboren in Amsterdam op 5 september 1835 
en was koopman van beroep en overleed te Hilversum 
op 9 december 1903. Moeder zag het levenslicht op 16 juli 
1841 te Nijmegen en overleed in Hilversum op 3 janu-
ari 1890. De grootouders van burgemeester Barge waren 
James Barge (geboren in Manchester op 2 maart 1809 en 
fabrikant aldaar. Hij overleed te Wiesbaden op 22 juli 
1871) en Maria Elisabeth Moormann. Zij is te Mettingen 
geboren op 19 mei 1810 en overleed in Hilversum op 3 
maart 1894.

Met de geboorte-inschrijving van Barge in de 
Amsterdamse Burgerlijke Stand is wat merkwaardigs 
aan de hand. De kleine Robert (zo noemt hij zichzelf zijn 

F.F.M. Robert Barge, 
burgemeester van Oss, 
1904-1910
G e r a r d  U l i j n
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hele leven) wordt pas 25 dagen na  de geboorte aangege-
ven en wel op 29 maart 1870. En dan ook nog nadat het 
arondissementsgerecht  op 15 maart 1870 daar toestem-
ming voor gegeven had. Verder wordt er – in tegenstel-
ling tot de andere vier kinderen uit het gezin – geen 
geboorteadvertentie in de dagbladen geplaatst.

Zijn ouders verhuizen op 11 juli 1877 naar Hilversum 
en vijf jaar later vertrekt F.F.M.R. Barge op 27 oktober 
1882 naar Katwijk, waarschijnlijk om te gaan studeren. 
Tussentijds verhuist hij naar Hilversum om op 25 janu-
ari 1889 naar Gouda te verkassen, alwaar hij in een loge-
ment verblijft. Vanuit Gouda gaat Barge op 21 september 
1891 wederom naar Hilversum om enige maanden later 
op 28 april 1892 naar Haarlem te gaan. Als beroep geeft hij 
daar op bediende te zijn. Dan gaat hij op 6 juni 1901 naar 
Ewijk, waar hij als ambtenaar op de secretarie gaat wer-
ken. Daar vond de verstokte vrijgezel – hij zou dat zijn 
hele leven blijven – onderdak in het café van Antonius 
van den Breeden.

In Ewijk “ontdekte” Barge dat hij meer in zijn mars 
had en zijn familie gaf hem daar enige goodwill en 
kruiwagens bij. Bij zijn familie zijn direct en indirect 
burgemeesters, Tweede Kamerleden en een gouverneur 
van Curaçao terug te vinden. Vanuit Ewijk solliciteerde 
Barge op 20 september 1901 naar de ‘vacante burgemees-
tersbetrekking van de gemeente Cuijk’. Op 26 oktober 
1901 wordt hij door koningin Wilhelmina als zodanig 
benoemd, waarna hij op 7 november van dat jaar plech-
tig wordt geïnstalleerd. 
De krant schreef: ‘Eenige minuten voor drieën arriveerde de 
heer R. Barge aan het station, waar een net Kuijks tweespan 
zijn komst wachtte. In vollen galop ging het nu langs de 

drukke straten naar het Stadhuis … Om half zes vertrok Z. 
Ed. met zijne vrienden naar Nijmegen’.  Toen al!
In Cuijk verbleef Barge in een logement van de gezusters 
Van Duijnhoven, tussen bakkers, ‘reizigers’ en boekhou-
ders enz. Amper 2,5 jaar later solliciteerde hij op 19 juli 
1904 naar de burgemeesterspost van Oss. 
Bij koninklijk Besluit van 9 september 1904 wordt hij 
met ingang van 1 oktober benoemd tot burgemeester 
van Oss. Aangezien Barge de sollicitatiebrief ondertekend 
had met ‘Robert Barge’ ontstond een misverstand over de 
juiste naamstelling. De Commissaris van de Koningin 
deelde op 15 september 1904 aan de gemeenteraad van 
Oss mee dat R.F.F.M. Barge benoemd was, maar per 1 
november werd dat door de Commissaris gecorrigeerd 
tot F.F.M. R. Barge. 

Wethouder H.F. van Erp deelde de benoeming op 16 sep-
tember 1904 aan de gemeenteraad mee. In de volgende 
vergadering van 29 september besloot de raad wethouder 
Van den Elzen tot “president van de feestcommissie tot 
regeling der festiviteiten ten stadhuize” te benoemen. 
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Er werd een programma ter gelegenheid van de nieuwe 
burgemeester opgesteld. De inhuldiging vond plaats op 
dinsdag 11 oktober 1904.

Bij de installatie in de raadsvergadering op die dag las 
wethouder Van Erp de benoemingsbrief voor met de 
‘foute’ voorletters. De kranten schreven uitgebreid over 
het burgemeestersfeest. Voor deze installatie moest de 
gemeente aan kosten fl. 216,25 opbrengen. Men hield nog 
75 cent over van dit budget. De lijst van uitgaven omvat 
onder meer: bloembakken, vlaggendoek, hout voor een 
boog, vlaggetjes en 225 dennen. 
De burgemeester kon aan het werk, liet zich als inwo-
ner van Oss registreren bij het logement Laurentius 
van Hoorn (Lauke den Horre), die gevestigd was op de 

Varkensmarkt en werd uitgebaat door diens echtgenote 
Catharina Derks. Laurentius oefende tevens het beroep 
van kuiper uit.

De invulling en taakopvatting van het burgemeester-
schap door Barge mag bijzonder genoemd worden. Verlof 
neemt hij op als het hem uitkomt en dan ‘kijkt hij ner-
gens naar’. Als op 22 maart 1905 de Commissaris van de 
Koningin Oss en het College bezoekt, schittert Barge door 
afwezigheid. Hij heeft verlof opgenomen…

Begin 1906 komt een onderzoek naar de administratie en 
exploitatie van de gasfabriek van Oss ter sprake tijdens de 
raadsvergadering van 21 februari. Voor het eerst wordt 
enige spanning merkbaar tussen Barge en wethouder Van 
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den Elzen. Eén week later – op 28 februari – is er wederom 
een B&W-vergadering. Daarin wordt weer gesproken 
over de controle van de gasfabriek en de benoeming van  
een deskundige die dat moet gaan uitvoeren.
 Nu komt naar buiten dat wethouder Van den Elzen en 
Barge ‘in onmin’ leven. Barge heeft namelijk iemand 
‘op het oog’ en heeft dat buiten de B&W-vergadering 
besproken met de andere wethouder M.A. van Erp. Op 
vragen van Van den Elzen reageert Barge ontwijkend. 
Tevens brengt deze wethouder in deze raadsvergadering 
een penibele kwestie ter sprake. Van enige notabelen 
uit de gemeente heeft hij gehoord dat Barge naar ‘zijn 
betrouwbaarheid heeft geïnformeerd.’ Barge antwoordt 
dat ‘hij door verschillende personen voor hem gewaar-
schuwd was.’
De wethouder vroeg hem ‘die namen te noemen en met 
feiten voor den dag te komen want dat de Burgemeester 
als hoofd der gemeente verplicht is den laster te ontmas-
keren.’
Van den Elzen stelt verder: ‘dat ieder voorstel van zijne 
hand reeds te voren door de Voorzitter is verdacht en 
veroordeeld’, hetgeen door Barge wordt beantwoord met 
‘zoo is het’. 
Hevig gekwetst zei Van den Elzen: ‘Gedurende 22 jaren 
ben ik wethouder en meen steeds op mijn post te zijn 
geweest waar het de belangen der gemeente betrof (…) en 
niet te zullen rusten als de voorzitter hem geen genoeg-
doening geeft en dat hij zich anders tot de hoogere auto-
riteiten zal wenden’. 
Barge zegt ‘zich niet te laten dwingen, maar wil gaarne 
later op de zaak terugkomen’. 
Daarmee wordt deze tumultueuze B&W-vergadering 
gesloten, maar de vrede nog lang niet…
Dat zou tijdens de eerstvolgende raadsvergadering op 
9 april 1906 blijken. Van den Elzen vroeg het woord en 
hield een interpellatie waarin hij de handelwijze en de 
beschuldigingen aan de raad voorlegde en verlangt een 
onderzoek. Barge antwoordde: ‘dat hij de tijd nog niet 
gekomen acht om hierop verder in te gaan en dat het 
zijns inziens eene zaak is waarmee de Raad niets heeft 
uit te staan.’ Er volgt een discussie tussen de raad, de 
burgemeester en de wethouders. Van den Elzen vraagt 
om een stemming ter instelling van een commissie van 
onderzoek. De voorzitter zegt dat men beter het rapport 
van de gasfabriek kan afwachten, ‘men zal dan zien dat 
hij juist gehandeld heeft’. Van den Elzen zet door en 
brengt zijn voorstel in stemming. Drie leden onthouden 

zich (Van den Elzen, Meijers en Van Heesch), drie stem-
men tegen (De Bruin, Smulders en J.A.W. van Erp) en 
zes leden stemmen voor (wethouder M.A. van Erp, Cox, 
Van Zwanenberg, Jurgens, De Louw en Vollebergh). Het 
voorstel is dus aangenomen en De Bruin, M.A. van Erp en 
Van Zwanenberg worden in de commissie van onderzoek 
benoemd.

Als op 1 juni de commissie nog geen verslag heeft uitge-
bracht gaat tijdens de raadsvergadering die op die dag 
wordt gehouden, het raadslid Jurgens hier op in. De 
burgemeester zegt ‘zijn gevoelens aan de commissie te 
hebben blootgelegd’. Verder verwijt hij Van den Elzen 
onwaarheid in de raadsvergadering te hebben gespro-
ken.

Opvallend is dat er wederom harde woorden vallen, maar 
dat collega-wethouder Van Erp Van den Elzen steunt.

Vanuit de commissie heeft Jurgens begrepen ‘niets ten 
nadeele van wethouder Van den Elzen te hebben gevon-
den, zoodat de zaak maar als geëindigd moet worden 
beschouwd.’

De zaak wordt gesloten maar niet nadat Van den Elzen 
gezegd heeft ‘dat de Burgemeester te klein is om groot 
te zijn’.

Nog één keer komt de gasfabriek ‘vitterig’ in de raadsver-
gadering ter sprake en wel in die van 5 november 1906. 
Wethouder Van den Elzen merkt dan op dat door de raad 
fl. 250,- beschikbaar was gesteld, maar dat er ruim fl. 
300,- is betaald. De burgemeester zegt ‘dat besloten was 
dat de eventuele kosten door de gemeente zoude worden 
gedragen’, wat de wethouder ontkent. Overigens wordt 
met algemene stemmen tot de uitgave besloten.

Van den Elzen haalt zijn gram als tijdens dezelfde raads-
vergadering van 5 november de verhoging van de ‘jaar-
wedde der Burgemeester en Secretaris’ op de agenda 
staan. Wethouder Van den Elzen ‘meent dat het salaris 
van de burgemeester hoog genoeg is voor de werk-
zaamheden die daarvoor worden gedaan doch van den 
secretaris laat hij door’. Met 8 tegen 3 stemmen wordt 
de wethouder in het gelijk gesteld. Op 7 november 1906 
wordt dit aan Gedeputeerde Staten medegedeeld.
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Nadat de raadsvergaderingen van 5 en 14 februari 1908 
wegens ‘onvoltalligheid’ geen doorgang konden vinden, 
vraagt Van den Elzen, tijdens de raadsvergadering van 19 
februari, aan de voorzitter om het tijdstip van de verga-
deringen naar de avond te verplaatsen. Dit omdat tot dan 
toe steeds om elf uur ’s morgens werd vergaderd en dat 
was wel eens bezwaarlijk voor ‘leden die zaken hebben’. 
Barge deed dit verzoek -  dat door de leden gesteund werd 
– af als zijnde ‘plagerij naar hem toe’. De voorzitter zegt 
toe ‘de zaak in overweging te zullen nemen’. 

Deze gebeurtenis luidt het einde in van het burgemees-
terschap van Barge, want het moge duidelijk zijn dat 
hij – in ieder geval – in de avonduren niet in Oss wilde 
vertoeven en dus ook veelvuldig afwezig was.

Ook de Commissaris van de Koningin was de veelvuldig-
heid van het afwezig zijn inmiddels duidelijk geworden. 
Op 28 april 1908 laat hij een schrijven, gericht aan B&W, 
bezorgen waarin om opheldering  wordt gevraagd betref-
fende het gedrag van de burgemeester. Barge ziet die 
brief, maakt hem open en schrikt van de inhoud. Hij laat 
deze twee weken onbesproken en agendeert de brief voor 
de B&W-vergadering van 13 mei. Dan zegt hij de brief 
niet terstond ter tafel te hebben gebracht omdat:
-  ‘bij hem aanvankelijk het plan bestond na ontvangst 

van dit schrijven terstond groot verlof te nemen waar-
na eervol ontslag te vragen als Burgemeester dezer 
gemeente;

-  Hij zich ’s-avonds zeer dikwijls veroorlooft in het hotel 
Keizer Karel te Nijmegen te gaan logeren, maar is zijn 
adres aldaar bij zijne hospita en de politie bekend;

-   Hij gemiddeld 3 à 4 maal per week voor eingezetenenis
   te spreken’
-  Hij kiest voor de huidige wijze van handelen’.

De laatste opmerking ging hem niet in de ‘kouwe kleren’ 
zitten. Beide wethouders trokken flink van leer en ver-
weten hem veel te weinig op het gemeentehuis te zijn. 
Van den Elzen memoreert in deze B&W-vergadering naar 
‘den vorigen zomer toen vertoefde de Burgemeester in 
Scheveningen en was het bijna regel dat de Burgemeester 
Maandags de gemeente verliet om eerst Zaterdags terug 
te keeren’. 
Barge meent ‘dat hij geenszins de achting der ingezete-
nen heeft verloren want dat ieder die hij in de gemeente 
ontmoet hem groet’.

Van den Elzen beschouwt zulks als een zwak argument, 
daar hij overtuigd is dat nog niet ‘het derde gedeelte der 
ingezetene den Burgemeester kent’. Hij vervolgt met: 
‘het geval heeft zich reeds een paar maal voorgedaan 
dat door de afwezigheid van de Burgemeester huwe-
lijksafkondigingen niet op tijd hebben plaats gehad. 
Belanghebbenden hebben toen wegens den inmiddels 
ingetreden Vastentijd niet op tijd kunnen  trouwen.’ 
Kortom, beide wethouders zijn zeer ontevreden over het 
functioneren van de burgemeester.

Drie dagen later – op 16 mei 1908 -  wordt er wederom een 
B&W-vergadering belegd, met één punt op de agenda: de 
behandeling ‘missive Commissaris der Koningin betref-
fende afwezigheid Burgemeester’.

Wethouder Van den Elzen wil de notulen van de vorige 
vergadering als basis laten dienen bij de beantwoording 
van de brief van de Commissaris. Barge en wethouder 
Van Erp zijn het daar niet mee eens. Barge wil zelfs dat 
‘alle besprekingen betreffende de Burgemeester niet wor-
den genotuleerd’. 
Van Erp keurt de notulen niet goed ‘om als antwoord 
te dienen’. Hij is evenwel bereid alle inlichtingen te 
verstrekken als de Commissaris hem ontbiedt. ‘Als wet-
houder Van den Elzen grieven jegens de Burgemeester 
heeft is dit zijne zaak’. Hij wil niet als ‘rechter optreden 
van den Burgemeester waarmede hij niet de minste 
onaangenaamheden heeft gehad doch hij neemt aan dat 
de Burgemeester wat meer op de secretarie kan zijn.’ Van 
den Elzen besluit: ‘de politie is dagen zonder toezicht, 
omdat van het afwezig zijn van den Burgemeester nooit 
kennis wordt gegeven. Hij begrijpt de houding niet van 
Wethouder Van Erp, die in de vorige vergadering geheel 
met hem instemde’. 

Weer twee dagen later (18 mei 1908) is er opnieuw B&W-
vergadering en weer is het enige punt op de agenda: de 
behandeling van de missive van de Commissaris der 
Koningin. De burgemeester breng dan zijn voorstel ter 
beantwoording van die brief in, die alleen zijn punten 
bevat die hij in de vergadering van B&W op 13 mei ter 
sprake bracht en gaat daarbij geheel voorbij aan de 
daarna gemaakte B&W-notulen. 
Van den Elzen protesteert hevig, stemde tegen het voor-
stel van Barge en wilde ‘een afschrift van de notulen en 
deze persoonlijk naar de Commissaris overbrengen.’ Op 
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20 mei 1908 wordt het antwoord aan de Commissaris, in 
de zin van Barge, naar Den Bosch gestuurd.

Als op 25 mei 1908 Barge de raadsvergadering wil beleg-
gen, blijkt opnieuw dat het getal der aanwezige leden 
onvoldoende zal zijn. Ook Van den Elzen behoort tot de 
afwezigen. Op 1 juni 1908 wordt het quorum wel gehaald 
en wordt er gediscussieerd over ‘het tijdstip van vergade-
ringen’.  Van den Elzen vraagt wederom ‘om de vergade-
ringen ‘s –avonds te doen houden’. De voorzitter ‘begrijpt 
niet hoe men telkens hierop kan terugkomen, daar hij 
toch in zijn vroeger schrijven heeft te kennen gegeven, 

zulks als eene persoonlijke plagerij te beschouwen’. 

Intussen vraagt de Commissaris van de Koningin bij 
schrijven van 29 mei 1908 aan het Osse College over de 
‘Burgemeesterskwestie’ nader te willen worden geïn-
formeerd. Deze brief staat op 10 juni 1908 op de raadsa-
genda van B&W genoteerd. De voorzitter zegt dat hij 
het ‘Dagelijksch Bestuur’  zal voorstellen het volgende te 
antwoorden: ‘Dat hij gelieve aan te treffen het rapport en 
de notulen inzake het onderzoek betreffende Wethouder 
Van den Elzen’.  Barge zegt de Raad: ‘wat de afwezigheid 
van den Burgemeester gedurende het verleden betreft, 
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zelf onmogelijk te kunnen verklaren, zoo of zooveel 
dagen was ik weg tijdens mijn burgemeesterschap, hij 
zegt zich te kunnen herinneren dat het meerdere keren 
gebeurd is, hij Woensdagnamiddag de gemeente verliet 
om Maandagmorgens terug te keeren. Hij had dan par-
ticuliere zaken te regelen of nam volgens voorschrift van 
zijn geneesheer zeebaden.’

Daags na deze B&W-vergadering wordt het antwoord 
zoals door Barge is voorgesteld en waar Van den Elzen 
tegen was, verzonden naar de Commissaris.

Op 2 april 1908 brengt de Commissaris van de Koningin 
een werkbezoek aan Oss. In zijn verslag schrijft hij ‘de 
Burgemeester is weer met verlof’ ….
Na een conflict tussen de ontslagen veldwachter en de 
burgemeester – besproken in de raadsvergadering van 21 
maart 1910 – waarbij Van den Elzen zich duidelijk niet 
bij afzijdig houdt, wordt het duidelijk dat Barge zich niet 
langer kan handhaven.

Op 16 april 1910 verscheen er een stukje in de krant 
waarin stond dat de Raadsleden op 11 april een circu-
laire hadden ontvangen waarin stond dat Barge – na rijp 
beraad- Hare Majesteit om ontslag had gevraagd. Enige 
dagen later – 23 april – schreef ‘De Stad Oss’ zelfs over het 
gegeven als ‘heugelijk nieuws, waarbij een gelukwensch 
aan onze gemeente terecht is, daar alles wat wij met deze 
burgemeester beleefd hebben, slechts eene treurige her-
innering nalaat.’

Toch waren ze allemaal te vroeg, of Barge moet nog ver-
der nadenken, want zijn officiële ontslagbrief dateert van 
30 mei 1910.

Op 11 juni 1910 verleent Wilhelmina hem eervol ontslag. 
In de eerstvolgende B&W-vergadering op 22 juni 1910 
wordt besloten Barge voor zes maanden ontheffing te 
verlenen voor de ‘Hoofdelijke Omslag’, groot een bedrag 
van fl. 40,50. Tijdens de eerstvolgende raadsvergadering 
van 20 juni 1910 wordt het verzoek van Barge om eervol 
ontslag als ingekomen stuk geagendeerd. Zonder beraad-
slaging wordt ‘met algemeene stemmen  besloten het 
gevraagde ontslag te verleenen.’  Stiller kan een trom bij 
het afscheid niet klinken!

Barge vertrekt op 27 juni 1910 naar Nijmegen alwaar hij 

op het adres Keizer Karelplein gaat wonen. Op 11 juli 1910 
vertrekt hij alweer naar Ewijk, vanwaar hij op 29 juli 1911 
naar Den Haag verhuisd. Een jaar later, 20 juli 1912, ves-
tigt hij zich in Westervoort om op 27 juli 1912 wederom 
naar Den Haag te ‘verkassen’. Als hij eindelijk op 15 juli 
1914 naar Hilversum verhuist blijft hij daar ruim 17 jaar 
wonen. Vanuit Hilversum laat hij nog één keer iets van 
zich horen, want als in de winter van 1920 de Maas buiten 
de oevers treedt, schenkt Barge, in januari van dat jaar, 
een bedrag van fl. 250,- ‘voor degenen die te Oss door den 
watersnood zijn getroffen’. Waar hij van leeft is niet dui-
delijk, daar hij als beroep steeds ‘oud-burgemeester van 
Oss’ opgeeft. Zijn laatste levensfase beleeft hij in Dongen 
waar hij op 16 december 1931 in de Heuvelstraat gaat 
wonen, waar hij op 1 juni 1938 komt te overlijden. 

Zijn laatste rustplaats vindt hij in Hilversum. 

Zijn grote tegenspeler in Oss was wethouder Van den 
Elzen. Toen Barge zijn ontslag kreeg ‘haastte’ deze wet-
houder zich naar de Commissaris van de Koningin in 
Den Bosch met wie hij op 27 juni 1910 een gesprek had. 
Hij beval zichzelf aan als potentieel burgemeester van 
Oss. In dat gesprek gaat hij uitgebreid in op de werkwijze 
‘van den vorigen burgemeester die tot menschen van par-
tijschap zijn toevlucht meende te moeten zoeken’. 

Van den Elzen volgde op 12 september 1910 Barge op als 
burgemeester van Oss en bleef dit tot 11 maart 1932.

D r s .  G e r a r d  H . J .  U l i j n
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Een groot bord met bouwtekeningen, bouwhekken 
opzij en achter het gemeentehuis, het zal niemand 
ontgaan zijn dat het Osse gemeentehuis een 
uitgebreide verbouwing in gaat. Het gebouw is 
te klein voor de gemeente die de afgelopen jaren 
groeide met Megen-Haren-Macharen, Berghem 
en Ravenstein. Ook is het voor de burger veel 
prettiger dat hij op één plek voor al zijn diensten 
van de gemeente terecht kan. Het gebouw uit 
1974 was voor al die medewerkers en taken te 
klein geworden. De gemeente Oss heeft in de loop 
van de tijd al een aantal gemeentehuizen gekend. 
Wanneer kreeg de gemeente Oss eigenlijk zijn 
eerste gemeentehuis ? En waar stond dat dan? 
Welke adressen volgden? Terug in de tijd. 

Het eerste gemeentehuis
Het eerste gemeentehuis van Oss was al een multifunctioneel 
gebouw voordat dit begrip was uitgevonden. Het is gebouwd in 
1768, op de Heuvel, in het centrum van de stad en was raadhuis, 
politiebureau en boterwaag in één.  Het Osse  gemeentebestuur 
van Oss kwam zelf vanuit zeer praktische overwegingen tot dit 

heldere idee. 
Tot aan de bouw van dit gemeentehuis had het gemeentebestuur 
van schout en schepenen meestal vergaderd in een van 
de voornamere herbergen rondom de Heuvel. De beperkte 
hoeveelheid documenten die dit kleine stadsbestuur 
produceerde kon gemakkelijk veilig in de stenen toren van de 
kerk bewaard worden. Maar met het toenemen van de taken 
van het gemeentebestuur groeide de behoefte aan een eigen 
gebouw. In de 18e eeuw ontwikkelde Oss zich bovendien tot een 
steeds belangrijker centrum van handel in echte boter. Boter die 
de boeren uit de wijde omgeving naar Oss brachten en op de 
markt verhandelden. 

Waaggebouw
In de 18e eeuw waren steden en provincies van het land nog min 
of meer zelfstandig en werkten met eigen maten en gewichten. 
Dat was voor de handel lastig want als je een schepel, vat of kop 
graan in de amsterdamse maat afrekende, dan kocht je een heel 
andere hoeveelheid dan in de Bossche maat gemeten. En zo 
was dat ook voor gewichten en lengtes. Ze waren er in tientallen 
soorten. Ideaal natuurlijk om mee te knoeien of op andere 
manier voordeel te trekken uit dit verwarrende stelsel. Eerst met 
napoleon, rond 1800, krijgt nederland het eenheidsstelsel voor 
maten, gewichten en lengtes zoals we dat nu nog kennen. 
Door een waaggebouw op te richten wilde het Osse tu
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Een nieuw gemeentehuis 
voor Oss



gemeentebestuur daar in het belang van  de boterhandel iets 
aan doen. In een waag werd namelijk door beëdigde wegers 
netjes gewogen met geijkte gewichten en maten. Dan wist je als 
handelaar waarvoor je betaalde. 
Oss vroeg aan de Staten-generaal in Den Haag of ze een 
dergelijke waag mocht oprichten. Het landsbestuur werkte daar 
graag aan mee ter bevordering van de economie en gaf Oss 
meteen het alleenrecht op de boterhandel in de wijde omgeving. 
Een belangrijk voordeel voor de ontwikkeling van de stad, er 
mocht nergens in het Maasland nog op plaatselijke markten 
boter verhandeld worden. 

Alle (boter)handel in Oss
alle (boter)handel kwam zo in Oss terecht. En als er dan toch 
een waag gebouwd moest worden, moet het gemeentebestuur 
gedacht hebben, dan konden er op de bovenverdieping wel twee 
eigen kamers komen en op de begane grond een politiebureau 
(ook het eerste eigen bureau) met twee cellen. Dit waag/
raadhuis/politiebureau kwam op de Heuvel te staan, het centrale 
marktplein van de stad. Ongeveer op de plaats waar nu een 
kleine verhoging te vinden is met het beeld de Paljas.
Keurig netjes werd de bouw van het nieuwe multifunctionele 
raadhuis op 2 december 1768 openbaar aanbesteed. Cornelis 
van Sonsbeek kreeg de opdracht. Voor 4200 gulden trok hij het 
gebouw op dat tot 1921 dienst heeft gedaan als eerste eigen 
gemeentehuis/politiepost. 

In 1919 besloot het gemeentebestuur dat het toe was aan een 
nieuw gemeentehuis. Het stadhuis/waaggebouw/politiebureau 
op de Heuvel was verouderd en veel te klein voor een stad met 
inmiddels bijna 11.000 inwoners. Het kon er ook wel af want 
Oss ontwikkelde zich voorspoedig in die tijd, de margarine- en 
vleesfabrieken bloeiden. 
De bekende architect Charles Estourgie, leerling van Pierre 
Cuypers (architect van vele kerken, rijksmuseum en Centraal 
Station in amsterdam), tekende het ontwerp voor  het nieuwe 
stadhuis. Hij was in Oss een goede bekende die al veel 
fabrieksgebouwen en woonhuizen voor de familie jurgens had 
ontworpen.  Ook de grote villa Heijendaal in nijmegen, eveneens 
voor de familie jurgens, is een ontwerp van Estourgie. Het 
fraaie huis is nu onderdeel van het ziekenhuiscomplex van de 
universiteit.

Met de rijk versierde trapgevels en hoge raampartijen mogen 
we Estourgies ontwerp voor het nieuwe gemeentehuis gerust 
pompeus noemen, maar het viel goed bij het bestuur onder 
burgemeester Van den Elzen. Op de hoek van de Heuvel/
Varkensmarkt  kocht de gemeente alvast een aantal panden 

op (van de WE naar de WIBra toe) waar dit nieuwe stadhuis 
een plaats moest krijgen. Het nieuwe raadhuis maakte deel uit 
van een groter plan voor stadsvernieuwing, waarbij een nieuwe 
weg vanaf het station, door het  ‘villapark’ (Booglaan), over de 
Heuvel, door de Varkensmarkt naar Lithoijen voor het raadhuis 
langs zou voeren. 
De kosten van dit nieuwe gemeentehuis vielen bij nadere 
doorrekening toch wel erg hoog uit en het hele plan ging niet 
door, de panden op de Heuvel werden weer verkocht. De 
gemeenteraad besloot eind 1919 de fabrikantenvilla johanna 
aan de Molenstraat (oorspronkelijk villa Constance geheten, nu 
museum jan Cunen) te kopen en te verbouwen tot gemeentehuis. 
Op 8 september 1921 is het officieel in gebruik genomen.

Baron Van Voorst tot Voorst, Commissaris van de Koningin, 
tekent in zijn verslag van een werkbezoek op 9 juni 1922 aan 
Oss op dat het nieuwe raadhuis er goed uit ziet, maar naar zijn 
mening geen raadhuis is. Kennelijk blijft naar zijn smaak de 
sfeer van een villa overheersen. De baron meldt dat de meeste 
bureaus op de tweede verdieping te vinden zijn, de secretaris zit 
op de eerste. Verder vraagt de CdK zich af of de villa nu wel zo’n 
voordelige oplossing was als nieuw raadhuis vergeleken met het 
plan om nieuw te bouwen. ‘De heele inrichting en meubileering 
van het Raadhuis is nieuw; centrale verwarming kostte fl. 13.000,-
; waterleiding fl. 6000,-; klok met carillon fl. 3000,-; meubileering 
(er ging geen  enkel stuk, nog geen stoel of tafel van het oude 
Raadhuis mede) fl. 20.000,-. Raadhuis plus inrichting kost ruim 
twee ton; het onderhoud van het park daaromheen fl. 3000,- 
per jaar. Het gebouw, met zijn erkers, torentjes, balcons enz. 
zal jaarlijks veel geld kosten. Bovendien staat het niet in het 
Centrum van Oss. Hoewel dit Raadhuis eene groote verbetering 
is, vergeleken met den vroegeren toestand, vind ik het toch 
jammer, dat de vroegere voorstellen van BenW om een nieuw 
Raadhuis te bouwen in het centrum -  de daarvoor benoodigde 
terreinen waren reeds door de gemeente aangekocht – niet zijn 
aangenomen.’

Het gemeentelijk apparaat groeide met de groeiende stad mee. 
Ook door uitbreiding van gemeentelijke taken was het al in 1953 
nodig te denken over een nieuw en groter raadhuis. allerlei 
diensten raakten in verschillende gebouwen en noodkantoren 
verspreid door de stad. In 1964 kon de ontwerpopdracht voor 
een nieuw gemeentehuis uitgezet worden onder verschillende 
architecten. Het ontwerp van architectenbureau van ir. C.g. 
geenen en ir. L.r.T. Oskam voor het huidige gemeentehuis is 
uitgevoerd en kon in mei 1974 in gebruik genomen worden. De 
villa kreeg een nieuwe bestemming als museum. PS
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In voorgaande edities van Tussentijds is uitgebreid 

aandacht besteed aan met name de middelbare 

scholen in Oss. De historie van de St. Jan 

MAVO, op een gegeven moment zelfs de grootste 

zelfstandige MAVO in Nederland, mag in dit 

illustere rijtje natuurlijk niet ontbreken!

Daarom was ik aangenaam verrast door het 

boekje, geschreven door docent Frans Bruna en 

in 2006 uitgegeven door het Hooghuislyceum 

waarin de historie van de scholen binnen 

het Hooghuislyceum wordt beschreven. Een 

lezenswaardig boekje dat een breed beeld geeft van 

de ontwikkelingen in het Osse onderwijs, want al 

worden uiteraard niet alle Osse scholen er met hun 

historie belicht, een algemene tendens valt er zeker 

wel uit het verhaal van Frans Bruna te herleiden.

Het onderstaande verhaal over de Sint Jan-MAVO is dan 
ook slechts een samenvatting van zijn verhaal. Voor 
diegene die meer wil weten kan ik het bovengenoemde 
boekje zeer aanbevelen!

Het bijzonder onderwijs krijgt  
een plek
In 1917 werd besloten dat ook het bijzonder onderwijs 
(scholen niet onder beheer van de overheid) voortaan 
werd gelijkgesteld met de openbare scholen wat betreft 
de financiering door de overheid. Dit was een tegemoet-
koming aan de confessionele partijen in het parlement 
in ruil voor de invoering van het algemene kiesrecht, 
dat door de liberalen en sociaal-democraten werd nage-
streefd. Zo werden twee heikele problemen geregeld op 
een manier van als je mij dit geeft, geef ik jou dat...

Voordat deze Onderwijswet van kracht werd, werd het 
confessionele onderwijs bekostigd met particulier geld. 
Al ruim voor de invoering van de Onderwijswet werden 
er kloosterorders opgericht die het katholieke onderwijs 
als een belangrijke taak zagen. In de stad Oss waren twee 
kloosterordes uit Tilburg van belang voor de realisatie 
van het katholieke onderwijs: de Zusters van Liefde voor 

De St. Jan, school 
in het hart van Oss
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het onderwijs aan meisjes en de Fraters van Tilburg voor 
het onderwijs aan jongens. 
Dit onderwijs werd betaald door de kerkbesturen, die dan 
ook bepaalde eisen mochten stellen voor de toelating van 
leerlingen. 

In 1883 werd er een lagere school voor jongens opgericht, 
de Sint Nicolaasschool. Gescheiden daarvan werd ook een 
internaat gerealiseerd. De Nicolaasschool is lange tijd 
onderverdeeld in een A- en een B-school. De A-school (in 
de volksmond de Boerenschool) met een laag lesgeld voor 
de gewone man en de B-school (de Burgerschool) met een 
hoger lesgeld voor de meer welgestelden. 

Middelbaar Onderwijs
De B-school werd in 1918 uitgebreid met een MULO-
afdeling (MULO: Meer Uitgebreid Lager Onderwijs). De 
school ondervond “concurrentie” van de al bestaande 
Handelsschool. 

Intussen was er sprake van de oprichting van een HBS. 
In 1922 kwam men in gesprek met de vereniging O.M.O. 
(Ons Middelbaar Onderwijs) uit Tilburg. O.M.O. zou 
een HBS vestigen in Oss mits de bestaande MULO werd 
opgeheven. 
Dit leidde tot een reactie van de Karmelieten: zij reali-
seerden, met Titus Brandsma voorop, een HBS-B in com-
binatie met de Middelbare Handelsschool. De MULO en 
de Handelsavondscholen bleven bestaan. De Middelbare 
Handelsschool sneuvelde in 1926, bij gebrek aan leerlingen.
Wel moet gezegd worden dat veel leerlingen hun oplei-
ding aan de MULO niet afmaakten en na 1 of 2 leerjaren 
gingen werken.

Bezette gebouwen in oorlogstijd
In augustus 1944 werden de gebouwen van de scholen en 
het internaat gevorderd voor de inkwartiering van Duitse 

manschappen en 100 Rode-Kruissoldaten. Zij werden op 
18 september 1944 vervangen door krijgsgevangenen uit 
Turkestan. Een dag later werd Oss bevrijd. Dit bracht 
weer nieuwe problemen met zich mee: vluchtelingen, 
honderden verdachte personen en geallieerde militai-
ren. Op 28 november 1944 werd de B-school (inclusief de 
MULO) geraakt door Duitse granaten. Pas begin 1946 was 
de situatie weer genormaliseerd. 

De MULO wordt zelfstandig
In januari 1945 besloten de Fraters de MULO als aparte 
school te verzelfstandigen. In 1948 kwam de school in een 
eigen gebouw: de R.K. ULO “Sint Jan” was een feit. Tot 
het begin van de jaren ’70 werd het gebouw regelmatig 
uitgebreid. In de jaren ’80 werd het gebouw van het 
internaat toegevoegd. Het internaat was in 1982 gesloten 
vanwege het dalende aantal leerlingen. Overigens had 
het internaat in de jaren ’60 nog gezorgd voor een extra 
instroom van leerlingen omdat de afzonderlijke MULO 
van het internaat werd opgeheven.

Moderne ontwikkelingen
In 1968 werd de Mammoetwet ingevoerd en werd ULO-
school “St. Jan” een MAVO. Niet langer waren de docen-
ten onderwijzers met extra bevoegdheden maar 2e-graads 
leraren. 
De Sint Jan bleef groeien ondanks de oprichting van 
steeds meer MAVO’s in de regio. 

In 1978 werd de school gemengd. Al eerder, in 1975, was de 
laatste frater-directeur (frater Hildebert) teruggetreden, 
hij werd opgevolgd door Jan Ras. 
De school kwam in 1982 los van het kerkbestuur en kreeg 
een eigen bestuur. In 1988 was de Sint Jan de grootste 
eigenstandige MAVO van Nederland met 814 leerlingen. 
De school bleef zelfstandig tijdens de fusiebewegingen 
die het Osse middelbare onderwijs beroerden in de jaren 
’90. De school ging samenwerken met de MAVO’s in 
Heesch en Ravenstein en het Titus Brandsmalyceum 
in het Carmelcollege. De naam St. Jan verdween naar 
de achtergrond toen de school onderdeel werd van het 
Hooghuislyceum. RvV

Bron: F. Bruna, Het Hooghuis Lyceum en al zijn voorgangers, de historie in 
het kort, uitgave van het Hooghuis Lyceum, Centrale Dienst 2006
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M a r k e r e n
De gemeente Oss heeft vrij recent haar territorium noordoost waarts mogen uitbereiden. Dat gebeurde 
binnen de huidige democratische beginselen op grond van rationele bestuurlijke inzichten. 
Nu is het bij veel diersoorten bekend dat zij leven binnen een territorium en daar bijpassend gedrag 
vertonen. De grenzen zoeken ze regelmatig op om vreemde geuren en geluiden van indringers met hun 
zintuigen op te pikken en vervolgens te interpreteren. Daarnaast worden er vrij subtiel geurvlaggetjes 
uitgezet om soortgenoten te informeren dat dit gebied al is opgeëist. Een rudimentaire manier van 
besturen, zo u wilt. Met deze intentie ben ik maar eens naar de nieuwe grenzen van het Osse territorium 
getogen op zoek naar historische prikkels.
Staande op de zuidelijke verhoogde Maasdijk tussen Grave en Ravenstein overziet men grazige 
weiden en vette klei akkers met kaarsrechte afwateringssloten maar ook bochtige dijklichamen. 
Daarnaast veel torenspitsen aan de horizon, een verschijnsel dat je zou kunnen beschouwen als culturele 
(geur)vlaggetjes.
Wie of wat zorgde voor die markeringen?

Een middagje mijmeren ...

FOTO 1: vlnr: Mr. J.H.W.A. Hoefnagel, burgemeester van 
Ravenstein; pastoor W. Schakenraad, parochieherder van 
Neerloon; Stanislaw Sosabowski, generaal-majoor b.d. en Dhr. 
H.A.H. Bijvoet, notaris te Berghem. Bron van de oorspronkelijke 
foto is helaas onbekend maar is vermoedelijk in 1949 
gemaakt voor de R.K. pastorie in Neerloon.

Centraal, de plaats voor een eregast, staat zeer relaxt de 
generaal himself. Hoe komt zo’n generaal juist in dit dorpje 
terecht?

J o o p  T h u r i n g
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In het oosten
Kijken we naar het oosten dan zien we achter een gelede 
en veelkleurige brug over de Maas een ijl spits torentje 
ondersteund door hooggewelfde kruisarmen. Dit is de 
laat-Gotische kruisbasiliek en tevens R.K. parochiekerk 
in het centrum van het stadje Grave toegewijd aan de H. 
Elisabeth van Thüringen (1). Zij was de dochter van een 
Hongaarse vorst, geboren in 1207 (dit jaar precies acht 
eeuwen geleden) die in 1221 met Landgraaf Herman van 
Thüringen trouwde, beter gezegd 
werd uitgehuwelijkt (2). Het was in de 
donkere tijden van de Middeleeuwen 
toen er nog nauwelijks steden 
bestonden en bestuurlijk gezien het 
recht van de sterkste opgang maakte. 
Vanuit kastelen beraamden adellijke 
families plannen om hun gebied uit 
te breiden om zo over meer gron-
den en onderhorigen te beschikken. 
Dat ging vaak gewapenderhand. De 
sterkste en slimste won en dat kon 
zo door gaan tot de weegschaal door 
omstandigheden de andere kant uit-
sloeg. In de veertiende eeuw, toen op 
het Europese continent het land ont-
volkte vanwege de pest, greep men 
naar subtielere middelen. Huw een 
nazaat uit aan een buur zodat er van 
die kant geen agressie verwacht hoeft 
te worden en dan kun je je richten op 
expansie naar de andere kant. Of in 
het heel gunstige geval: beide gebie-
den die de families toebehoren doen 
samensmelten tot een groot terri-
torium. Dit zonder een dure oorlog 
te voeren waarbij de populatie nog 
verder uitdunde, immers het omge-
keerde werd juist nagestreefd. 
Herman vertegenwoordigde de oude 
”vechtridder” mentaliteit en sloot 
zich aan bij een Kruistocht om de 
“moslims” uit Jeruzalem gewapen-
derhand te verdrijven maar stierf al 

bij het verzamelen en inschepen in Italië aan de pest, de 
gesel uit die tijd. 

Elisabeth, de “ridderlijke”, bekommerde zich in haar kor-
te leven, ze werd slechts 24 jaar oud, om armen en behoef-
tigen. Immers hun belangen speelden in die tijd geen rol 
bij bestuurders. Zwakken, zieken en gehandicapten wer-
den uitgestoten. Geld, verzameld voedsel en verzorging/
verpleging kwamen bij haar niet alleen ten goede aan de 

gegoeden maar werd ook onder de 
minder bedeelden ter beschikking 
gesteld in Thüringen. Dat was een 
omwenteling in bestuurlijke zin 
en natuurlijk tegen het zere been 
van het conservatieve Hof aan de 
Wartburg bij Eisenach. Deze eerste 
aantoonbare sociale benadering van 
bovenaf geïnitieerd heeft zich snel 
vertaald onder de onderhorigen. 
Allereerst in de eretitel “Dienares 
der armen”, in de vorm van legen-
den en waarvan de mare ook andere 
gewesten bereikte inclusief Rome. 
Vier jaar na haar dood werd ze al 
heilig verklaard (3). 
Blijkbaar werd haar betrokken-
heid gezien als gangmaker van 
een nieuwe trend, mede bevor-
derd door de ontwikkeling van een 
stadsvorm dat een sociaal gezicht 
nodig had. Een aantal ziekenhui-
zen in Nederland voer(d)en haar 
naam en ook de eerst gebouwde 
(parochie)kerk in Romaanse stijl 
van Grave, 35 jaar naar haar dood 
werd al met de bouw begonnen, 
nog net in de eeuw waarin ze gebo-
ren werd (1).

In het westen
Draaien we het hoofd naar links dan 
vallen twee symmetrische elegante 
torentjes op, gelijk een peper- en 

langs een meanderende Maas

FOTO 2: Soldaat parachutist Zdzislaw Jankiewicz. 
Geboren op 21 april 1919 in de plaats Rowne, 
streek Wolyn, gelegen in zuidoost Polen (thans 
Rivne/Wolhynien in de Oekraïne), omgekomen op 
1 oktober 1944. Behoorde tot het 2e BN van de 
1e Poolse Onafhankelijke Parachutisten Brigade 
en werd op 21 september 1944 bij Driel aan de 
Nederrijn vanuit een C-47 transporttoestel van 
de Amerikaanse luchtmacht gedropt. Hij komt 
vanaf 1 april 1942 onder Brits legerbevel te staan. 
Dat wijst erop dat hij eerst in Russische handen 
was gevallen. Was het deze ongelukkige, gezien 
zijn omzwervingen en de jongste ervaringen dat 
zijn vaderland nog onbereikbaarder leek, teveel 
geworden?
Mogelijk was hem ook ter ore gekomen dat 
pogroms, lees intensieve etnische zuiveringen, in 
zijn geboortestreek hadden plaats gevonden door 
anti-joodse Duitse maatregelen en later op Pools 
sprekende inwoners door Oekraïense/Russische 
bezetters,1941 resp.1943 (17).
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zoutstelletje, van de St. Luciaparochiekerk in Ravenstein, 
nu ruim 250 jaar oud. Enkele uiteenlopende prominente 
bouwsels op de voor- en achtergrond, verwijzend naar 
industrialisatie, leiden de aandacht wat af. 
De patrones van deze parochie, afkomstig uit Syracuse 
op het eiland Sicilië, stierf in 304 de marteldood in Rome. 
De legende gaat dat ze zich had aangesloten bij lokale 
christenen die probeerden te ontkomen aan het wrede 
bewind van de keizer in Rome. Ze zocht deze op in don-
kere holen en spelonken met een kroon op haar hoofd 
met daarop brandende kaarsen (4). Ze werd gesnapt en 
naar Rome afgevoerd. Een soort Hannie Schaft oftewel 
“Het meisje met het rode haar” dat het actief verzet uit de 
Tweede Wereldoorlog symboliseert. Voor ze gedood werd, 
werden haar ogen uitgestoken; tot zover de legende. Dat 
alles sprak de bevolking aan als sym-
bool van het verzet tegen de wrede 
wereldlijke macht vandaar haar hei-
ligverklaring later door de kerkelijke 
macht.
Haar patroonsdag viel destijds in de 
oude kalendertelling samen met de 
midwinterdag. Hoe verder je naar 
het noorden reist hoe meer voelbaar 
zo’n dag wordt. Het is een omslag, 
het (dag)licht komt weer langzaam 
terug. Voor de bevolking aanlei-
ding om feest te vieren, een cul-
tus waarbij jonge meisjes centraal 
staan. Mogelijk heeft via Duitsland 
- Kleef, Brandenburg, Pfalz-Neuburg 
en Pfalz-Sulzbach, die destijds hier 
eeuwenlang de bestuurlijke scepter 
zwaaiden (5) - deze aansprekende 
patroonsnaam Ravenstein bereikt.

Serendipiteit
De samenstelling van dit artikel 
werd onderbroken door een korte 
stedenreis die o.a. voerde door mid-
den Spanje en wel de voormalige 
koninkrijken Castilië en La Mancha 
waar de stad Toledo een prominen-
te plaats inneemt. In een speciale 
tentoonstelling werd audio-visueel 
uitgelegd hoe tijdens de periode van 
de Volksverhuizing op het Europese 

continent, dus nog voor de Middeleeuwen, volkeren 
uit Scandinavië en de Baltische staten (Gotland) naar 
het zuidoosten afzakten. Door de Donau-linie van de 
Romeinen braken, de Alpen en Apennijnen over trok-
ken en Zuid-Italië bereikten. Het Romeinse keizerrijk 
dreigde ineen te storten. De tijd van Alamanen, Vandalen, 
Barbaren, Longobarden, Noormannen, Oost- en West-
Goten. Bij de presentatie sprak men o.a. over Visigoten, de 
tak van Goten die naar het zuidwesten afboog. Nog later 
trokken Visigoten de Pyreneeën over – Roncevalles – trok-
ken door de Spaanse (hoog)vlakten en bereikten Toledo 
aan de rivier de Taag. Langzaam zullen ze hun wilde 
haren wel hebben verloren en een van hun koningszonen 
werd bisschop van deze stad, de Heilige Ildefonso. Zijn 
geboorte jaar is dit jaar exact 14 eeuwen geleden, van-

daar deze expositie. Hij organiseerde 
nationale concilies en wordt daarom 
ook wel beschouwd als de stichter 
van “Hispania”. 
Bij het bezoek aan de van binnen 
overladen versierde kathedraal met 
honderden beelden en schilderijen 
ontwaarde mijn vrouw een houten 
beeldengroep met een lichte bescha-
diging. Een persoon had een soort 
dienblad in de hand dat deels was 
afgebroken. Op het resterende deel 
vielen twee helblauwe ogen waar te 
nemen, ze lonkten naar de bezoeker. 
Ik zette enige passen terug voor een 
overzicht en ontdekte dat we voor 
de kapel van Sanctissima Lucia ston-
den. Toen viel het kwartje.
 
Van legende naar 
hypothese
“Lucia” en/of haar voorouders waren 
tijdens de beginnende grote volks-
verhuizing vanuit het hoge noorden 
naar het zuiden afgezakt en daar-
mee degenen die ten grondslag lig-
gen aan het verwerven van blauwe 
ogen. Het Romeinse Keizerrijk was 
aan het wankelen en personen die 
de keizer niet op de eerste plaats 
stelden (christenen) en vreemdelin-
gen (dubbele paspoorten hysterie?) 

FOTO 3: Soldaat parachutist 1e klasse 
Boleslaw Mania. Geboren op 16 december 
1920 in stad Krakow, streek Galicië, gelegen 
in zuid Polen, gesneuveld op 7 oktober 1944. 
Behoorde tot de Bevoorradingscompagnie, 
dat wil zeggen, hij is over land met voertuigen 
naar Driel gedirigeerd om zich daar bij de 
Brigade aan te sluiten. Daar komen ze op 
25 september aan. Hij komt vanaf 1 juli 1940 
onder Brits legerbevel te staan. Dat houdt 
in dat Boleslaw het ineen stortende Polen 
in september 1939 kon ontvluchten en 
vermoedelijk naar Frankrijk uitweek. Mogelijk 
maakte hij deel uit van een contingent Poolse 
troepen die daarna vanuit Frankrijk overzee 
naar Narvik in Noorwegen werd gestuurd 
om de Britten te helpen bij hun benarde 
positie aldaar. Deze hele Operatie in het hoge 
noorden draaide uit op een echec.
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werden met argusogen bekeken en gewantrouwd en in 
tijden van wrede oprispingen van de keizer(s) in nood als 
een potentieel gevaar aangemerkt. Potentaten, waaron-
der Diocletianus die met ijzeren vuist het tij probeerde 
te keren, stellen dan geen vragen maar elimineren en 
dat deed hij op grote schaal. Haar raskenmerken werden 
Lucia fataal. Een soort Anne Frank, ook een slachtoffer 
van een overeenkomstig systeem en benadering dat nog 
vrij recent Europa grotendeels in de macht had. 
Zij werd het symbool van passief verzet zowel onder haar 
rasgenoten in Toledo als in het verre Scandinavië tot op 
de dag van vandaag.
N.B. het viel mij op dat de presentatie van historische 
achtergronden ietsje anders was dan ik nog in mijn hoofd 
had uit de geschiedenis lessen van eertijds. Nog maar even 
mijn oude lesboeken geraadpleegd en 
dat bevestigde mijn indruk (6,7).

Emancipatie
Opvallend dat in zo’n relatief klein 
gebied twee kerken/parochies werden 
toegewijd aan vrouwen met uitslui-
ting van zogenaamde “Maria” kerken. 
Een uitzondering hierop is de Maria 
Magdalena kerk in Geffen die aan het 
tweetal hierboven juist kan worden 
toegevoegd. Blijkbaar kan dit gezien 
worden als een sluimerende emanci-
patie gedachte. 
Het langzaam stijgende en dalende 
peil van het Maaswater, een bijna jaar-
lijkse cyclus, kent zijn voordelen (gra-
tis bemesting) maar ook zijn gevaren. 
Dit vereist een heel andere aanpak dan 
het zich weren tegen rondstruinende 
roversbenden in de Middeleeuwen, al 
of niet gestuurd door heerschappen 
van aanpalende graafschappen. Die 
moeten met mannenvuisten worden 
geweerd. Het wassende water vraagt 
om een meer subtiele aanpak waarbij 
vrouwenhanden en intuïtie een niet 
onbelangrijke rol spelen om het hoofd 
boven water te houden. Mogelijk ver-
klaart dit het in deze regio op een 
voetstuk zetten van Heilige vrouwen 
op grond van het respect dat hun seks-

genoten hebben verworven bij het omgaan van de jaar-
lijks terugkerende ongemakken in het dagelijks leven. 
Namen van profeten, apostelen en kerkvaders blijken 
dan minder aan te spreken.
Overigens, het bovengemiddeld op een voetstuk plaatsen 
van vrouwen tref je ook aan in oude culturen rond de Nijl 
die een soortgelijke cyclus kent.

Keren we onze rug naar de Maas
We kijken vanaf de recent verhoogde dijk neer op een 
dorpje met los staande huizen die tegen een kerkje in 
Romaanse stijl lijken te leunen. Het is toegewijd aan de 
Heilige Victor en Gezellen.
Victor zou volgens een legende een aanvoerder zijn 
geweest van een cohort (gemiddeld 300 soldaten, een 

bataljon) in het Thebaanse legioen 
dat in dienst was van de keizer van 
Rome (8). Thebe is een stad/streek in 
Opper-Egypte aan de Nijl en de Rode 
zee (daar waar nu de Assoeandam 
ligt). Het is daar grotendeels een 
woestijn en militairen uit die streek 
zullen daardoor uiterst sober heb-
ben moeten leven en tegen een hard 
bestaan zijn opgewassen. Een soort 
vreemdelingenlegioen dat als bezet-
tingsleger werd ingezet om de macht 
van de keizer te handhaven. 
Aan de hand van beschreven gebeur-
tenissen en gedode soldaten uit dit 
legioen in Sankt Moritz, Solothurn 
(beide gelegen in Zwitserland), Trier, 
Keulen, Bonn en Xanten in het land 
van Kleef kunnen we hun reis vol-
gen (9). Het was rond 304 dat Keizer 
Diocletianus, ja alweer hij, van zijn 
onderdanen en zeker zijn soldaten 
eiste hem als een God te vereren en 
de christenen te vervolgen. Thebe 
was in die tijd vanwege de gunstige 
geografische ligging al in aanraking 
gekomen met het christendom en 
mogelijk hebben de anti-christelijke 
bevelen van de keizer sommige mili-
tairen aangezet tot (dienst) weige-
ren. Dat stond bij Diocletianus gelijk 
met het vragen om de doodstraf. Bij 

FOTO 4: Korporaal parachutist Stefan 
Plichta. Geboren op 19 september 1919 in 
Krakow, Polen, 
gesneuveld op 7 oktober 1944. Behoorde 
ook tot de Bevoorradingscompagnie. Komt 
vanaf 1 april 
1942 onder Brits legerbevel te staan. 
Raakte eveneens in Russische 
krijgsgevangenschap.
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de hierboven beschreven plaatsen zijn dan ook namen 
bekend van een uiteenlopend aantal gedode militairen 
die als martelaar worden beschouwd. 
In 304 riep ook Victor, die met zijn cohort in Xanten aan 
de Nederrijn gelegerd was - destijds het versterkte Castra 
Vetera en de aanpalende burgerkolonie Colonia Traiana 
- deze straf over zich en zijn gezellen af (hun aantal blijft 
wat mysterieus). Boven zijn/hun graf/graven werd een 
kerk gebouwd. In 1933 werd in een van de cryptes onder 
de huidige domkerk toegewijd aan St. Victor en de H. 
Helena nog gebeentes aangetroffen die uit de vierde eeuw 

stamden (10). Eeuwenlang werden bedevaarten georga-
niseerd richting Colonia Traiana; men ging “ad Santos 
Martyres” (8). Op eeuwenoude landkaarten van deze regio 
zie je deze plaats dan ook vernoemd staan als “Santen” en 
dat verklaart weer de huidige naam. Het deltagebied van 
Rijn en Maas stond deels onder bestuurlijke invloed van 
Kleef en zo laat het zich makkelijk raden waarom de ker-
ken van Druten en Neerloon, de laatst genoemde waarop 
we nu neerkijken, al vanaf de dertiende eeuw toegewijd 
waren aan deze heiligen.

FOTO 5: Foto gemaakt bij het woonhuis van de familie Kerkhoff (K), destijds Maasdijk B 39, Neerloon. Vlnr: Johannes “Ome Gerard, de jonge” K, Martina K, Poolse 

veteraan*, Joanna K, “Ome Gerardus, de kleine” K, Antoinette en Antonius K.

* = Poolse parachutisten werden na het beëindigen van de oorlogshandelingen ingezet als bezettingstroepen in Duitsland. Het is niet onmogelijk dat deze  Pool 

- helaas hult zijn naam zich voor ons in duisternis - al in 1945 of uiterlijk 1946 even de grens was overgewipt om terug te keren naar zijn kortstondig maar intens 

verblijfadres van destijds in Neerloon en/of om even te verpozen bij zijn gesneuvelde gezellen. Gezien de bloemen bij het H. Hart beeld zou dat in de maand juni 

geweest kunnen zijn. De zomerse jurkjes van beide meisjes wijst ook in deze richting. De kleding van de ouderen geeft aan dat het om een zondag of andere 

kerkelijke feestdag ging. Foto via Mevr. J. Arts - Kerkhoff, Neerloon.
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We verlaten nu de dijk en duiken de 
jongste geschiedenis in
We lopen al mijmerend de steile dijkweg af en gaan het 
dorpje in en zien aan onze rechterhand eerst een vredige 
begraafplaats en vervolgens een opvallend huis. Voor de 
voorgevel staand schiet me ineens een foto te binnen 
die lag opgeslagen in mijn geheugen. Ik had dit eerder 
gezien.
Bij het doorbladeren van het boek “Ik vocht voor de 
vrijheid” van de Poolse generaal Stanislaw Sosabowski 
vormt deze gevel de achtergrond van een foto (tegenover 
blz  225)  bij een ontmoeting van enkele ogenschijnlijke 
belangrijke regionale persoonlijkheden in bestuurlijke 
zin (11). 

Het wanneer
Sosabowski (“Sosa”) beschrijft zelf in zijn boek dat hij na 
de oorlog vanuit Engeland nog voor drie gelegenheden 
naar Nederland teruggekeerde. Elke keer als daar de 
lustrumherdenkingen plaatsvon-
den van Operatie Market Garden. 
Dat moet dan zijn geweest in de 
septembermaanden van 1949, 1954 
en 1959.
Ik heb me laten vertellen (12) dat 
pastoor W. “Willem” Schakenraad 
als pastoor op 21 juli 1950 werd 
overgeplaatst van Neerloon naar 
Hooge Zwaluwe in het westen van 
de provincie Noord-Brabant (op papier lijkt dat een car-
rière sprong, sic). Als we aannemen dat dit een bliksem-
bezoek van de generaal aan Neerloon was en gezien de 
namen van de overige functionarissen die allen in 1949 
in functie waren, neem ik aan dat deze foto in 1949 werd 
gemaakt voor zijn oude logeer/inkwartieradres en met 
zijn Brabantse gastheer van weleer waar hij in zijn boek 
lovende woorden aan wijdt. 

Het waarom
Deze Poolse beroepsmilitair had ternauwernood aan dic-
tators, die qua stijl en wreedheid zeker niet onderdeden 
voor Diocletianus, kunnen ontsnappen. De grootmach-
ten nazi-Duitsland en de Unie van Sovjet-Republieken 
(USSR), hadden in augustus 1939 besloten de jonge Poolse 
staat te bezetten/annexeren en elk een deel onder hun 
macht te brengen. Op 1 september daarop begon men 

met de uitvoering van dit onzalige plan en met zeer 
bruut geweld, o.a. culminerend in een in die tijd onge-
hoord meerdaags luchtbombardement van de hoofdstad 
Warschau.
Het deel bestemd voor Duitsland werd ingelijfd, lees: met 
rechten voor de bewoners die niet verder kwamen dan die 
van lijfeigenen. Het Russische deel werd de communis-
tische vorm van bestuur opgelegd. De Poolse militairen 
en hun officieren die zich hadden overgegeven aan de 
Russen werden naar krijgsgevangenkampen in het oos-
ten afgevoerd.
Sosa zelf was de dans ontsprongen, een opdracht van 
hogerhand voerde hem naar het toen nog neutrale 
Roemenië en vandaar uit kon hij naar Engeland ont-
komen om zich aan te sluiten bij de Poolse regering in 
ballingschap. 
Nadat door de Duitse inval in de USSR, medio 1941, de 
politieke en militaire situatie tussen de oorspronkelijke 
verdelers van Polen drastisch was veranderd, werden op 
aandringen van de westelijke geallieerden tienduizen-

den Poolse krijgsgevangen 
door de Russen vrijgelaten. Via 
het Midden-Oosten kwamen 
ze met scheepsladingen vol in 
Noord-Afrika aan; volkomen 
berooid, haveloos en uitgemer-
geld (13).
Ze werden opgelapt, voorzien 
van een persoonlijke uitrus-
ting en klaar gestoomd om als 

militair zich voor de geallieerde zaak vooral in het gebied 
rond de Middellandse zee verdienstelijk te maken. Een 
klein deel werd doorgesluisd naar Groot-Brittannië en 
uit dit verse reservoir werd de Eerste Poolse Pantserdivisie 
samengesteld. Daarnaast leidde men parachutisten op 
en deze onder bevel staand van Sosa tot een gevechtseen-
heid gesmeed: de Onafhankelijke Poolse Parachutisten 
Brigade (14).
Onafhankelijk, omdat Sosa zich ter beschikking wilde 
stellen aan de Poolse regering in ballingschap die zich in 
Londen bevond en dus niet automatisch gekoppeld aan 
de Britse legerleiding. De kortste weg naar Polen gaat 
door de lucht moet Sosa gedacht hebben.
In augustus 1944 brak er in Warschau een opstand uit 
door het zogenaamde “Thuisleger”. Russische troepen 
stonden voor de stadspoorten in het oosten en verderop 
in het westen leek de Duitse weerstand in te zakken. De 

De Poolse militairen en 

hun officieren die zich 

hadden overgegeven aan 

de Russen werden naar 

krijgsgevangenkampen in 

het oosten afgevoerd.
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“Atlantik wall” was doorbroken. Helaas, de Russen staken 
geen hand uit; de geallieerde bevoorrading door de lucht 
vanuit Italië was mondjesmaat en het verzet leek begin 
september letterlijk en figuurlijk dood te bloeden. Sosa 
kon en mocht niet te hulp schieten, het ontbreken van 
eigen luchttransport ontnam hem trouwens elke illusie. 
In deze bittere situatie reageerde hij dan ook afwijzend 
bij eerste confrontatie op de geallieerde plannen om op 
17 september via Eindhoven en Arnhem de boorden van 
het IJsselmeer te bereiken. Daarmee de Duitse troepen 
in west Nederland af te snijden en de Duitse laagvlakte 
te bedreigen. Voor logische denkende Duitse opperof-
ficieren toch een teken zich te beraden over de penibele 
militaire situatie. Mogelijk heeft Sosa dat ook overwogen 
als een reële optie om toch zijn doel te bereiken en zich 
bij de haastige plannen neergelegd. Vooral door die 
haast was de planning van het overvliegen van de Poolse 
Parachutisten eenheid maar matig gecoördineerd. Door 
slechte (vlieg)weersomstandigheden op enkele vliegvel-
den in Engeland en onderweg gedurende enkele opeen-
volgende dagen geraakte deze coördinatie helemaal in 
de mist.

Zuidelijke rivieroevers
De grootste concentratie van de Onafhankelijke Poolse 
Parachutisten Brigade vormde zich bij Driel aan de oevers 
van de Neder-Rijn. Toen was de verrassingsaanval al vier 
dagen oud en bleek de hoofddoelstelling van deze mili-
taire Operatie onbereikbaar. De enige taak voor de Polen 
bleek de achterdeur open te houden waardoor de 1e Britse 
Luchtlandingsdivisie, althans wat er nog van was overge-
bleven, enkele dagen later in het duister kon ontsnappen 
(nacht van 25 op 26 september 1944).
Daarna mochten de Polen afdruipen, niet naar Nijmegen 
met zijn vele faciliteiten om snel te herstellen,  maar naar 
de oevers van de Maas bij Ravenstein om een vliegveld-
strip zonodig gewapenderhand te verdedigen. 

Een ooggetuige uit Neerloon vertelde mij onlangs dat in 
die tijd op een avond “heel veel” militairen het kerkdorp 
overspoelden (15). Het bleken op het eerste gezicht geen 
Duitsers maar ook geen Engelsen te zijn en “ze stonden 
stijf van vermoeidheid”. Binnen de kortste keren lagen 
van alle boerderijen, de stallen, schuren, delen, zolders 
en bakhuizen vol met dodelijk vermoeide soldaten; het 
bleken Polen te zijn. De juiste datum was haar onbekend 
maar wel na de middag - 26 september - van het unieke 

massale gebruik van de vliegstrip bij Keent in een aan-
palende maaspolder achter de dijkronding. Zeker vond 
in het nabij gelegen kerkdorp Huisseling ook Poolse 
inkwartiering plaats.
Sosa had zijn mannen/bataljons op de voet gevolgd en 
ook ter plaatse een onderkomen gezocht. Hier vond hij 
een zeer meelevende dorpspastoor die hem spontaan 
deed delen met de inhoud van zijn wijnkelder. Dat had 
Sosa wel nodig want hij bevond zich in een diepe crisis. 
Zijn vaderland onbereikbaar zeker tot na de winter en 
ruzie met de gefrustreerde Britse legerleiding die hun 
prachtige plannen in rook hadden zien opgaan en daar-
voor deels hun handen in eigen boezem hadden moeten 
steken. Enkelen wezen zelfs Sosa als zondebok aan.
Maar er stonden nog meer drama’s op hem te wachten 
die hij van nabij meemaakte.

In Huisseling vindt op 1 oktober Zozislaw Jankiewicz 
de dood; bij het schoonmaken van een revolver luidt de 
officiële lezing. Hij wordt begraven in Ravenstein op het 
R.K kerkhof. Zijn rustplaats wordt gemarkeerd door een 
kruis met zijn naam (16). 

In het stadje Grave in de relatief nieuwe Generaal 
Bonskazerne arriveerden rond 30 september twee batal-
jons (BN) Grenadier Guards van de Guards Armoured 
Division. Zij moesten bijkomen van de strijd in het kader 
van Operatie Market Garden. Vooral van de gevechten 
naar de toegang van de grote verkeersbrug over de Waal 
bij Nijmegen – 19 & 20 september – en rond het militair 
gezien belangrijk kruispunt bij Heesch, 25 - 27 sep-
tember. De militaire situatie in deze contreien was erg 
verwarrend, overal doolden afgesneden groepjes van de 
Duitse “Wehrmacht” rond.

Op 7 oktober krijgt een sectie uit het 1e (Motor) BN van 
de Grenadier Guards een opdracht een verkenning uit te 
voeren richting het westen, de polders in. Zij stoten bij 
de Bergseweg tussen Neerloon en Overlangel op enkele 
soldaten en roepen hen aan te identificeren (16,18). Het 
antwoord, vermoedelijk in niet geheel accentloos Engels 
of Pools zullen deze trigger happy frontsoldaten tot een 
reflexmatige handeling hebben aangezet, zo van “niet 
praten, eerst schieten”. 
Daarbij viel onder de Polen twee doden te betreuren, 
slachtoffers van een verschrikkelijk misverstand tussen 
twee geallieerde partijen die beide het beste met ons voor 
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hadden en hun vaderland hadden moeten verlaten om 
vrijheid; lees democratie en economische en politieke 
stabiliteit elders te herstellen.
Hun namen: Boleslaw Mania en Stefan Plichta. 

Mania en Plichta werden begraven op het kerkhof van 
R.K parochie van St. Victor en Gezellen. Aanwezig bij 
deze plechtigheid waren een “Poolsch aalmoezenier en 
generaal” (16). Helaas was van deze bijzetting niets in het 
specifieke parochie boek - Liber defunctorum - terug te 
vinden. Een lokale getuige wees mij recent de plek aan 
waar destijds hun graven zich bevonden en vertelde dat 
de lijken ter aarde werden besteld gewikkeld in dekens.

Zou Sosa daarom zij terug gekeerd bij pastoor Schakenraad 
om zijn dankbaarheid te uiten en ter plekke weer eer te 
bewijzen aan zijn op zo’n ongelukkige wijze gesneuvelde 
ondergeschikten in deze regio? Voor dat laatste kwam 
hij te laat, hun stoffelijke resten waren al op 22 augustus 
1946 overgebracht naar het British Airborne Cemetery 
Arnhem, Plot 33, Row A, Grave 10-12 (19).
Al eerder was na de oorlog een ons onbekende Poolse 
strijder naar Neerloon teruggekeerd, mogelijk ook om 
zijn kameraden ter plekke te gedenken. 

In de geweldige drive die Europa de laatste decennia 
doormaakt en die de gewenste stabiliteit bij de genoemde 
partijen inclusief de vijand van destijds op een harmoni-
sche en in groeiende mate borg stelt, is het goed aan deze 
individuele offers terug te denken. Deze Poolse militairen 
vochten ver van huis en haard in een verdeeld Europa en 
sneuvelden voor onze vrijheid. Deze jongste ervaringen 
kan ons bij de les houden de moeizaam verworvenhe-
den - 50 jaar EU - te koesteren. Ze hebben de intrinsieke 
waarde, mist goed aangestuurd, om deze vreemdelingen 
ook tot een mythe uit te laten groeien onder de volgende 
generaties. 
Moe van deze bliksemtocht langs enkele achtergronden 
over de regionale geschiedenis ga ik naar de hoofd-
plaats in deze regio, Ravenstein. Een verfrissing in de 
“Keurvorst” bij het raam zal me opkikkeren of is juist 
deze plek in historische zin ook zwaar beladen?

Speciale dank
Ik ben de heer Andries Hoekstra uit Arnhem en auteur van het 
boek “Wszyscy ludzie sa bracmi” oftewel : “All men are brothers” 
en de Market Garden Foundation bijzonder erkentelijk voor de 
buitengewone behulpzame medewerking om op een zo indrin-
gende wijze - foto’s 2 - 4 - deze Polen in deze contreien gesneuveld 
hier te mogen presenteren. Het draagt bij aan een document 
humain.

Joop Thuring, Heesch, maart 2007
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Erning, Theodorus van
Cafehouder / Café-Slijterij
Erning-Giesen, Getruda van

Arntz, E.
Dienstbode
(De woning staat op de hoek 
van de Linkensweg,  
nu Hooghuisstraat 36)

6a 
Janssen, P.J.
Slager
janssen-van de Wetering, P.j.
Rijt, A.J. van der
Slager
(nu Hooghuisstraat 34)

6b 
Grunsven, M.L. van
Timmerman 
grunsven-Baaijens, M.L. van
Baaijens-van Kaay, P.M., 
Wed.
zonder beroep
(nu Hooghuisstraat 32)

6c 
Ratté, J.A.J.
Controleur raad van arbeid
ratté-Olieslagers, a.j.
(nu Hooghuisstraat 30)

6d 
Lier, A.J.L. van
Bakker
Lier-Verbruggen, A. van
(nu Hooghuisstraat 28)

8 n.V. Stoomzagerij en 
Houthandel v/h
G.Kamphuis & Zonen en Th. 
van Loosbroek
(werd Hooghuisstraat 24. Het 
complex werd 
gesloopt t.b.v. de aanleg van 
de Oostwal

Bewoners Heuvel Oss januari 1928
Huisnummers 6 t/m 8
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Al eeuwenlang bevaren veerponten de Maas tussen 

Gelderland en Brabant. Bruggen waren en zijn hier 

nog steeds mondjesmaat aanwezig, en hoe erg is 

dat eigenlijk? Vooral wandelaars en fietsers maken 

graag gebruik van de pontjes, die een aangename 

overtocht garanderen. Eén van de overzetplaatsen 

ligt ter hoogte van Batenburg en Demen. Sinds 28 

april 2007 verbindt het Batenburgse veer, na een 

gedwongen pauze van bijna 24 jaar, weer twee 

provincies. Daarmee wordt een al meer dan 550 

jaar bestaande traditie voortgezet.

Het veer: een ‘heerlijk’ recht
Veerdiensten lijken er in ons waterrijke land altijd te zijn 
geweest. Toch mocht niet iedereen  zomaar zo’n bedrijf 
beginnen. In 1158 liet keizer Frederik Barbarossa in een 
wet vastleggen  dat een aantal rechten, waaronder het 
veerrecht, in onze streken was voorbehouden aan de 
Duitse koningen en keizers. Dat waren toen ook hier de 
hoogste gezagsdragers. Zij gaven dat recht door aan hun 

leenmannen, de hertogen en graven, en die weer aan hún 
leenmannen. Zo kon het veerrecht langs de grote rivie-
ren in handen komen van plaatselijke heren in stadjes 
zoals Megen. Maar de heer van Batenburg was leenman 
van de keizer; daar stond geen graaf of hertog tussen. 
Uiteindelijk verpachtte de plaatselijke heer het veer aan 
degene die daadwerkelijk mensen en goederen overzette, 
de veerman. Iets soortgelijks gebeurde met het tolrecht, 
dat vanouds nauw met het veerrecht samenhangt. Hoe 
meer rivierschippers, des te meer inkomsten.  
In 1349 beleent koning Karel IV van het Duitse Rijk 
Vrouwe Johanna van Batenburg met enkele rechten, 
maar tol en veer worden niet genoemd. Toch bestaat in 
1380 al een Batenburgse riviertol. En in 1442 heft de heer 
van Batenburg ook tol tijdens jaarmarkten in zijn stadje, 
zeker 126 dagen per jaar. De heffing geldt voor alle goede-
ren die het stadje passeren of er ingevoerd worden, zowel 
over land als via het veer. Het staat dus vast dat dit veer al 
in de middeleeuwen bestond.  

Naar de mis in Demen
In 1608, tijdens de Opstand tegen de Spaanse koning, 
gaat de kerk van Batenburg over naar de protestanten. 

het batenburgs veer
H e n k  B u i j k s

wim BornEman op dE pont
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De katholieken, veruit in de meerderheid, zijn voor hun 
kerkdiensten aangewezen op ‘de overkant’: Demen. Dit 
dorp maakt deel uit van het Land van Ravenstein, waar de 
katholieke eredienst ongehinderd kan plaatsvinden. Dus 
gaan de Batenburgers naar de mis in Demen; velen van 
hen maken waarschijnlijk gebruik van het veer. Zo ook 
de priesters die, meestal in burgerkleding, heimelijk pen-
delen tussen Brabant en Maas en Waal. Deze bijzondere 
relatie tussen Gelderland en Brabant blijft overeind, ook 
nadat Batenburg onderdeel is geworden van de parochie 
Hernen. Dit dorp is vaak moeilijk bereikbaar vanwege 
ondergelopen weilanden. Het is in die situatie gemak-
kelijker om met het veer de Maas over te steken, naar de 
kerk in Demen.  

Bentheim en Batenburg
In de 18e eeuw behoort Batenburg toe aan de Vorst 
van Bentheim, die zijn residentie heeft in Burgsteinfurt 
(Westfalen). Hij laat ‘zijn’ veer verpachten aan de meest-
biedende. Deze 
bewoont het 
veerhuis en baat 
daar tevens een 
herberg uit. 
In één van de 
vertrekken van 
het veerhuis, 
de ‘gerechtska-
mer’, komen de 
schepenen van 
het stadje bijeen 
om te besturen 
en om recht te 
spreken. Zij 
bewaren er ook 
het stadsarchief.   
Na de Franse Tijd is de Vorst van Bentheim een gedeelte 
van zijn rechten in Batenburg kwijt, maar hij behoudt 
onder andere het veer, de molen en de eendenkooi. In 
Demen zijn ze van deze stand van zaken op de hoogte, zo 
blijkt uit het Gemeenteverslag van 1851: “Een pontveer 
over de rivier de Maas, genaamd het Batenburgs Veer, is 
gelegen tegen over de kom van de gemeente Demen, in 
eigendom toebehoorende aan den Heer van Batenburg”. 
Deze levert zelfs het grind voor de Demense Veerweg; de 
gemeente Demen hoeft het alleen maar erop te brengen, 
een comfortabele situatie. Daar komt nog bij dat de veer-

boten in een prima conditie verkeren.  
Toch kent deze situatie niet alleen maar voordelen voor 
de Brabanders. Zo kost de overtocht voor Batenburgers 
de helft minder dan voor alle overige gebruikers van het 
veer, onder wie dus ook de Demenaren. Totdat in 1908 
de rentmeester een einde maakt aan dit privilege, en 
Batenburgers dus voortaan het dubbele moeten betalen. 
Het gemeentebestuur protesteert en tracht uiteindelijk 
via de minister van waterstaat zijn gelijk te halen. Dat 
mislukt, want het gaat hier om een particulier veer zon-
der een concessie van het Rijk. De exploitant mag dus zelf 
de tarieven bepalen èn weigeren bepaalde mensen over 
te zetten. Dit laatste overkomt enkele gemeentebestuur-
ders, die het verzoek van de veerman om een drankver-
gunning voor het veerhuis hebben afgewezen….
Omdat de klachten over het ‘heerlijke’ veer aanhouden, 
wil de gemeenteraad van Batenburg in 1931 graag de 
eigendom van het veer overnemen van de Vorst, maar 
deze weigert. Pas na de Maaskanalisatie en de oorlog 

verdwijnt dit laatste 
stukje middeleeu-
wen: ’Batenburg-
Demen’ wordt een 
rijksveer.  

Veermannen
De veerman is per 
definitie bekend 
bij veel mensen in 
de streek. Iedereen 
die regelmatig 
oversteekt, kent 
hem, en hij kent 
zijn vaste klanten. 

Ongetwijfeld telt 
deze beroepsgroep ook in Batenburg kleurrijke personen, 
maar veel verhalen kunnen niet meer worden verteld. 
Ze zijn immers niet opgetekend en de vertellers zijn 
allang dood en begraven. Maar soms heeft zo’n veerman 
een spoor nagelaten in een archief. Zoals T. de Ruijter 
uit Batenburg, die in september en oktober 1818 enkele 
honderden manschappen van de Nationale Militie met 
tientallen paarden en wagens moest overzetten. Doordat 
hij daarvoor het ministerie van oorlog een bedrag van 
89 gulden en 5 cent in rekening bracht, komt hij uit de 
nevelen van het verleden te voorschijn.  
Gelukkig zijn de verhalen van de familie Borneman wel 

Jarko, dE vEErhond



tu
ss

en
ti

jd
s 

1  ja
a

rg
a

n
g

 1
3

��

uit de eerste hand bekend. Van eind jaren ’50 tot mei 
1983 zijn twee generaties van deze familie veerman in 
Batenburg. Vader Hent (1915) maakt een overstap vanuit 
de binnenvaart. Met zijn gezin betrekt hij het veerhuis 
annex café en 22 jaar lang is de Maas zijn werkterrein, 
maar ook zijn lust en zijn leven. Bij het veerhuis is een 
kleine camping en voor toeristen zijn er roeiboten te 
huur. In zijn vrije uren stapt Hent aan boord van zijn 
schokker om te gaan vissen op de Maas. De liefde slaat 
over op zijn zoons Wim, Leon en Jo, die van jongs af mee-
helpen op het pont.

Wim Borneman
Wim Borneman (1946) is vanaf zijn veertiende bij zijn 
vader in de leer. Op het Batenburgs veer – hoe kan 
het anders! - ontmoet hij Corrie uit Megen, zijn latere 
echtgenote. Zij is zestien en hij één jaar ouder. Eenmaal 
getrouwd bewoont het stel dertien jaar lang de boven-
verdieping van het veerhuis, tot na het overlijden van 
Hent in 1982. Maar eigenlijk ‘huist’ Wim vooral op het 
pontveer, samen met wolfshond Jarko. Hun werkdagen 
zijn lang, maar beiden hebben zij daar weinig moeite 
mee. De rivier, die elk uur anders is, en de mensen aan 

boord, die steeds wisselen en toch oude bekenden wor-
den, vergoeden veel.
Eigenlijk heeft Wim al die jaren op het veer weinig 
onaangename dingen meegemaakt. Natuurlijk, Jarko 
kwam eens tussen het blok en de kabel van het pont 
terecht en liep toen zware verwondingen op. Op de ach-
terbank van de auto van een broer van Wim is hij naar de 
dierenarts gebracht en wonder boven wonder kwam hij 
er bovenop. 
Wim herinnert zich ook de dag dat hij een soort juten 
zak zag drijven in de Maas. Het was 8 uur in de ochtend. 
Hent draaide de ‘zak’ om en tot zijn schrik zag hij dat ze 
een lijk hadden ontdekt. Dokter Zeldenrust, de landelijk 
bekende patholoog-anatoom, werd erbij gehaald en uit-
eindelijk bleek het te gaan om een vermist persoon uit 
Ravenstein.
Op de vraag of Wim tot slot nog iets speciaals te vertel-
len heeft, reageert hij met een smakelijke lach. “Het 
was ergens in de zeventiger jaren. We hadden bericht 
gekregen dat er op het pontveer opnamen zouden wor-
den gemaakt voor een culturele film. Zoiets maak je 
natuurlijk niet elke dag mee. Toen ze eenmaal begonnen 
te draaien, bleek spoedig wat voor culturele film het was. 
De hoofdrolspeelster droeg een bontmantel en daaronder 
helemaal niets! Later bleek de film te draaien in dè sex-
bioscoop van Nijmegen, het Carolustheater. De titel was 
‘Pruimenbloesem’. Nou, dan weet je het wel!”   

15 mei 1983
In de jaren ’70 zijn er plannen voor een tolbrug bij Megen, 
een schakel in een snelle noord-zuidverbinding, waar-
van ook de tolbrug bij Tiel deel uitmaakt. Zo’n brug zal 
onvermijdelijk het einde van enkele veerdiensten bete-
kenen. Maar ook milieuactivisten laten van zich horen. 
Onder hen is Wim Dijkstra, de latere burgemeester van 
Oss. Hij krijgt het aan de stok met burgemeester Ton 
Bus van Megen en andere gezagsdragers in de regio. 
Uiteindelijk gaat het project bij Megen niet door. 
Bij Ravenstein komt er wel een brug, in de snelweg A50. 
Al met al raakt het onderhoud van enkele Maasveren 
achterop en laat de rijksoverheid zich omstreeks 1980 
steeds meer leiden door de rentabiliteit van de diverse 
veerverbindingen. Dit nieuwe beleid komt ongetwijfeld 
voort uit de economische malaise van die jaren en de 
koers van premier Van Agt en diens politieke vrinden. Na 
de protesten tegen de brug bij Megen lopen Batenburg en 
Ravenstein in 1982 te hoop tegen de afkondiging van een 
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forse verhoging van de veertarieven. Datzelfde jaar zijn 
Gelderse en Brabantse gemeentebesturen in druk overleg 
over de rijksveren op de Maas tussen Hedel en Grave. 
Inzet is: een zo gering mogelijke schade voor de gehele 
streek. De burgemeester van Lith, Lambert van den 
Berg, speelt daarbij een coördinerende rol. Uiteindelijk 
komt het veerbedrijf in de hele regio in handen van de 
Stichting Maasveren. 
Maar voor het Batenburgs veer valt het doek, in het 
jaar dat begon met de inlijving van Batenburg bij de 
gemeente Wijchen. Op zondag 15 mei 1983 om 6 uur ’s 
middags maakt het vaartuig zijn laatste oversteek, vanuit 
Demen. De drie pontbazen hebben een ‘volle bak’. “Die 
komt nooit meer terug”, mompelt een achterblijver. De 
Bornemannen nemen afscheid van ‘hun’ pontveer, maar 
gelukkig kunnen zij spoedig elders op de Maas aan de 
slag.  

28 april 2007
Na 24 jaar blijkt de voorspelling van de ‘somberaar’ op de 
Demense veerstoep slechts ten dele te zijn uitgekomen. 
Op 28 april 2007 is het autoveer inderdaad niet terugge-
komen, maar wandelaars en fietsers kunnen wel overste-
ken, althans tijdens het zomerhalfjaar. Zo is hiermee een 
aloude veerverbinding hersteld. Dit mooie initiatief is te 
danken aan de gemeentebesturen van Oss en Wijchen en 
de B.V. Recreatiemaatschappij Rivierengebied, die daar-
mee met name het kleinschalige toerisme in de regio een 
duwtje in de rug geven. Diverse fiets- en wandelroutes in 
beide provincies sluiten naadloos op dit pontje aan. Dus, 
lezers van Tussentijds, stap op de fiets of trek de wandel-
schoenen aan – je hoeft nu niet meer om te rijden of te 
lopen over de brug bij Ravenstein! 

April 2007,
Henk Buijks, BHIC (www.bhic.nl )
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Batenburg. Het gegeven over Wim Dijkstra 
heeft de auteur vernomen van Dijkstra zelf, 
korte tijd nadat deze als nieuw benoemde 
burgemeester van Oss (najaar 1996) was 
gaan kennismaken met de Dorpsraad Megen; 
daarvan was Ton Bus toen de voorzitter!





MEGEN (gemeente Oss)
Kern:  Megen 
(ook: Haren – Macharen,  
zie Tussentijds 2-04)

De voormalige gemeenten 
Berghem, Megen c.a. en 
Oss werden op 1 januari 
1994 samengevoegd tot de 
nieuwe gemeente Oss.

De stad  Megen was de hoofdplaats 
van het Land van Megen c.q. het graafschap Megen.
Van schepenen en de bank van de stad Megen is al sprake 
in 1357; zij zullen met hun persoonlijke zegels hebben 
gezegeld. Eustaes de Brimeu, graaf van Megen (1524-
1548), bepaalde op 8 juli 1527 onder meer dat de schepenen 
van de stad Megen voortaan hun schepenbrieven of 
schepenkennissen alleen nog mochten bezegelen met 
een gemeenschappelijk zegel voorzien van het wapen 
van Megen, “ghelijck die nu ghemaeckt is”.

Het oudst bekende zegel van de schepenank stelt het 
wapen Megen voor, waarop een van de adelaars uit het 
wapen van het geslacht De Brimeu was geplaatst. Het 
schild was gedekt met helm en helmteken (de kop van 
een brak *) van de oude graven vannhet geslacht Van 
Megen. Het “Armorial Bellenville” uit het derde kwart 
van de 14de eeuw geeft als wapen “Meghen”: in oud een 
rood schildhoofd. Daarop werd de omgewende adelaar 
geplaatst, kenteken van het geslacht De Brimeu als 
graven van Megen (1474-1605). Het stempel was in 1868 
nog ter plaatse aanwezig.

De wapenkaart, in 1600 uitgegegeven door J.B.Zangrius, 
geeft ls stadswapen het gouden schild met rode 
schildhoofd, evenals de kaart van baron Jacob Le Roy 
uit 1694.

De burgemeester zond in 1815 een tweetal brieven in. 
Bij de brief die verloren is gegaan, voegde hij twee 
zegelafdrukken: een van “het gemeentewapen” en 
een van de Dijkstoel van het Land van Megen. Om 
niet meer te achterhalen redenen, verzocht hij het 
laatste zegel voortaan als wapen te mogen gebruiken. 
Uit de wel bewaard gebleven andere brief blijkt, dat 

de heilige in het zegel Sint-
Servaas was.

Het wapen van 1817 werd dus 
conform het uit 1496 daterende 
zegel van de Heemraden of 
Dijkstoel van het Land van 
Megen bevestigd: Coupé, het 

eerste van lazuur, beladen met 
een lambel met drie pendants van 

goud, het tweede van goud. Het schild 
rustende tegen St.Petrus van goud (diploma 16 

juli 1817). De heilige houdt in de rechterhand een sleutel, 
in de linker een kromstaf. De voorgestelde “St. Petrus” 
moet zowel bij Megen als bij Haren als de parochieheilige 
St. Servaas worden geïdentificeerd.
De voormalige gemeente Haren en Macharen werd bij 
Koninklijk Besluit van 25 september 1820 gevoegd bij de 
toenmalige gemeente Megen. Destijds was het nog geen 
gebruik naar aanleiding van een dergelijke herindeling 
het wapen aan te passen.

De NCWV stelde in haar report van 1992 voor het 
oude stadswapen te herstellen, met toevoeging van 
een gravenkroon, in plaats van de doorgaans in de 
Nederlandse gemeenteheraldiek niet meer gebruikelijke 
helm, helmteken en dekkleden: Goud; een schildhoofd 
van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon met 
negen parels.

Voorzitter G.Ulijn van de commissie “wapen en vlag” 
bracht de brak (een jachthond) te berde. Na enig 
onderzoek kon worden vastgesteld dat de rode brak 
zowel in het wapenboek “Gelre” als op het stadszegel 
als kroon- c.q. helmteken voorkomt. De brak werd echter 
ook als schildhouder gebruikt, zoals bij het Megense 
graafschapswapen op de z.g. wapenkaart van Zangrius uit 
1600. Daar ij dat wapen ook voorzien van de parelkroon.
De gemeenteraad stelde bij besluit van 25 maart 1994 nr. 
136 het stadswapen vast: In goud een schildhoofd van 
keel. Het schild gedekt met een gouden kroon van negen 
parels en ter rechterzijde gehouden door een aanziende 
brak van keel. Tekstueel moet dat “Goud; een schildhoofd 
van keel. (etc.)” zijn.             R.P.
Bron: Rapportage gemeentewapens Oss 2002, door J.Melssen, archivaris/
heraldicus
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