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n deze Tussentijds besteden we veel aandacht aan de 

branden in Oss en vooral de wisselwerking tussen deze 

branden en de reactie daarop. Versterkten deze rampen 

de structuur van het bestuur van de stad of niet…… 

Zo ziet men maar dat de wisselwerking tussen bestuur 

en omgeving niet nieuw is….

Een ander mooi geschreven verhaal is het verhaal over 

websites waar u allerlei historische informatie over Oss 

terug kunt vinden en die zijn er (gelukkig) heel wat! 

Uit de aanwezigheid van deze websites zou je kunnen 

concluderen dat er heel veel belangstelling is voor de 

geschiedenis van Oss en gelukkig is die er ook. Echter 

vaak is deze belangstelling niet “georganiseerd”. Dat 

merken ook wij van De Werkende Mens omdat het aantal 

donateurs van onze stichting afneemt. Jammer want als 

donateur  kunt u in ieder geval mensen ontmoeten die ook 

graag met de Osse historie bezig zijn en elkaar ontmoeten 

bij lezingen en excursies en bovendien 2 keer per jaar dit 

blad in de brievenbus krijgen.

De bijdrage is klein. Het kost u 15 euro per jaar, dus mocht 

u dit blad in handen hebben en nog geen donateur zijn, 

dan kunt u van bovengenoemde voordelen gebruik maken. 

“Breken met het verleden” is een mooie symbolische titel 

van een rubriek waarin oude gebouwen voor het voetlicht 

worden gebracht die niet langer over het verleden kunnen 

getuigen maar dat gaan wij als Werkende Mens zeker niet 

doen…. Doet u mee?

Namens de redactie,

R o b e r t  v a n  V l i j m e n

BESTUUR STICHTING DE WERKENDE MENS

Redactioneel



‘Mensen hebben vuur nodig.’ Dit is een uitspraak 

van Stephan Pyne uit 2010 over het onderwerp ‘vuur 

en mensheid’. Vuur is immers de onmisbare bron van 

warmte, verlichting, maar ook van voedselbereiding 

en allerlei vormen van nijverheid.1 Maar ditzelfde 

vuur kan ook allesvernietigend zijn en catastrofale 

stadsbranden veroorzaken. De verwoestende 

stadsbranden van Rome (64 nC)2, Amsterdam (1452)3, 

Londen (1666)4 en Lissabon (1755)5 staan nog in alle 

geschiedenissen van deze steden opgetekend.

1      S. Pyne, Nawoord ‘Fire on the Fringe’, in: G. Bankoff, U. Lübken 
en J. Sand, Flammable Cities (Madison 2012) 392.

2     G. Bankoff, U. Lübken, J. Sand ed, Flammable cities. Urban 
Conflagration and the Making of the Modern World  
(Madison 2012) 8.

3     G. Verburg, In vuur @ vlam. Geschiedenis in woord en beeld van de 
brandbestrijding  (Haarlem 1976) 23. 
   http://www.mokums.nl/stadsbrand_amsterdam.html, 

geraadpleegd op 26 juli 2014.

4     http://www.isgeschiedenis.nl/toen/grote_brand_van_
londen, geraadpleegd 26 juli 2014.

5     Bankoff, Flammable cities. 147-169.

Het herstel na stadsbranden biedt ook kansen tot ver-
betering en versterking van de stad, zo blijkt uit recent 
onderzoek. Deze en andere rampen kunnen de aanzet 
geven tot modernisering van de samenleving, zowel 
op sociaal, economisch, politiek als cultureel gebied.6 
Omdat rampen herhaaldelijk voorkomen is er ook spra-
ke van een leerproces in de ondernomen acties.7 Al deze 
aspecten spelen daarom een rol in de wetenschappelijke 
analyses van stadsbranden en de gevolgen. Voorbeelden 
hiervan zijn de stadsbrand in Lissabon8, die leidde tot 
een planmatige modernisering van de stad en de waters-
noodramp in de Nederlandse delta in 1740-1741, waar 
voor het eerst in het hele land geld voor de slachtoffers 
werd ingezameld. 

6    Bankoff, Flammable cities, 4.

7     C. Mauch, ‘Introduction’, in: C. Mauch en C. Pfister, Natural 
disasters, cultural responses (Plymouth 2009) 7,  
  Schenk, Historical Disaster Research, 21.

8     Bankoff, Flammable cities, 147-169; R. Dynes, ‘The Lisbon 
Earthquake of 1755: the first modern disaster’, in: Th. Braun en 
J. Radner ed, (Oxford 2005), The Lisbon Earthquake of 1755. 
Representations and Reactions, 34-39.
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De catastrofale stadsbrand in Oss 
op 26 april 1751 

Een ramp is een kans op vooruitgang en modernisering
A n k  H a m e r s

Ank Hamers uit Oss schreef een werkstuk over 

de catastrofale stadsbrand van Oss in 1751 voor 

de mastercursus die zij volgde bij de faculteit 

Kunst- en Cultuurwetenschappen van de Open 

Universiteit Nederland. Het ging daarbij om 

onderzoek om na te gaan of rampen zoals de 

stadsbrand van Oss leiden tot verbetering en 

versterking van de stad en haar bestuur.
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Londen maakte een grote stadsbrand in 1666 mee.
In 2005 is een internationaal onderzoeksproject van 
historici gestart naar rampen als stadsbranden met als 
doel inzichten te bundelen en een algemeen toepasbare 
methode te ontwikkelen voor het bestuderen van ram-
pen (het DFN-project). Deze onderzoekers wijzen op 
het belang dit theoretisch wetenschappelijke onderzoek 
verder in te kleuren met historische voorbeelden.9   
      
Kleine steden en rampen
Voor mijn onderzoek heb ik gekeken of de onderzoeks-
resultaten ook van toepassing zijn op kleinere steden in 
de Nederlandse provincie. Omdat ik in Oss woon en deze 
stad ook een grote stadsbrand heeft meegemaakt, heb ik 
deze dramatische gebeurtenis als onderwerp van onder-
zoek gekozen. Op 26 april 1751 brandde hier vrijwel het 
hele centrum af. De oorzaak van de brand is bekend. Een 
vuurtje in de schuur van een klompenmaker sloeg over 
en kon door misverstanden snel uitbreiden. De buren 
zagen de klompenmaker zijn bezittingen uit de schuur 
slepen en dachten dat hij al met zijn reeds geplande ver-
huizing begonnen was, niet in de gaten hebbend dat hij 
zijn gereedschap trachtte te redden van het beginnende 
brandje.
Het brandje werd daardoor niet tijdig geblust. Omdat er 
een zeer krachtige wind stond sloeg het vuur al snel op 
de omgeving over, met als gevolg dat tweederde van de 

9     Schenk, Historical Disaster Research, 21,22.

stad afbrandde. De brand was zo groot dat zij zelfs lan-
delijke bekendheid verwierf. In het mei-nummer van de 
Nederlandsche Jaarboeken van 1751 werd een uitvoerig 
verslag van de brand opgenomen.

Over deze stadsbrand zijn een aantal lokale publicaties 
verschenen waarin de brand en de gevolgen hiervan 
worden beschreven aan de hand van de informatie uit 
de archieven. Voor mijn onderzoek heb ik onderzocht 
of de inzichten in rampen en maatschappelijke moder-
nisering ook op gaan voor Oss. Hoe probeerde het Osse 
stadsbestuur de gevolgen van de catastrofale stadsbrand 
van 1751 te boven te komen? Welke maatregelen nam 
het stadsbestuur voor de directe opvang van de getroffen 
bewoners, de hulpverlening op korte termijn, de weder-
opbouw en de brandpreventie op langere termijn?

De bronnen in de archieven zijn over dit onderwerp 
beperkt, niet op alle vragen kon antwoord worden 
gevonden.  Eerst heb ik gekeken naar wat de literatuur 
hier over zegt.

Opvattingen over catastrofale stadsbranden 
Wat zegt recent onderzoek over de effecten van rampen 
op de samenleving? Hiervoor is geput uit de recente visies 
van algemene aard en daarnaast twee specifieke voorbeel-
den, een van overstromingsrampen in de Nederlandse 
delta en de andere van de Lissabonse stadsbrand. 
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De Duitse historicus Jasper Schenk stelt dat rampen 
onlosmakelijk zijn verbonden met de menselijke geschie-
denis. Hij definieert rampen als een grote calamiteit, die 
onverwachts optreedt met ernstige gevolgen voor verlies 
van mensen- en dierenlevens, materiële schade en groot-
schalige vernielingen. Schenk beschrijft de resultaten 
van een in 2005 gestart onderzoeksproject (het DFN-
project10) van historici uit Duitsland, Zwitserland en 
Groot-Brittannië naar rampen en catastrofes. Het blijkt 
dat rampen niet zelden leiden tot verbeteringen, ze kun-
nen aanzetten tot modernisering van instellingen, de 
samenleving, organisaties en politiek.11 12 
Ook de Amerikaanse historicus Christof Mauch stelt dat 
rampen niet alleen schade lijken te veroorzaken maar 
ook een grote invloed hebben op het verloop van de men-
selijke geschiedenis.13 Hij onderzoekt de wijze waarop 
de samenleving de gevolgen van een ramp opvangt. 
Daarbij wijst hij op de samenhang tussen rampen, 
modernisering en de staat- en natievorming en stelt 
dat de menselijke houding tegenover rampen varieert 
gedurende de tijd. Samenlevingen leren van catastrofes 
en dit leidt tot het nemen van maatregelen op verschil-
lende niveaus van organisatie en tot technische ontwik-
kelingen in de brandbestrijding, maar ook in de gehele 
organisatie die daarmee samenhangt.14 

De Zwitserse historicus Christian Pfister heeft Mauchs 
bevindingen verder uitgewerkt en introduceert in zijn 
theorie het ‘paradigma van progressief leren’, waarmee 
hij bedoelt dat mensen leren van catastrofes, omdat 
deze steeds blijken te leiden tot wijzigingen in visies en 
daarmee tot concrete veranderingen.15 Daarbij onder-
scheidt hij drie fasen in de reacties op rampen. Dit zijn 
achtereenvolgens de eerste noodhulp, daarna de opvang 
van de getroffenen en als derde het herstel. Voor hulp 
in de eerste fase is het lokale niveau belangrijk, voor 
het tweede en derde niveau verschuift dit stapsgewijze 
naar het regionale en later in de geschiedenis naar het 
landelijke niveau. Hij constateert dat er eigenlijk al 

10     In het geraadpleegde artikel staat de juiste verklaring van deze 
afkorting niet vermeld. 

11     Schenk, Historical Disaster Research, 9-31.

12     Schenk, Historical Disaster Research, 21, 22.

13     Mauch, Introduction, 3.

14     Mauch, Introduction, 6.

15     Mauch, Introduction, 9.

vanaf de Romeinse tijd op lokaal niveau maatregelen 
zijn genomen om de brandschaden te beperken, zoals 
nachtwachters en bouwvoorschriften voor vuurplaat-
sen, maar ook aanschaf van blusmiddelen en toegang 
tot bluswater. Aanvankelijk werden huizen gebouwd 
van brandbare natuurlijke materialen als hout, twijgen 
en stro en deze waren dus heel kwetsbaar voor brand, 
met als gevolg dat hele stadscentra ten prooi konden 
vallen aan de alles verzengende vlammen. Daardoor 
vormden stadsbranden heel lang een vanzelfsprekend 
gegeven en de schade werd nog ingrijpender naarmate 
steden steeds omvangrijker werden.16 Vanaf de acht-
tiende eeuw kregen overheden in toenemende mate aan-
dacht voor brandbestrijding. Tot dan toe was het blussen 
vooral een zaak van de ervaringsdeskundigheid van de 
lokale bevolking en burenhulp, zoals het sjouwen met 
emmers water. Overheden zagen steeds meer in dat het 
herstel van de schaden en het verminderen van risico in 
de toekomst een investering vereiste aan geld en materi-
aal, maar ook een deskundigheid van planning en proce-
dures, die het lokale niveau oversteeg. Daarom werd een 
regionale en vaak zelfs landelijke aanpak noodzakelijk.17 
Hij concludeert op grond hiervan dat succesvolle hulp-
verlening en herstel nauw verbonden zijn met het proces 
van staats- en natievorming.18     

Verbeteringen
Ook de Britse historicus Greg Bankoff onderschrijft deze 
opvatting en stelt dat de opvatting dat stadsbranden 
eenmalige gebeurtenissen zijn onhoudbaar is, maar dat 
deze rampen juist bestudeerd moeten worden binnen 
hun gehele sociale context.19 Overheden kregen meer 
aandacht voor zowel de sociale, politieke, economische 
als institutionele aspecten die een rol speelden bij bran-
den. Dit leidde tot steeds effectievere maatregelen en tot 
wet- en regelgeving om zowel de kwetsbaarheid te verla-
gen als de structuur te versterken. Er kwamen praktische 
bouwvoorschriften, zoals voor de constructiewijze, het 
gebruik van brandbestendige materialen als bakstenen 
en leien daken alsook grotere afstand tussen de huizen. 

16     Bankoff, Flammable cities, 16.

17      C. Pfister, ‘Learning from Nature-Induces Disasters. Theoretical 
Considerations and Case Studies from Western Europe’ in: C. 
Mauch en C. Pfister, Natural disasters, cultural responses (Plymouth 
2009) 14, 17, 23-25.

18     Pfister, Leren van natuurlijke rampen, 27-29.

19     Bankoff, Flammable cities, 3, 4.
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Verder werden technische maatregelen en controlesy-
stemen ingezet, zoals de aanschaf van blusmateriaal, 
het oprichten van een brandweer en ook het regelen 
van toezicht.20 Daarmee werd de rampenbestrijding 
meer en meer het terrein van experts en de overheid.21 
Ook werden de preventieve maatregelen publiekelijk 
voorgelezen, zodat ieder op de hoogte was.22  Er werd 
tevens grote vooruitgang geboekt in de technische ont-
wikkeling van brandbestrijding. Waren het eerst alleen 
de brandemmers, een grote stap voorwaarts vormden de 
uitvinding en verdere perfectionering van de brandspuit 
en de waterpomp.23 

Jan van der Heijden verbeterde in 1672 de brandspuit tot een effectieve pomp om 
branden te bestrijden.

Hulpacties 
De omvang van en de schade door rampen kon zo 
groot zijn dat dit de aandacht trok van gemeenten in 
de regio of zelfs in het hele land, die medeleven uit-
ten door hulpacties vanuit de bevolking.24 Ook riepen 
getroffen gemeenten de hulp in van naburige, regio-
nale en/of nationale overheden, waarbij bijvoorbeeld 
werd gevraagd om materiële en financiële steun maar 
ook belastingverlaging.25 Het positieve effect van dit 
hele scala aan maatregelen, zowel lokaal als bovenlo-

20     Bankoff, Flammable cities, 4-5.

21      R. Favier en A.M. Granet-Abisset, ‘Society and Natural Risks 
in France 1500-2000. Changing Historical perspectives’ in: C. 
Mauch en C. Pfister, Natural disasters, cultural responses (Plymouth 
2009) 107; Bankoff, Flammable cities, 5.

22     Bankoff, Flammable cities,13.

23     Verburg, In vuur @ vlam. 12, 13, 18, 25.

24     Bosch, Natuur en cultuur, 40-45, 47.

25      S. Mc Cloy, ‘Flood Relief and Control in Eighteenth-Century 
France’ in: The Journal of Modern History,  
Volume XIII March 1941 Number 1, pp.1-18, aldaar 10, 13.

kaal, bleek uit het afnemen van niet alleen het aantal 
maar ook de omvang van grootschalige stadsbranden, 
dit ondanks de gestegen bevolkingsaantallen. Bankoff 
wijst erop dat deze geleidelijke transformatie van de 
hulpverlening van een lokale aangelegenheid tot zaak 
van nationaal belang samenhangt met de opkomende 
staats- en natievorming en de modernisering van de 
samenleving.26

De hulpverlening na catastrofale overstromingen in 
de Nederlanden is onderzocht door de Nederlandse 
historicus Toon Bosch. Ook hij constateert dat rampen 
geleidelijk aan steeds groter worden aangepakt, waarbij 
de staats- en natievorming een belangrijke rol speelt. 
Zeker tot in de zeventiende eeuw was de hulpverlening 
meestal beperkt tot de eigen directe omgeving, waarbij 
al wel werd samengewerkt op regionaal niveau bin-
nen de waterschappen. Bosch beschouwt de watersnood 
van 1740-1741 als een trendbreuk in de hulpverlening 
omdat toen voor zover bekend voor het eerst hulp kwam 
uit andere delen van ons land. In de periode daarna, 
met name vanaf 1795, draagt de centralisering van het 
staatsbestuur bij aan de ontwikkeling van effectievere en 
nieuwe omgangsstrategieën met rampen. 

Moderne ramp
Een tweede concreet voorbeeld van de effecten van een 
grootschalige catastrofe op de stad is de aardbeving en 
de daarop volgende stadsbrand in Lissabon in 1755. De 
Noord-Amerikaanse socioloog Russel Dynes noemt dit 
de eerste ‘moderne’ ramp omdat deze catastrofe voor het 
eerst in de geschiedenis leidde tot ingrijpende politieke 
en structurele hervormingen, zoals een centraal gecoör-
dineerde hulpverlening, planmatig herstel en preventief 
beleid voor vermindering van risico’s, maar vooral een 
ambitieus herbouwproject waarmee de indeling van het 
stadscentrum grondig werd verbeterd. Ook werd het 
stadsbestuur ‘gemoderniseerd’ door het terugdringen 
van de aloude macht van de adel en geestelijkheid. Hier 
wordt de staatsvorming zichtbaar als deze staat zijn 
verantwoording neemt voor hulpverlening en recon-
structie.27

26     Bankoff, Flammable cities, 4-6.

27      R. Dynes, ‘The Lisbon Earthquake of 1755: the first modern 
disaster’ in: Th. Braun en J. Radner (eds.),  (Oxford 2005), The 
Lisbon Earthquake of 1755. Representations and Reactions, 34-49, aldaar 
66, 67; Bankoff, Flammable cities,147.
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Na deze beschrijving van de ‘state of art’ over de inzich-
ten in rampen en gevolgen kijken we of we deze ook bij 
de Osse stadsbrand in 1751 herkennen. 

De stadsbrand in Oss op 26 april 1751 
In 1751 was Oss ‘een onbemuurde Stad, 4 uuren van ’s 
Hertogenbosch gelegen, hooftplaets des Kwartiers van 
Maesland, een der vier Kwartieren van de Meierije’.28 Het 
was een van de vele kleine plattelands gemeenten in de 
provincie Staats-Brabant. Deze provincie was sinds 1648 
een van de Generaliteitslanden van de Republiek der 
Zeven Verenigde Nederlanden, gebieden met beperkte 
staatkundige rechten die geen eigen bestuur hadden 
maar rechtstreeks werden 
bestuurd door de Staten-
Generaal der Zeven Verenigde 
Nederlanden. 
De bloei van Oss begon 
nadat hertogin Johanna van 
Brabant en Limburg (1322-
1406) de stad in 1399 stads-
rechten verleende en daar-
mee het recht op een eigen bestuur en rechtspraak, het 
marktrecht en ook toestemming voor het aanleggen 
van een omwalling en gracht. Oss werd een regionaal 
centrum met een lakenhal, een oliemolen en een weke-
lijkse markt.29 Vanaf de late Middeleeuwen ging het 
bergafwaarts als gevolg van de verwoestingen door eerst 
de Gelderse troepen, daarna door de strijdende partijen 
tijdens de Tachtigjarige Oorlog en eind zeventiende eeuw 
werd de stad geplunderd door Franse troepen.30 Medio 
achttiende eeuw krabbelde de stad overeind, vooral door 
de groei van de economische activiteiten in het bijzonder 
van de boterhandel. Deze boter werd geproduceerd in de 
omgeving van Oss waar zich uiterst vruchtbare graslan-
den bevonden.31

28      Nederlandsche Jaerboeken, inhoudende een verhael van de 
merkwaerdigste geschiedenissen die voorgevallen zijn binnen 
den omtrek der Vereenigde Provintien, sedert het begin des 
jaers MDCXLVII, het jaer der Verkiezinge van wijlen zijn 
doorluchtige hoogheit Prins WILLEM IV, tot Stadhouder van 
Holland, enz.  
Vijfde deel, 1751, Amsterdam, Staets-Braband, ’s 
Hertogenbosch, 383-384.

29     http://stadsarchiefoss.nl, geraadpleegd op 5 augustus 2014.

30      http://www.ossecanon.nl, Canon van Os, venster 20, 
Boerenbloei, geraadpleegd op 5 augustus 2014; F. van de Ven, 
Vierduizend jaar Oss (Berlicum1975) 45.

31      http://www.ossecanon.nl, Canon van Oss, venster 20, 

De Osse stadsbrand was geen uitzondering omdat al 
vanaf de tijd dat mensen in grotere verbanden woonden 
steden en dorpen met de regelmaat van de klok werden 
geteisterd door catastrofale branden die enorme schaden 
aanrichtten. Dit was aanleiding voor de Staten-Generaal 
in 1732 te bepalen dat ieder dorp of plaats een reglement 
voor brandpreventie diende te hebben. Dit reglement 
omvatte een breed scala aan maatregelen, zoals bouw-
voorschriften en het instellen van brandschouwen bij 
gebouwen met vuurplaatsen en schoorstenen. Ook wer-
den richtlijnen uitgevaardigd voor hoe te handelen bij 
brand. Het lokale bestuur kreeg daarbij de opdracht tot 
handhaving van de maatregelen en was indien nodig 

bevoegd tot bestraffing van wie 
zich niet hieraan had gehou-
den. Gemeenten waren echter 
niet verplicht dit reglement 
over te nemen en zodoende 
voerden de gemeente Oss en 
ook de naastgelegen dorpen 
Berghem en Geffen deze maat-
regelen niet in. 32 De gravin van 

het noordelijk gelegen Graafschap Megen had echter al 
in 1599 na een aantal grote stadsbranden bouwschriften 
vastgesteld ter preventie van branden in het dichtbe-
volkte stadje Megen.33

De catastrofale gevolgen van het niet invoeren van dit 
reglement voor Oss bleken tijdens de stadsbrand in het 
centrum op 26 april 1751. Een aanvankelijk onschuldig 
brandje in een schuur werd onderschat. Dit vuurtje werd 
echter al snel door de harde wind fel aangewakkerd en 
omdat blusmateriaal en richtlijnen voor het blussen ont-
braken, was blussen niet meer mogelijk. Blusmateriaal 
en mankracht voor de bediening hiervan moesten uit 
’s-Hertogenbosch worden gehaald en dit arriveerde pas 
de volgende morgen. De inwoners vluchtten de stad uit 
en werden opgevangen op een akker buiten de stads-
omwalling waar na enige tijd hulp34 werd geboden. 

Boerenbloei, geraadpleegd op 5 augustus 2014.

32      J. van Zuylen en T. Angenent, Uit de brand. 225 jaar georganiseerde 
brandbestrijding in Oss, 1757-1982  
 (Oss 1983) 6.

33      G. Ulijn, TááTúúTááTúú. Vijf eeuwen brand en brandbestrijding in 
Megen, Haren en Macharen, 1500-2000  
 (Megen 2001) 6.

34      Uit de geraadpleegde documenten blijkt niet wat deze hulp 
concreet inhield. 

De catastrofale gevolgen van het 

niet invoeren van dit reglement 

voor Oss bleken tijdens de 

stadsbrand in het centrum op 26 

april 1751.
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Deze stadsbrand verwoestte een derde deel van de hele 
gemeente en twee derde van het stadscentrum binnen 
de omwalling.35 De hitte-ontwikkeling was zo groot 
dat de kerkklokken gedeeltelijk waren gesmolten.36 
Het dak van de kerk verbrandde en van de toren bleven 
alleen de muren staan. De woning van de predikant kon 
nog gered worden, maar de school en de woning van de 
schoolmeester gingen in vlammen op. Een man en twee 
kinderen kwamen in het vuur om. 

Herstel
Het Osse stadsbestuur heeft zich zowel tijdens de brand 
als daarna actief ingezet om de gevolgen van deze cata-
strofe te boven te komen. De 
drie fasen die Pfister noemt 
in de hulpverlening bij ram-
pen zijn hierbij herkenbaar, te 
weten de directe hulp tijdens 
de brand, de eerste opvang na de brand en de regelgeving 
voor verbetering op langere termijn.37 

Twee voorbeelden van de directe hulp zijn de opdracht 
van het gemeentebestuur, toen al tijdens de brand bleek 
dat onvoldoende blusmateriaal aanwezig was, dit uit 
’s-Hertogenbosch te halen.38  Uit de verslagen blijkt dat 
de gemeente ‘s-Hertogenbosch later alle kosten van het 
geleverde blusmateriaal, zoals brandspuiten en emmers, 
inclusief transport en onderdak van de helpers, in reke-
ning bracht aan Oss. Daarnaast is hulp39 verleend aan de 
inwoners uit het getroffen centrum die waren gevlucht 
naar veiliger terrein buiten de stadswallen.40 
In de weken na de ramp nam het stadsbestuur een 
aantal maatregelen voor de wederopbouw, waarbij ook 

35      H. Buijks, J. Neomagus, P. Spanjaard, Oss een stad (Oss 1998) 63; 
F. van de Ven, Oss 1700-1918  
(Zaltbommel, Berlicum  1966) 14, 15; F. van de Ven, Vierduizend jaar Oss 
(Berlicum 1975) 45, 46. 
Uit de geraadpleegde documenten blijkt niet hoe groot de 
omvang van de hele gemeente was en welk aantal m2 werd 
verwoest. 

36      Op de voorpagina staat een plattegrond van de verbrande stad; 
Zuijlen, Uit de brand, 18.

37     Pfister, Learning from Nature-Induces Disasters, 21.

38     Nederlandsche Jaerboeken, mei 1751, 383, 384

39     De geraadpleegde bronnen vermelden niet wat deze hulp 
concreet inhield.  

40      Nederlandsche Jaerboeken, mei 1751, 383, 384.  
In de geraadpleegde bronnen staat niet wat deze hulp 
concreet inhield. 

al aandacht was voor de preventieve aspecten. Besloten 
werd aan de omliggende plaatsen hulp te vragen voor 
herstel van de schade. Aan de Staten-Generaal en aan de 
stadhouder werd geldelijke steun gevraagd voor de stad 
en vrijstelling van belastingen voor enkele jaren aan de 
slachtoffers. 41 Een verwijzing naar andere gemeenten 
die ook zijn geholpen na catastrofale rampen, zoals 
Nieuwkuijk en St. Michielsgestel, ondersteunde dit ver-
zoek. De besturen van de omringende plaatsen boden 
hulp door het houden van inzamelacties voor de getrof-
fenen. 42 Ook werd de voogdij geregeld over de twee 
kinderen die hun vader hadden verloren tijdens de 
brand. Vooruitlopend op eigen aanschaf van brand-

blusmiddelen werd een kos-
tenopgave gevraagd aan de 
gemeente ‘s-Hertogenbosch 
over het gebruik van brand-
spuiten.43 Daarnaast nam het 

bestuur maatregelen voor de herbouw van de kerk en het 
grotendeels verwoeste stadscentrum. In de gedeeltelijk 
verbrande kerktoren bevond zich de ‘raadkamer’, die 
voor de stad belangrijk was omdat hier de schepenen 
vergaderden en vooral ook het Osse gemeentearchief 
werd bewaard. Uit de stadsrekeningen blijkt dat dit 
archief wonderwel gespaard was gebleven bij de brand, 
hoewel het dak boven het gewelf van de raadkamer 
wel was verbrand. Het bestuur gaf opdracht met spoed 
deze ruimte te herstellen en daarmee ook dit zo belang-
rijke archief veilig te stellen.44 Voor de herbouw van 
de verbrande huizen werd een plan opgesteld waarbij 
men het bestaande stratenplan handhaafde. Er zijn 

41      De reactie op dit verzoek is niet in de geraadpleegde bronnen 
te vinden. 

42      Ven, Vierduizend jaar Oss, 46;  Archief B.H.I.C., Stadsbestuur Oss, 
Nummer toegang 7362,  
 Inventarisnummer 37. Resoluties, Keuren en reglementen. 
Notulenboek van de schepenen. 1722 – 1760,   
vergadering van 5 juni 1751; Archief B.H.I.C., Raad en 
Rentmeester-Generaal Domeinen, Nummer toegang:  
9, Inventaris nummer:  33, vergadering van 16 juni 1751; 
Archief B.H.I.C., Leen- en tolkamer, Nummer  
 toegang 9, Inventaris nummer  55,  9, Notaris- schepenen en 
andere akten, 9.33 Raad en Rentmeester- 
Generaal Domeinen, verslag van 16 juni 1751. 
In deze bronnen staat niet wat deze giften exact inhielden.

43      Zuijlen en Angenent, Uit de brand, 27; Archief B.H.I.C., 
Stadsbestuur Oss, 1412-1810, Nummer toegang:  
7362, Inventarisnummer: 37. Resoluties, Keuren en 
reglementen. Notulenboek van de schepenen, vergadering  
van  5 juni 1751.

44     Zuijlen en Angenent, Uit de brand.19.

'Het archief van Oss was wonderwel 

gespaard gebleven bij de brand'
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dus geen maatregelen genomen om de bebouwing van 
de stad minder gevoelig te maken voor stadsbranden, 
bijvoorbeeld door een grotere afstand tussen de huizen 
en bredere straten vast te stellen. Vernieuwend was de 
maatregel waarbij, vooruitlopend op de vaststelling van 
het reglement voor brandpreventie, alvast werd bepaald 
dat de herbouwde huizen geen dakbedekking van riet 
of stro mochten hebben. Alleen pannen en leien waren 
toegestaan. Daarbij werd ook de controle hierop geregeld 
inclusief strafbepalingen voor overtreders en de eis tot 
afbraak.45 Dat deze maatregel ook daadwerkelijk werd 
uitgevoerd, blijkt uit het verslag van de vergadering van 
17 juli 1751 waarin staat dat een vrouw die zich niet hier-
aan had gehouden omdat zij op haar herbouwde huis 
een rieten dakbedekking had gelegd. Zij kreeg een boete  
van drie gulden en werd gedwongen tot afbraak van dit 
rieten dak. Daarbij valt het op dat de schepenen zich 
voor deze strafmaatregel beriepen op het reglement zoals 
vastgesteld door de Staten-Generaal op 6 februari 1732 
waarin het stadsbestuur ook de bevoegdheid kreeg toe 

45     Zuijlen en Angenent, Uit de brand, 23; Archief B.H.I.C., 
Stadsbestuur Oss, 1412-1810, Nummer toegang:  
7362, Inventarisnummer: 37. Resoluties, Keuren en 
reglementen. Notulenboek van de schepenen, vergadering  
van 2 mei 1751.

te zien op de juiste uitvoering en waar nodig te sanctio-
neren. De gemeentesecretaris kreeg opdracht dit besluit 
op zondag 19 juli 1751 publiekelijk bekend te maken.46 
Deze eerste preventieve maatregelen traden dus in wer-
king vanaf mei 1751 en bleven van kracht totdat het Osse 
stadsbestuur in 1757 tot definitieve invoering overging. 
Een volgende maatregel was de herbouw van de afge-
brande school en schoolmeesterswoning. In de schepe-
nenvergadering van 22 augustus 1754 was de stadsbrand 
weer een belangrijk agendapunt. In dit verslag is te lezen 
dat alle afgebrande huizen waren herbouwd. Vervolgens 
werd nu de herbouw van de kerk en de toren ter hand 
genomen. Hierbij werd goed gelet op mogelijkheden 
voor kostenbesparing, zoals het gebruik van hout van 
bomen uit het Osse kerkhof. De toren werd opnieuw 
opgebouwd, niet met de voormalige spits, maar met een 
eigentijdse lantaarntoren en de door de brand gesmolten 
klokken moesten worden omgesmolten tot twee nieuwe 
klokken. Ook de financiering van dit geheel was punt van 

46      Zuijlen en Angenent, Uit de brand, 25; Archief B.H.I.C., 
Stadsbestuur Oss, 1412-1810, Nummer toegang:  
7362, Inventarisnummer: 37. Resoluties, Keuren en 
reglementen. Notulenboek van de schepenen, vergadering  
van 17 juli 1751.

De Osse brandweerkazerne aan de Molenstraat, tegenover het Titus Brandsmalyceum. Nu staat hier een modern flatgebouw met een 
hobbymaterialenwinkel op de begane grond. (foto 1960, Stadsarchief Oss)
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aandacht, zoals de inkomsten uit de tiendheffers.47 Op 7 
september 1755 was de kerk zover hersteld dat de eerste 
(protestantse) kerkdienst kon worden gehouden.48 

Naast het regelen van het herstel richtte het gemeen-
tebestuur zich tevens op de nodige maatregelen tot 
brandpreventie. Op 6 juni 1757 werd besloten tot het 
invoeren van de in 1732 door de Staten-Generaal vastge-
stelde verordeningen voor brandbestrijding. Dit bestond 
uit twee delen. Het ‘Reglement ter voorkoming van 
brand’ beschreef alle bouwvoorschriften en gedragsre-
gels van preventieve aard, terwijl het ‘Reglement der 
Geaffecteerdens der brandspuijt’ de oprichting van een 
lokaal brandweerkorps met de functiebeschrijvingen 
van de gelijktijdig benoemde brandweerlieden regelde. 
Vijfentwintig jaar nadat het landsbestuur het voorbeeld 
had gegeven, trad nu ook in Oss de regelgeving op dit 
punt in werking.49  In de schepenenvergadering van 22 
augustus 1754 stond de aanschaf van brandblusappara-
tuur op de agenda. Tijdens deze vergadering werden 
voorbeelden getoond van brandemmers, haken en lad-
ders zoals die ook in ’s-Hertogenbosch in gebruik waren 
en de schepenen besloten tot de aanschaf van 12 lederen 
brandemmers.50 
Een andere maatregel was de bouw van een nieuw 
raadhuis annex boterwaag en een politiebureau. Vooral 
deze boterwaag was in economisch opzicht belangrijk, 
omdat in die periode de boterhandel de belangrijkste 
bron van inkomsten was. Oss had namelijk het octrooi 
voor het wegen en verder verhandelen van boter uit de 
hele Maasgebied, een vruchtbaar gebied en uitstekend 
geschikt voor melkvee en dus veel productie van boter. 

47      De tienden waren een soort belasting, die onder meer diende 
voor het onderhoud van de kerk. Dit werd in Oss geheven 
door de abdij van Echternach (Ven, Vierduizend jaar Oss, 47).

48     Ven, Vierduizend jaar Oss, 47.

49      Zuijlen en Angenent, Uit de brand, 29; Archief BHIC, 
Stadsbestuur Oss, 1412-1810, Nummer toegang: 7362,  
 inventarisnummer 37, Resoluties, Keuren en reglementen. 37. 
Notulenboek van de schepenen, vergadering van 6 juni 1757.

50      Ven, Vierduizend jaar Oss, 46, 47; Buijks, Oss een stad, 64; Archief 
BHIC, Stadsbestuur Oss, 1412-1810,  
Nummer toegang: 7362, inventaris nummer 37, Resoluties, 
Keuren en reglementen. 37. Notulenboek van de  
 schepenen, vergadering van 22 augustus 1754. 
 In de geraadpleegde bronnen is niet te vinden of en zo ja 
verdere blusmiddelen, zoals een spuit, haken en  
ladders werden aangeschaft. 

De leren brandemmers van Oss

In dit hernieuwde gebouw kon deze functie veel beter 
worden uitgevoerd en dit kwam dus de stad ten goede.51 

Geffen niet 
Al deze herstel- en preventiemaatregelen deden blijk-
baar een zware aanslag op de financiën van de stad, want 
toen in 1757 het naastgelegen Geffen aan Oss om hulp 
vroeg vanwege ernstige schade als gevolg van overstro-
mingen en een grote dorpsbrand, besloot de gemeente-
raad in haar vergadering van 2 april 1757 niet hierop in 
te gaan, omdat Oss zelf een tekort had in de gemeentekas 
en daarom niets kon missen.52 Uit de bestudeerde verga-
derverslagen van de Osse schepenen blijkt niet dat er na 
de catastrofale stadsbrand politieke en/of bestuurlijke 
ingrepen hebben plaatsgevonden. Van hulp of bemoeie-
nis van andere overheden was geen sprake.

51      F. van de Ven, Oss, Historisch kijkboek Oss I 1700-1918 
(Zaltbommel, Berlicum 1996) 17; Ven, Vierduizend jaar Oss, 49. 
Hier wordt verwezen naar: Caspar van Breugel, Beschreeven 
Staat van de Meijerij, 1794, gepubliceerd in Historia 
Agriculturae, Jaarboek van het Nederlands Agronomisch-
Historisch Instituut, Groningen, deel VIII (1965), blz. 404.

52      Archief BHIC, Stadsbestuur Oss, 1412-1810, Nummer 
toegang: 7362, inventarisnummer 37, Resoluties, Keuren en 
reglementen. 37. Notulenboek van de schepenen, vergadering 
van 2 april 1757.
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Traditie blijft
Uit dit onderzoek blijkt dat de Osse stadsbrand welis-
waar een aanzet gaf tot modernisering, maar in hoofdlij-
nen bleef de traditionele agrarische samenleving onge-
wijzigd. De theorie van Pfister over de drie fasen in de 
hulpverlening, te weten de noodhulp, de opvang en het 
herstel, is herkenbaar. Ook de verschuiving van lokaal 
naar invloed vanuit regionaal en landelijk niveau is, wel-
iswaar in beperkte mate, herkenbaar, omdat het stadsbe-
stuur gebruik maakt van regionale en landelijke deskun-
digheid en (financiële) ondersteuning. Pfister verbindt 
dit aan het proces van natievorming, maar dat blijkt hier 
(nog) niet aan de orde te zijn. De visie van Mauch dat 
samenlevingen leren van rampen wordt in dit onderzoek 
duidelijk onderschreven, omdat er aanwijsbare verbete-
ringen worden doorgevoerd. Bankoff stelt dat rampen de 
aanzet vormen tot modernisering en ook tot effectievere 
brandpreventie. Ook dit is herkenbaar. De economische 
positie van de stad werd versterkt en het al vijfentwintig 
jaar eerder landelijk vastgestelde preventieve beleid werd 
nu ook in deze stad ingevoerd. De relatie die Bankoff legt 
tussen effectievere bestrijding en preventie, modernise-
ring en opkomend nationalisme is hier (nog) niet aan de 
orde. Ook riep deze ramp, in tegenstelling tot watersno-
den zoals onderzocht door Bosch, geen landelijke (proto-) 
nationale reacties op. 
De stadsbrand van Oss toont een  traditioneel beeld van 
hulp en wederopbouw na een ramp waarbij het lokale 
belang duidelijk overheerst terwijl de inbreng van de regio 
en de landelijke overheid beperkt blijft tot advisering en 
ondersteuning. Anderzijds benut de lokale overheid het 
herstel ook voor vooruitgang en verbetering van hun stad. 

G E R A A D P L E E G D E  L I T E R A T U U R ,  A R C H I E V E N  E N  W E B S I T E S  E N 

V E R A N T W O O R D I N G  A F B E E L D I N G E N

G E R A A D P L E E G D E  W E B S I T E S

http://www.bhic.nl 

http://www.isgeschiedenis.nl/toen/grote-brand-van-londen.

http://www.mokums.nl/stadsbrand_amsterdam.html.

http://www.ossecanon.nl, Canon van Os, venster 20, 
Boerenbloei.

http://stadsarchiefoss.nl.
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Betaalt aan Pero van Drunen, voor kost en drank van vier per-
sonen met der selver paarden, die de brandspuijten uijt ’s Bos 
herwaards gebragt en weder na ’s Bos getransporteerd hebben 
in twee dagen en sijnen huijse verteert vier gulden vier stuijvers. 

(1751) (twalfde Kappittel).

Betaalt aan den Bode Antonij Matters twee gulden vijf stuijvers 
voor dat den selve drie maal na ’s Bos is geweest als eens des nagts 
als den brand ontstaan was om de brandspuijten te verzoeken, 
en tweemaal door den heer ontfanger Essenius na ’s Bos gezon-
den om eenige papieren die hij vergeten had meede te brengen, 

aftehaalen. (1751). 

Betaalt aan Jan van Schaik en Peter van Bommel beijde wonen-
de tot Hinthum voor het herwaards transporteren en weder 
wegbrengen der brandspuijten na ’s Bosch de somme van vijf 

guldens. (1751).

Betaalt aan Hermen de Gester herbergier alhier wegens verte-
ring en defroucment van den heer Essenius, in het visiteren en 
opnemen van de afgebrande huijsen binnen dese plaats op den 
26e april 1751 negen en vijftig gulden veertien stuijvers. (1751).
Betaalt aan Floris den Leijendekker voor het verbranden van sijn 
leeren en reep, die bij het ongeluk van den brand op de kerk en 
aan den Toren hingen, alsoo hij besig was met werken, de somme 

van agt guldens. (1751). 

Betaalt aan Barend Croes voor het witten en schoonmaken van 
de raadskamer en voor het kopen van het materiaal, de somma 

van negen gulden. (1751).

Betaalt aan den heer Advocaat Coets (…) voor huijs huur van 
zeven weken voor den schoolmeester, wiens huijs, oftewel het 
gemeentens schoolmeesters huijs, was afgebrand, seven gulden. 

(1752).

Betaalt aan Steven van de Pas voor het vervoeren van het out 
horlogie na Eijnthoven ’t geen hij bij publique besteding heeft 

aangenomen ses gulden. (1754).

53   Stadsbestuur Oss, 1412 – 181, Nummer toegang 7362, Inventaris 
nummer 117, Rekeningen en bijlagen daarvan. Rekeningen van het 
gemeentehuishouden. 1751 – 1755.

  Stadsbestuur Oss, 1412-1810, Nummer toegang 7362, Inventaris 
nummer 129.B, Rekeningen en bijlagen daarvan. Stukken 
behorende bij de gemeenterekeningen, 1613-1810.

B I J L A G E  I

Voorbeelden van financiële uitgaven ten behoeve van de 
stadsbrand en wederopbouw van de stad Oss.  
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B I J L A G E  I I 

Eerste pagina van de resolutie waarin het 
Osse stadsbestuur in haar vergadering van 6 
juni 1757 het reglement ter voorkoming van 
brand invoerde.

Het stuk hieronder is afkomstig uit een brief van de Osse 

doktor Louis Stoltz aan E.M.J de Vlam, gemachtigde 

van het ‘Nederlandsche Roode Kruis in de Provincie 

Noord-Brabant’, van 11 december 1944. In de brief 

vraagt doktor Stoltz om officiele erkenning van de 

Rode Kruis afdeling Oss. Zij had tot eind oktober 1944 

gewerkt onder de naam “Roode Kruis Post Oss” als 

een onderdeel van de O.D. (Ordedienst), van wie zij de 

nodige legitimatiebewijzen en -armbanden kregen. Toen 

de OD deze in november terugvroeg, zocht Stoltz contact 

met het Nederlandse Roode Kruis. Naast het “algemeen 

overzicht” bevat de brief ook “een verslag op dag en 

datum van de door ons verrichte werkzaamheden in onze 

naaste omgeving” en aanbevelingen van burgemeesters 

van Den Bosch en Oss. Op 1 januari 1945 werd de 

afdeling Oss officieel opgericht.1

1     Een bewerkte versie van het stuk verscheen in “50 jaar Rode 
Kruis”, uitgave 1994, regio Oss, p. 11-16. 

De Rode Kruis Post Oss
A g n e s  L e w e
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Algemeen overzicht activiteiten Rode Kruis 
Oss, 19-9-1944 t/m 26-11-1944

Toen de bevrijding van Oss op 19 september 1944 een feit 
was geworden werd door de Koninklijke Patrouille2 (K.P.) 
een Roode Kruispost opgericht, welke onder leiding van 
de Heren W. Stoltz en H. v. Uden ten doel had aan die 
personen eerste hulp te verlenen, die door oorlogshande-
lingen gewond waren geraakt. Deze post werd gevestigd 
in het gebouw van de O.D. aan de Kruisstraat.
In een vergadering van de K.P. op 20 Sept. in het huis van 
de Goey op de Heuvel, welke als Roode Kruis Post was 
ingericht, werd besloten deze Roode Kruis Post uit te 
breiden. Door samenvoeging van alle E.H.B.O.ers uit Oss 
moest men komen tot één grote Roode Kruis Post. 3 
Op de 21ste Sept. werden alle E.H.B.O.ers uit Oss aan-
gezocht om dienst te nemen bij het Roode Kruis werk. 
Ongeveer 60 personen (dames en heren) meldden zich 
nog diezelfde dag. 
In een vergadering op 22 September werd besloten de 
post te vestigen in het E.K. Huis op de Heuvel [nu 
Hooghuisstraat 12] en deze post dag en nacht door ver-
schillende ploegen te laten bezetten. Kapelaan Brands en 
A. van Berkom stelden hun auto kosteloos ter beschik-
king van het Roode Kruis.
Toen na enkele dagen dit gebouw niet geschikt bleek om 
als Roode Kruis Post te fungeren werden stappen gedaan 
voor een ander gebouw. Na veel moeite gelukte het een 
leegstaand gebouw te vinden, dat indertijd dienst deed 
als huishoudschool en twee lokalen bevatte (Torenstraat). 
Op 25 September vond de verhuizing plaats van het E.K. 
huis naar de huishoudschool, en werd het gebouw, zo 
goed en zo kwaad als dat ging, ingericht.
Op deze dag [26 september] moest de commandant, 
de Heer W. Stoltz, ontslag nemen wegens vertrek naar 
elders. Als commandant van het Roode Kruis werd toen 
door de O.D. benoemd de Heer Fr. Wasmann, student in 
de medicijnen. 
Reeds enkele dagen was gesproken over een originele zie-

2     Handschriftelijk toegevoegd: “Oyen”. Opmerking redactie: ‘KP’ 
staat normaal voor ‘Knokploeg’, de naam waaronder bewapende 
verzetsgroepen opereerden. Een van de KP’s in de Maaskant 
stond onder aanvoering van Louis de Bourbon, de ondergedoken 
burgemeester van Oss. Hij stond zich er op voor dat hij van de 
Franse koningen afstamde. Vandaar dat wellicht in dit stuk 
gesproken wordt over de ‘Koninklijke Patrouille.’ 

3     Handschriftelijk toegevoegd: “EHBOers van de plaatselijke 
vereniging waren ingeschakeld bij de luchtbeschermingsdienst … 
welke alleen in actie kwam bij luchtalarm”

kenauto. Na informatie werd een ziekenauto ontdekt te 
Haren bij Oss. Direct vertrokken enkele personen onder 
leiding van den Heer H. van Uden naar Haren om den 
eigenaar te zoeken, en 1 dag later op 27 September stond 
een originele ziekenauto kant en klaar voor de Roode 
Kruis Post.
Toen de post enkele dagen in de huishoudschool geves-
tigd was, werd ingezien dat dit gebouw niet als Roode 
Kruis Post te gebruiken was. Besloten werd voor de 
zoveelste maal te verhuizen. Maar waarheen? Tot ein-
delijk de mededeling kwam, dat de directeur van het St. 
Nicolaas Instituut een der zalen van voornoemd gebouw 
ter beschikking van het Roode Kruis stelde. Na bezichti-
ging der zaal werd [op 29 september] direct een aanvang 
genomen met de zoveelste verhuizing.
De zaak bleek aan alle eisen te voldoen. Er werd aange-
troffen telefoon, centrale verwarming, elk uur van de dag 
warm water, slaapgelegenheid, schuilgangen enz. enz.
Tevens werden in het St. Nicolaas Instituut enkele zalen 
ontruimd voor de lichtgewonden uit Oss en omgeving. 
Hier assisteerden de leden van de Roode Kruis Post in 
drukke tijden het verplegend personeel. 
De heer Wasmann moest ontslag nemen als comman-
dant, wegens vertrek naar elders. Als commandant van de 
post werd benoemd de heer H. van Uden.

Toen het gevaar voor Oss groter werd, doordat gra-
naten op Oss werden afgevuurd, werd [op 30 septem-
ber] besloten enkele hulpposten in het leven te roepen, 
welke geplaatst zouden worden in 4 verschillende wij-
ken van Oss. Na overleg met doctoren hier ter plaat-
se werd besloten de posten te plaatsen in: Vlashoek 
[Weeshuis], Landbouwschool [Kruisstraat 94], klooster 
Paters Carmelieten [Molenstraat] en pastorie Pastoor 
Vissers [Berghemseweg]. Het doel van de hulpposten 
was: melding doen aan de Hoofdpost, zelf er op uitgaan 
om hulp te verlenen, een telefoonwacht te plaatsen en zo 
nodig assistentie te vragen. Het publiek werd hierover 
in kennis gesteld. Er werden vaste ploegen aangesteld, 
die dag en nacht deze post zouden bezetten. Elke ploeg 
bestond uit 4 personen. Bij tussentijdse controle werden 
steeds volledige ploegen aangetroffen. 

Op 2 oktober werd Oss overstroomd door evacuées. Hier 
moest weer de helpende hand geboden worden. Op de 
Hoofdpost werd die avond en de twee daaropvolgende 
dagen ’s morgens en ’s avonds voor 2000 personen brood 



tu
ss

en
ti

jd
s 

2 
/| 2

01
4  

 JA
A

RG
A

N
G

 2
0

14

tu
ss

en
ti

jd
s 

1 
/| 2

01
5  

 JA
A

RG
A

N
G

 2
1

14

gesneden, gesmeerd en belegd en na enkele uren reden 
Roode Kruisauto’s volgeladen met heerlijke boterham-
men naar scholen, waar dames van de Hoofdpost met 
rode kruisbanden om de arm boterhammen aan de hon-
gerige mensen uitdeelden.
Ook voor de babyvoeding werd gezorgd. Met Roode 
Kruiswagens ging men “den boer op” en na een uurtje 
reden de wagens terug naar de Hoofdpost, volgepropt 
met kannen melk. Door een milden gever verkregen wij 
een zak kindermeel.
Alles lag kant en klaar voor ons. Nu moest nog een papje 
gemaakt worden. De Stoomzuivelfabriek werd aange-
zocht dit te doen en na enkele uren lagen de geëvacueerde 
baby’s voldaan te slapen.
Diezelfde avond bleek nog, dat verschillende zieke en 
gewonde uit het strijdgebied waren meegekomen. Deze 
werden nog ’s avonds naar het ziekenhuis of noodzieken-
huis overgebracht.

‘n Nieuwe taak van hulpverlening werd [op 3 oktober] ter 
hand genomen, toen zich enkele geëvacueerden met zwe-
ren en verwondingen op onze post kwamen melden, ten 
einde verbonden te worden. Dr. Stoltz, Districts-arts, en 
Zr. Kipperman, Districts-wijkverpleegster, namen de ver-
zorging van deze mensen op zich, en nu zag men voortaan 
elke dag des morgens om tien uur ’n rij geëvacueerden, die 
wachtten op hun beurt om verbonden te worden.

Het direct oorlogsgevaar was geluwd en na rijp beraad 
werd op 9 oktober besloten de vaste bezetting uit de 
Hulpposten te halen en deze over te brengen naar de 
hoofdpost om daar te worden ingeschakeld in de afde-
lingen administratie e.d. De Hulpposten worden nu 
voortaan dienst als meldingsposten. Het publiek, dat ver 
van de Hoofdpost verwijderd woonde, kon bij eventuele 
granaat- of bominslag dan via de meldingspost de hoofd-
post bereiken.

Schade aan woningen langs de Hescheweg, veroorzaakt door een aanval van Duitse troepen op 25 september 1944. 
Foto Leo van den Bergh, collectie Stadsarchief Oss
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Toen er [op 14 oktober] in het kamp voor onvolwaar-
digen en geïnterneerden luizen geconstateerd werden, 
moesten direct stappen gedaan worden om dit met 
alle kracht te bestrijden. Enkele bussen D.D.T. poeder 
werden verkregen door bemiddeling van de Engelse 
instanties. Direct werd een aanvang gemaakt met de 
ontluizing van scholen en kampen. De poeder raakte 
op en het Roode Kruis werd genoodzaakt deze probate 
behandeling stop te zetten.

Telkens kregen we van de diverse afdelingen van het 
Ned. Roode Kruis lijsten van geëvacueerden, doden en 
gewonden. 15 oktober werd besloten ook een afdeling 
inlichtingen in het leven te roepen waar verschillende 
families uit Oss en omgeving navraag konden doen naar 
vrienden en bekenden in de bevrijde gebieden! Steeds 
komen nog nieuwe lijsten binnen, zodat wij verwach-
ten, dat deze afdeling voorlopig nog wel op volle capaci-
teiten zal draaien. 

Tevens kwamen er steeds brieven aan, die moesten 
worden doorgezonden aan personen in Oss. Dit waren 
uitsluitend familieberichten. Direct werd [op 16 oktober] 
een afdeling correspondentie opgericht en een oplaag 
van 1000 correspondentieformulieren bij Drukkerij van 
Doorn besteld. Deze afdeling liep zo vlot, dat na 14 dagen 
wederom 1000 formulieren besteld moesten worden. 
Gesloten brieven werden niet geaccepteerd in opdracht 
van het Ned. Roode Kruis, afdeling Eindhoven.

[Op 26 oktober kwam] een noodkreet uit Den Bosch. 
Vierduizend personen, waaronder vrouwen en kinde-
ren, babies en ouden van dagen, riepen vanuit de K.T.A. 
naar Oss om hulp. Onder leiding van den commandant 
vertrokken 2 auto’s, elk bemand met 4 E.H.B.O.ers naar 
Den Bosch. (Voor verdere bijzonderheden zie rapporten.)

Niet alleen was geneeskundige hulp, doch ook levens-
middelen waren dringend nodig. Direct [27 oktober] 
werd op initiatief van Dr. Stoltz en den commandant4 
een levensmiddeleninzameling in Oss op touw gezet, 
welke enige dagen duurde en door Roode Kruis auto’s, 
bemand met eigen personeel, werd opgehaald. In die 
dagen was er sprake van een evacuatie van 300 Bossche 
kinderen. Een oproep voor kinderopname werd in “De 

4     Handschriftelijk toegevoegd: HvU [H. van Uden]

Sirene” geplaatst en na 8 dagen waren reeds 200 aanvra-
gen geboekt.

Door het Ned. Roode Kruis werd indertijd het initiatief 
genomen, dat elk kind, dat niet in bezit was van een 
persoonsbewijs, een kinderlegitimatiekaartje bij zich 
moest hebben. Deze actie werd nu doorgevoerd en bin-
nen 14 dagen waren 3000 kaartjes aan geëvacueerden 
en kinderen uit deze stad uitgereikt. Niet alle personen 
hadden gehoor gegeven aan de persoonlijke oproep om 
deze kaartjes op te halen. Er werd een tweede persoon-
lijke oproep uitgeschreven, doch 300 personen bleven 
nog doof voor dit prachtige werk. Een laatste oproep zal 
nog geschieden.

Door verschillende doctoren hier ter stede werd opge-
merkt, dat vooral bij evacuées en politieke gevangenen 
scabies (red. schurft) was geconstateerd. Een nieuw pro-
bleem! Diezelfde dag [16 november] werd een reis onder-
nomen naar Eindhoven en werden 16 flessen benzyl-
benzoaat naar Oss vervoerd. Direct werd een aanvang 
gemaakt met de behandeling van deze scabies patiënten 
en nu na 10 dagen zijn reeds alle personen welke in kam-
pen en scholen zijn ondergebracht, met dit geneesmid-
del bewerkt. De resultaten zijn verrassend geweest.

Met een reis naar Den Bosch om 9 evacuées naar huis 
terug te brengen [op 24 november] kwam een onzer 
auto’s in botsing met een Engelse wagen. De chauffeur 
van de Engelse auto had de macht over zijn stuur verlo-
ren en reed met een vaart van pl.m. 40 km tegen de flank 
van onze Roode Kruis auto. De Roode Kruis auto werd 
hierdoor onherstelbaar vernield. Persoonlijke ongeluk-
ken, enkele schramwonden uitgesloten, kwamen niet 
voor.

Een nieuw probleem trekt nu [26 november] de aan-
dacht. Granaten vallen op Oss. Na 5 weken van rust 
voor de stad wordt men midden in de nacht weer opge-
schrikt door dit verachtelijk moordwerktuig. Wijken, 
welke in de gevaren zône liggen, worden ontruimd, naar 
de schuilgangen en schuilkelders vervoerd, terwijl het 
andere personeel reeds voor slaapgelegenheden zorgt.
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p a u l  s p a n j a a r d

In het Stadsarchief aan de Peperstraat wordt een belangrijk deel van de Osse archieven bewaard. Daar is een speciaal 

depot voor gebouwd, met klimaatbeheersing en dikke betonnen wanden voor brandveiligheid en bescherming. Naast 

de archiefbewaarplaats staat een ‘museumbewaarplaats’, de schatkamer van de Peperstraat. In dit depot is een groot 

deel van de collectie historische objecten opgeslagen van Museum Jan Cunen, waar het Stadsarchief onderdeel van is. 

In deze rubriek lichten we die voorwerpen toe, die zo nauw verbonden zijn met de Osse historie. 

Dit keer aansluitend bij het artikel over de invloed 

van branden op de ontwikkeling van een goed 

georganiseerde overheid in het algemeen en brandweer 

in het bijzonder: de collectie over de brandweer, 

gedenkboeken over de brandweerkorpsen in Oss, 

Schaijk, Berghem en Megen. De laatste verdient een 

speciale vermelding voor de mooiste titel ‘Táá túú’táá 

túú, vijf eeuwen brandbestrijding in Megen, Haren 

en Macharen’. Auteur Gerard Ulijn. De dvd van de 

Osse brandweer is ook interessant. Darop zie je het 

brandweerkorps in actie en de branden die het bestreed. 

De helm van de bedrijfsbrandweer van Bergoss is ook 

een mooi stuk. Een ‘omgebouwde’ legerhelm. Leren 

nekbeschermer er in en hanenkam erop, klaar. Zo smeed 

je zwaarden om in ploegscharen. 

Uit de schatkamer van het Stadsarchief
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Onder deze titel heeft archivaris Agnes Lewe van het Stadsarchief 
een geweldig aardig boekje met kinderrijmpjes samengesteld. Er 
zijn aftelrijmpjes bij (‘Ooie vooie mieskapel, mieskapel is samen, 
stoute jongens mogen niet klikken, anders krijgen ze zeven tikken, 
zeven tikken op de wang, am bam boterham’). Of ook een heel aar-
dige rubriek met ‘poep en scheetrijmpjes’: ‘Onder de tafel zat een 
teef, als het scheet dan scheet het scheef, als het piste dan piste 
het wijn, morgen zal het kermis zijn.’
Of kringliedjes en springliedjes: ‘Naald en draad en de vingerhoed, 
’s-avonds op de naaischool gaat hij goed, ’s-avonds zeven uren 
gaat ze uit, tingeling zo gaat de fluit’.

De verzameling gedichtjes en liedjes is in 1944 bijeengebracht 
op verzoek van de waarnemend burgemeester van Oss, J.P. 
Pulles. Burgemeester L. de Bourbon van Oss was in 1943 onder-
gedoken omdat hij zich niet langer met het Duitse bewind kon 
verenigen. Tijdelijk opvolger Pulles was Duitsgezind. Kennelijk 
had hij ook interesse in de ‘volkseigen’ cultuur. Vanuit die (door 
mij, red.) veronderstelde belangstelling schreef Pulles op 15 
februari 1944 aan alle schoolhoofden in het Maasland een brief 
met het verzoek de kinderen ‘liederen, liedjes en rijmpjes’ te 
laten opschrijven en hem toe te sturen, voor de vorming van een 
collectie voor het streekmuseum. De ingezamelde teksten zijn 
bewaard gebleven. Ze geven nu een mooi inkijkje in de rijmpjes 
en  liedjes die kinderen toen zongen. Agnes Lewe licht aan het 
einde van het boekje toe hoe deze collectie tot stand is geko-
men. De moeite van het lezen (en aanschaf voor € 2,50) van het 
mooi vormgegeven boekje waard!

‘Ikke en ons Jentje 
zaten in een mentje’

p a u l  s p a n j a a r d
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Joannes Marcellus Cunen is op 24 februari 1884 

geboren in Oss. Zijn vader, Gerardus Cunen, was 

gehuwd met Antoinetta van Poppelen. De familie 

bezat een bekende manufacturenzaak in het centrum 

van Oss. Na het overlijden van Antoinetta op 13 

juli 1908 hertrouwde Gerardus Cunen in 1914 met 

Henrica Alouisa van Vugt. Jan Cunens gezondheid 

was zwak. Hij was diabeticus en overleed ongehuwd 

op 12 september 1940 in Oss.

Jan Cunen is bekend geworden om de grote reeks 

artikelen die hij schreef over de historie van Oss en het 

Maasland. Na zijn opleiding tot archivaris ordende 

hij de archieven van zijn geboorteplaats en vele andere 

plaatsen. Tevens bracht hij een collectie historische en 

volkskundige voorwerpen bijeen die de basis vormden 

voor het gemeentelijk museum van Oss dat na de 

Tweede Wereldoorlog naar Jan Cunen is vernoemd.

Kloosterling
Jan was de oudste zoon van het gezin Cunen. Op de 
lagere school hoorde hij bij de betere leerlingen. Hij viel 
wel enigszins op door zijn in zichzelf gekeerde karakter. 
Na zijn middelbare schooltijd kwam hij in de manu-
facturenzaak van zijn ouders. Na enkele jaren voelde 
hij meer voor een vorming tot geestelijke. Op 22-jarige 
leeftijd besloot hij een proefperiode door te brengen in de 
Benedictijner abdij de Achelse Kluis. Dat overtuigde hem 
en in 1906 meldde Jan Cunen zich bij de Trappisten in 
Diepenveen. Zijn religieuze naam was Eugenius. Cunen 
bleef echter niet lang. Op 7 april 1908 trad hij weer uit. Als 
reden wordt een gebrek aan roeping opgegeven. Gezien 
Cunens herhaalde pogingen toegelaten te worden tot 
een geestelijke orde, lijkt deze verklaring niet geheel 
aannemelijk. Meer waarschijnlijk is zijn suikerziekte 
reden geweest hem te vragen zijn toelatingspoging te 
staken. Als gevolg van zijn ziekte moest hij zich aan een 
specifiek dieet houden en dagelijks veel wandelen. Deze 
verplichtingen waren vermoedelijk slecht te combineren 
met de eisen van de orde.

Jan Cunen berustte niet in zijn afwijzing en ondernam 
in de periode 1909 - 1917 verschillende pogingen bij 
kloosters in Nederland en België aangenomen te worden. 
Telkens bleek zijn gezondheid het struikelblok. Op 28 
juli 1917 gaf hij zijn pogingen definitief op en keerde hij 
terug naar zijn geboorteplaats.

Archivaris
In Oss vatte Cunen het werk als etaleur en winkelchef in 
de zaak van zijn ouders weer op. Hij stortte zich op zijn 
tweede roeping, de historie van stad en streek. In 1919 

Historicus en archivaris 
Jan Cunen (1884-1940)

P a u l  S p a n j a a r d
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schreef hij een artikel over een voormalige schuilkerk in 
Oss in het weekblad Mooi Brabant in woord en beeld, 
het begin van een grote reeks artikelen over de historie 
van Oss en het Maasland. Toen koningin Wilhelmina in 
1923 haar 25-jarig jubileum vierde, werd in Oss een grote 
historische optocht gehouden, waarvoor Jan Cunen een 
belangrijk deel van het voorbereidende werk deed. De 
wijze waarop hij de historie van 
stad en streek verwerkte, viel in 
de smaak. In de krant De Stad 
Oss kreeg hij een wekelijkse 
rubriek onder de naam Uit het 
verleden van Oss en omgeving.

Als vrijwilliger begon hij in 1928 
met de ordening van het Osse 
gemeentearchief. Het was werk 
dat hem lag. In 1929 begon hij 
bij het rijksarchief in Den Bosch 
als volontair aan de opleiding 
tot archivaris. Als praktijkop-
dracht voltooide hij de orde-
ning en inventarisatie van het 
gemeentearchief van Oss, waar-
van de resultaten werden opge-
nomen in het in 1932 uitgege-
ven boek De geschiedenis van 
Oss. Hoewel het boek inmiddels 
op een aantal onderdelen verouderd is, biedt het nog 
steeds een goed bruikbaar overzicht van de Osse geschie-
denis. Bovendien komt Cunen de eer toe als eerste een 
breed opgezette historie van Oss te hebben geschreven.

Op 28 april 1934 legde Jan Cunen met goed gevolg het 
archiefexamen af en op 1 juli ontving hij zijn aanstelling 
tot archivaris van de gemeente Oss, voor drie dagen per 
week. De weinig eisende vrijgezel was hiermee wel tevre-
den. Hij kon zich nu het grootste deel van de week aan 
de geschiedenis van zijn woonomgeving wijden. Naast 
zijn werkzaamheden voor het archief van Oss pakte Jan 
Cunen ook de inventarisatie van de archieven van andere 
Brabantse gemeenten aan. Zijn inzet en bescheidenheid 
bezorgden hem vele verzoeken tot ordening van archieven.

Museum
Het jaar 1933 moet zeer enerverend zijn geweest voor 
Cunen. Bij de aanleg van een woonwagenkamp op de 

Osse hei bleek een grafheuvel te zijn aangesneden, waar-
uit het beroemde Osse ijzeren zwaard in een bronzen 
vat tevoorschijn kwam. Wegens de rijkdom van dit graf 
werd het al spoedig het Vorstengraf gedoopt. Met deze 
vondst werd bovendien het begin van de IJzertijd in 
Nederland gemarkeerd. Cunen volgde de opgravingen 
door de archeoloog dr F. Bursch met grote belangstel-

ling. Frappant is het gegeven 
dat Cunen ooit het volksver-
haal optekende dat op de hei 
een koning begraven moest 
liggen.

Na deze opgravingen hield 
Cunen intensief bij welke voor-
werpen er in het Maasland bij 
landwerkzaamheden of bij de 
kanalisatie van de Maas tevoor-
schijn kwamen. Door zijn goe-
de contacten met de bevolking 
wist hij vele vondsten te ver-
werven. Sommige voorwerpen 
bleven in Oss maar de meeste 
gingen naar het Rijksmuseum 
voor Oudheden in Leiden. De 
vondsten die bleven, kwamen 
ten goede aan de bescheiden 
collectie die de basis zou vor-

men van een museum in Oss. Een plan hiertoe is gebo-
ren in 1932, naar aanleiding van het verschijnen van 
Cunens Geschiedenis van Oss. De raadscommissie ter 
bevordering van nijverheid, handel en verkeer vond 
de tijd rijp voor een eigen museum, waarmee door het 
gemeentebestuur werd ingestemd. Ter verrijking van 
de collectie werd aan de grote ondernemingen in Oss 
portretten van de oprichters gevraagd. In het souterrain 
van het gemeentehuis kon Cunen in 1934 een vertrek 
inrichten als museum met archeologica, volkskundige 
voorwerpen en kleding, prenten en devotionalia. Op 24 
november 1935 opende het museum de deuren. Grote 
trekpleister en bijna verplichte kost voor de school-
gaande jeugd was de gipsen kopie van het Osse zwaard 
en de bronzen emmer. De originelen berusten wegens 
het nationaal belang van de vondsten nog steeds in het 
Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden.
In 1936 bracht Jan Cunen een historisch periodiek uit. Hij 
doopte het de Ossensia-reeks. In deze boekjes besprak hij 

Jan Cunen, collectie Stadsarchief, Oss
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specifieke thema’s uit de Osse en Maaslandse historie. In 
totaal verschenen acht afleveringen.

Jan Cunencentrum
Jan Cunen deed weliswaar niets liever dan bezig zijn 
met de historie, zijn deeltijdbaan en bescheiden salaris 
maakten het noodzakelijk dat hij bijverdiende met de 
ordening van archieven van andere plaatsen. In 1939 
stelden B & W van Oss de raad voor Cunens aanstelling 
uit te breiden tot een volledige werkweek. Na discussie 
over de noodzaak hiervan, ketste het voorstel af. Ook 
een verhoging van het salaris van Cunen tot ƒ 1800,- per 
jaar achtte de raad niet nodig. Cunens bevlogenheid was 
bekend, burgemeester Ploegmakers vond een verhoging 
van zijn salaris redelijk maar hij schatte in dat deze met 
een onveranderde beloning ook ‘volkomen tevreden’ 
zou zijn. Het bleek inderdaad zo te zijn. Jan Cunen was 
niet verontwaardigd of teleurgesteld, hij werkte rustig 
verder, de geschiedenis van Oss en het Maasland gingen 
hem voor alles. Zijn suikerziekte bezorgde hem echter 
veel lichamelijk ongemak. Weliswaar bestond sinds 1924 
de mogelijkheid insuline toe te dienen maar de kostbaar-
heid van het preparaat en de betrekkelijke nieuwigheid 
maakten een ruime toepassing in die jaren nog niet 
mogelijk. Toch nog onverwacht overleed hij in 1940 op 
56-jarige leeftijd.

Verstrooid
Zij die hem in persoon hebben meegemaakt, typeren 
hem als onvermoeid werker, niet materieel ingesteld, 
een tikkeltje verstrooid, soms eigenwijs op het eigenzin-
nige af en bijzonder hulpvaardig. Nog tijdens de oorlog 
werd het museum naar een grotere ruimte overgebracht. 
In de jaren na de oorlog werd een uitgebreide collectie 
schilderijen aangekocht uit de Haagse en Romantische 
School. Op 28 juli 1949 werd het naar Jan Cunen ver-
noemde museum feestelijk heropend.
Aan het einde van de jaren ‘70 kreeg het museum een 
nieuwe impuls. Het oude raadhuis van de gemeente Oss 
aan de Molenstraat kwam geheel ter beschikking als 
museaal gebouw met een staf van beroepskrachten. De 
naam van het museum is bij deze gelegenheid veranderd 
in het dynamischer klinkende Jan Cunencentrum. Het 
houdt in ieder geval de herinnering aan deze bevlogen 
archivaris vast.

Bronnen

• Gemeentearchief Oss, Jan Cunencentrum

•  Frater Theodardus, Een Ossenaar van betekenis, herinnering aan  
Jan Cunen, 1947, typescript

•  J.P.W.A. Smit, ‘In memoriam J.M. Cunen’, in: Nederlands 
Archievenblad, 1941

•  B.C. Goverde, ‘Jan Cunen, late roeping en late complicaties’, in: 
Brabants Dagblad, 12 september 1990

•  J. van Zuijlen, artikelen over Jan Cunen in: Brabants Dagblad, 25 
februari 1984; 28 september 1985; 25 juni 1988; 9 september 1990

•  Tj. van Ras, ‘Cunencentrum vijftig jaar’, in: Brabants Dagblad, 8 
maart 1986

• Oss Actueel, maart 1980

•  ‘Jan Cunen’, in: Een greep uit de collectie, uitgave Jan Cunencentrum 
Oss 1980

Dit artikel verscheen eerder in: J. van Oudheusden e.a. 
(red.), Brabantse biografieën. Levensbeschrijvingen 
van bekende en onbekende Noordbrabanders. Deel 
2 (Uitgeverij Boom en Stichting Brabantse Regionale 
Geschiedbeoefening, Amsterdam/Meppel 1994).
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Sinds het grijze verleden was Oss in 
het bezit van een molen. Al in de 
veertiende eeuw wordt deze vermeld. 
Oss kende het recht van molendwang, 
waardoor een ieder verplicht was 
zijn graan te laten malen op de 
banmolen van Oss. Het feodale recht 
van molendwang is in West-Europa in 
de twaalfde eeuw ontstaan. Het doel 
van deze molendwang was een deel - 
bijvoorbeeld een tiende- van het graan 
als belasting te kunnen innen.

Vaak waren deze molens eigendom van 
de plaatselijke heer of een hogere 
autoriteit, dan wel van een abdij. Later werden er ook 
molens gebouwd in Nistelrode, Heesch en Berghem, maar 
al deze molens vielen onder het banmolenrecht van Oss.

Toen omstreeks 1790 tijdens de Brabantse Omwenteling en enkele jaren later 
met de komst van de Franse tijd in de Nederlanden het feodale systeem werd 
afgeschaft, werd het ook toegestaan om vrije molens, meest windmolens, op te 
richten, die de voormalige banmolens beconcurreerden aangezien de boeren nu 
ook daar hun graan konden laten malen.

De oudste molen van Oss stond tot 1865 aan de Oude Molenstraat, recht 
tegenover de Molenweg, ongeveer op de plaats waar nu het Zuidergebouw staat.
Doordat het recht van molendwang verviel en meer moderne molens grote 
concurrenten werden, is deze molen in 1867 afgebroken. Ze is dan waarschijnlijk 
al zeer bouwvallig. Het molenhuis stond vrij ver van de molen verwijderd, in de 
richting van de Osse hei. 

In de voorgevel van het in september 2006 gesloopte pand Oude Molenstraat 49, 
laatste bewoner H.M.M. Hendriks, was een ingemetselde afbeelding van deze 
vroegere situatie te zien. Zie foto’s.

Wie de molen heeft laten bouwen of wie de eigenaar 
is geweest is niet bekend, wel dat molenaars uit een 
bekend geslacht op deze molen hebben gewerkt.
Een van deze molenaars is geweest Adrianus Aart 
de Louw, geboren en gedoopt op 26-03-1745 in 
Best, zoon van Arnoldus (Aardt) Joannes Baptist de 
Louw en Anna Maria van der Sande. Hij trouwde op 
29-10-1769 in Reek met Marie Anna van der Meulen, 
geboren en gedoopt op 23-05-1745 in Oss. Zij kregen 
11 kinderen, allen geboren te Reek, de laatste in 1786. 
Hierna zijn zij in Oss gaan wonen, in de Molenstraat. 
Adrianus werd molenaar op de molen in de Oude 
Molenstraat. Hij is op maandag 13-06-1831 om 22.00 
uur in Oss overleden, 86 jaar oud. Zijn vrouw Marie 
Anna is in 1795 in Oss overleden en daar op 06-08-
1795 begraven.
Een zoon van Adrianus, Theodorus Johannes, geboren 

en gedoopt op 15-01-1784 te Reek, van beroep eveneens molenaar, heeft na 
het overlijden van zijn vader  gewerkt op de molen in de Oude Molenstraat. Hij 
trouwde op 04-05-1818 in Reek met Joanna van den Berg, geboren en gedoopt op 
01-06-1788 in Gemert. Zij was van beroep dienstmeid. Zij kregen 6 kinderen. Zij 
woonden in de Molenstraat.
Theodorus is op 24-07-1861 in Oss overleden. Waarschijnlijk is er daarna geen 
molenaar meer werkzaam geweest op de molen, aangezien de molen, die in 
bouwvallige toestand verkeerde, in 1867 is afgebroken.

Een van hun kinderen, Hendrikus, geboren op 22-03-1823 in Reek, werd ook 
molenaar. Hij trouwde op 29-09-1860 in Oss met Elisabeth Wilhelmina Theodora 
Hoeben. Zij werd geboren op 14-12-1831 in Gorinchem, dochter van Christianus 
Franciscus Hoeben en Johanna Geertruida van Gulick.
Zij kregen 7 kinderen. Hendrikus is waarschijnlijk omstreeks 1860 op de wind- 
en stellingmolen Zeldenrust in Oss als molenaar gaan werken. Deze in 1860 
door Frans van Deursen gebouwde molen staat aan de Kruisstraat, toen nog 
Bosschestraat geheten. Tot aan zijn overlijden op 23-06-1872 was hij molenaar 
op deze molen.

Bron: Genealogie De Louw, Foto’s R.Pieters   

De molen in de Oude Molenstraat
RUUD PIETERS

De Pil is er 

Op 10 april is ‘De Pil’ onthuld, beter gezegd, de Pillenstrip op het parkeerterrein 
aan de Organon-zijde bij het station. Op de foto nog volop in aanbouw maar nu 
klaar als u deze Tussentijds leest. De Pillenstrip is een fantastisch idee van Sjef 
Hoogstede, ontwerper bij de gemeente. In het kader van de verbetering van de 
Gasstraat was er gelegenheid om op een aantal plaatsen markante blikvangers 
te plaatsen, geïnspireerd op hun omgeving. Dit parkeerterrein bij het vroegere 
Organongebouw, waar de pillenfabricage plaats vond, bracht Hoogstede op dit 

ontwerp. Een verwijzing naar het industrieeel erfgoed van Organon. De blauwe  
onderkant van de constructie heeft de kleur en de golven van de Organonwand, de 
metalen bovenlaag heeft de kleur en wafeltjes-structuur van de doordrukstrip van 
de pil. Voor elke pil is er op de plaat een plexiglazen bol geplaatst met daarin een 
licht. Elke dag licht de volgende bol op en is er zelfs aan een week ‘rust’ gedacht.  
Als u iemand met de auto afzet of ophaalt bij het station, rijdt u vanzelf een rondje 
om de Pillenstrip, die als verkeersheuvel in het midden van het P-terrein staat. PS
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Het klassieke speurwerk naar informatie uit het verleden bestaat 

uit het doornemen van vergeelde documenten in de studiezaal 

van een archief. Dat oude handwerk raakt steeds verder uit 

gebruik omdat er digitaal steeds meer historie is te vinden. Je 

hoeft er zelfs niet meer voor te reizen naar het archief in deze 

of gene plaats. Gewoon, thuis vanachter de pc is van alles onder 

handbereik in de digitale wereld. Het world wibe web heeft op 

allerlei plekken informatie over Oss, van deze tijd en door de tijd 

heen. Op dat laatste onderwerp zijn we eens gaan zoeken. Wat 

biedt het internet over de historie van Oss? En wat vinden we van 

de kwaliteit van de sites? We geven drie sterren aan de beste sites.

Op Google tikken we in ‘historie Oss’, dit komt dan tevoorschijn:
nl.wikipedia.org/wiki/Oss. Zoals gebruikelijk bij Wikipedia komt er dan best 
een bruikbaar en overzichtelijk geheel uit met beknopt een overzicht van de Osse 
geschiedenis, bezienswaardigheden, monumenten enzovoort, zoals wikipedia dat 
standaard opbouwt. Ziet er allemaal betrouwbaar uit. 
Opmerkelijk vonden we deze vermelding: ‘Berucht was lange tijd de Bende van 
Oss. Eind negentiende, begin twintigste eeuw was een roerige periode waarin 
Oss gebukt ging onder ernstige criminaliteit. De Ossenaren danken hieraan de tot 
carnavalsnaam geworden bijnamen Osse messenstekers of Osse messentrekkers.’ 
We wonen al een tijd in Oss maar dat de messentrekkers onze carnavalsbijnaam 
waren geworden, dat was nieuw voor ons. De site is bijgewerkt tot en met 2014, 
behoorlijk actueel dus, zelfs de Weg van de Toekomst staat vermeld. 
W A A R D E R I N G :  T W E E  S T E R R E N

Website Stadsarchiefoss.nl. Een mooi verzorgde website, met veel informatie. 
Over de eigen activiteiten voor educatie, nieuws, activiteiten, collectie en allerlei 
thema’s over de Osse geschiedenis. Nu is actueel de bevrijdingsdagboeken 
van verschillende Osse inwoners. Onder links en colofon staan de koppelingen 
naar de geweldig informatieve Osse canon van de geschiedenis. En ook naar 
alle heemkundekringen in de gemeente en andere instellingen die historische 
informatie bieden.
Opmerkelijk vinden we de vermelding over de babyfoto van Florence van Gelder. 
‘Dit Osse meisje zou op 4 juni 2013 75 jaar zijn geworden. “Zijn geworden”, 
want zij werd niet ouder dan 5 jaar. Haar laatste verjaardag bracht zij door in 
kamp Vught en op 16 juli 1943 werd zij vergast in kamp Sobibór (Polen). Dankzij 
haar buurvrouw, mevrouw Van der Velden, en de buurkinderen weten we meer 
over de eerste vijf jaar van Florence. De moeder van Florence had namelijk een 
babyboek bijgehouden. Toen zij en Florence werden weggevoerd naar het kamp, 
gaf zij dat boek aan haar buurvrouw. Zij en haar kinderen hebben het bewaard 
en uiteindelijk, toen het niet mogelijk bleek familie van Florence te vinden, 
geschonken aan het Stadsarchief.’
W A A R D E R I N G :  D R I E  S T E R R E N

Website http://www.railgoed.nl/historie-oss.html. Een onverwachte vondst, 
een website met een gedetailleerd verhaal over de ontwikkeling van het spoor in 
en langs Oss, met tal van aardige bijzonderheden, zoals dat het spoorvervoer in 
1881 van Oss omvangrijker is dan van Nijmegen. Opmerkelijke vermelding: ‘Osse 
Overslag Centrale (OOC) (voorheen BTO): Inderdaad is het in 2011 uiterst rustig 
en lijkt Oss opnieuw ten dode opgeschreven. Maar de OOC huurt een loc (603) 
van Shunter en het bedrijf zet zijn beste beentje voor om het railgoederenvervoer 
nieuw leven in te blazen.’
W A A R D E R I N G :  T W E E  S T E R R E N .

Website http://www.brandweer-oss.nl/historie-brandweer-oss. Ook zo’n 
informatieve en specialistische website, over de ontstaansgeschiedenis van de 
brandweerkorpsen van Oss en Berghem. In een beknopt en helder verhaal. 
Opmerkelijk: ‘In 1994 werd Oss na de gemeentelijke herindeling uitgebreid met 
met Berghem, Megen, Haren en Macharen. Later kwamen hier Ravenstein en Lith 
nog bij. De gemeente beschikt momenteel over vijf uitrukkazernes.’
W A A R D E R I N G :  T W E E  S T E R R E N

Website http://roskamox.nl/goudmijn/. Deze website is door wijlen ons 
bestuurslid en redacteur Pieter Roskam opgezet. Toen hij in het bestuur kwam 
hebben we hem gevraagd de geschiedenis van de naam van zijn straat uit te 
zoeken. Dat deed hij, zoals alles wat hem boeide, met grote overgave en zeer 
gedegen. Zeer de moeite waard om te lezen. Ook de architectuur van de huizen 
is met de blauwtekeningen erbij te vinden. We vonden het een aangename 
verrassing dat zijn geweldig informatieve website nog steeds in de lucht is. Een 
hedendaagse manier om voort te leven.
Opmerkelijk: de rubriek 'andere goudmijnen op de wereld', met een foto en een 
korte  beschrijving van goudmijnen in Zuid-Afrika, Amerika, Brazilië.

Pieter zette ook www.roskamox/donkeross op. Een geweldig boeiende site, 
met de resultaten van zijn onderzoek naar de ware daders van de moordaanslag 
op wachtmeester Hoekman (1893), onthullend en zeer lezenswaardig. De 
informatie op deze website gaat over de golf van misdaad aan het einde van 
de negentiende eeuw, de tijd van wachtmeester Hoekman. Pieter heeft veel 
bijeengebracht aan originele documenten. Hij geeft de stambomen weer van bij 
de misdaden betrokken families aan het eind van de 19e eeuw, foto’s van de film 
over Donker Oss, en literatuur over de criminaliteit van Oss.
Opmerkelijk: ‘De gezinnen van Martinus Van Berkum, bijgenaamd De Baron 
en zijn vader Lambertus, bijgenaamd Berteske van Threese waren vanwege 
hun wandaden in Oss zeer berucht. De oppassende leden van de familie Van 
Berkum waren echter ruim in de meerderheid. Mogelijk heeft een gedeelte zich 
bewust willen onderscheiden van de misdadige elementen in hun familie door te 
kiezen voor de spellingvariant Van Berkom, dat zou in ieder geval de selectieve 
naamsveranderingen in het bevolkingsregister verklaren.’
W A A R D E R I N G :  D R I E  S T E R R E N  M E T  E E N  P L U S !

We komen bij de zoekterm ‘Osse historie’ ook korte beschrijvingen tegen van de 
geschiedenis van clubs in Oss als de Osse Bridge Club, de Osse Reddingsbrigade, 
De Osse Trim- en Toerclub, volleybalvereniging OVOCO en de VVV-Oss over 
‘schuumwinkeltjes’. Prima korte stukjes clubgeschiedenis. 
Leuk vonden we de website ‘http://www.peperstraat.nl/historie/’ met een 
korte geschiedenis van de Peperstraat en vooral informatief over de activiteiten in 

Osse historie op internet 
p a u l  s p a n j a a r d
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het straatje als de stilettorun, de kunstmarkt en de boekenmarkt, het Peperfestijn. 
De website is bijgehouden tussen 2011 en 2013. Waarschijnlijk stilgevallen 
omdat het Stadsarchief toen al met verminderde menskracht moest werken. 
Opmerkelijk: ‘Mogelijke verklaringen van de naam Peperstraat zijn:
De peperwortel kan hier verbouwd zijn, dat was vroeger een gewas om het eten 
kruidiger te maken. Dit werd vaak op land van de kerk geteeld, en de kerk ligt 
vlakbij de Peperstraat.'
‘Peper’ was een vroege benaming voor moestuinen. In deze straat kunnen goed 
moestuinen gelegen hebben, waaronder ook de moestuin van de kerk.
W A A R D E R I N G :  1  S T E R  helaas omdat de website stilgevallen is.

Je moet er wel wat voor doorklikken maar dan kun je op internet ook deze 
website vinden: http://www.toerismeoss.nl/nieuws/stadswandeling-een-
rondje-oss. Deze website is een activiteit van de bibliotheek Oss en heel 
informatief. De hele stadswandeling kan gedownload worden (zonder plaatjes) 
of voor € 2,50 bij de VVV met kleurenfoto’s gekocht worden.
De website Toerismeoss.nl heeft ook direct toegang tot de Erfgoedkaart 
Oss. Op deze interactieve kaart van de hele gemeente Oss is op allerlei 
plaatsen informatie aan te klikken over waardevol cultureel en religieus erfgoed, 
bijzondere archeologie, landschap en gebouwen. Mét boeiende verhalen! 
Alle historische en heemkundekringen in de gemeente hebben de informatie 
aangeleverd die op deze kaart te vinden is. 
Opmerkelijke uitspraak: ‘Pullekes, de meesten van ons weten wel wat dat zijn. 
Maar weet u ook waar deze in de gemeente Oss te vinden zijn? Ooit gehoord van 
de Kwartjesdokter? En waar staat het Liefdesgesticht?’
W A A R D E R I N G :  D R I E  S T E R R E N .

Een hele aparte website vinden we de volgende: http://www.ossensia.nl.
De naam ‘Ossensia’ komt van een reeks boekjes die Jan Cunen over Osse 
historische onderwerpen heeft geschreven. De website is in 1999 opgericht, het 
jaar van de viering van Oss 600 jaar stad. Daar zal wel een verband mee zijn. De 
website biedt een allegaartje aan informatie, er staan advertenties op, tweets 
over de lokale politiek. In de rubriek ‘Kronyk van Oss’ is een beknopt overzicht 
van de Osse geschiedenis te vinden die niet erg actueel overkomt. Ze lijkt 
overgenomen van het boek ‘De Geschiedenis van Oss’ van Jan Cunen, uit 1932. 
Een prima boek maar we weten ondertussen heel wat meer over Oss dan toen 
bekend was. Maar u kunt, tussen het bekijken van vele oude foto’s door, ook lezen 
hoe het actuele weer in Oss is! We moeten toegeven dat de site dan wel een 
allegaartje is mer rubrieken als het weer, de Osse horeca, een overzicht van 75 
sites over Oss, een discussieforum, een wandeling uit 1938 door de plaatsen van 
de Osse criminaliteit en zelfs liedjes over Oss, er is wel heel veel op te vinden. 
We denken dat opletten met wat er staat wel op zijn plaats is. Heel secuur 
samengesteld lijkt de website niet. Zoals dit voorbeeld laat zien: 
Opmerkelijke vermelding: Vleespotten en kippekroketten J.W.G.M. Thuring, 
Bevrijdingsmuseum 1944, Groesbeek, Spectaculaire bevrijding van Heesch en 
Oss in september 1944 door Grenadier Guards. 
Toelichting: de werkelijke titel van dit boek moet zijn: ‘Vleespotten en Kippekotten’ 
(enz.). Het verschil tussen een kroket en kot (kippenhok) is kennelijk even uit beeld 
geweest.
W A A R D E R I N G :  T W E E  S T E R R E N , omdat het wel een vermakelijke en rijk 
gevulde site is waar iemand veel werk aan heeft besteed.

We willen u ook wijzen op de website van oud-Ossenaar Paul Budde ‘http://
paulbuddehistory.com/’.  
Paul Budde (1950) is in 1984 naar Australië geëmigreerd en heeft daar een groot 
communicatieadviesbureau opgebouwd. Op deze website schrijft hij over allerlei 

historische onderwerpen over Oss en zijn familie. We hebben in Tussentijds wel 
eens artikelen van hem gepubliceerd. Al in zijn Osse jaren in de jaren zeventig 
ondernam hij veel activiteiten die de belangstelling voor de Osse historie ten 
goede kwamen, een tijd dat er liever gesloopt dan behouden werd. Zo zette hij 
een grote actie op om molen Zeldenrust aan de Kruisstraat te redden toen deze 
zwaar vervallen was geraakt. Ook schreef hij artikelen en boekjes over de Osse 
historie, soms in samenwerking met Gerard Ulijn. Zijn verzameling oude foto’s 
van Oss, boeken en andere Osse zaken schonk hij aan Museum Jan Cunen/
Stadsarchief Oss toen hij naar Australië vertrok. 
Opmerkelijk: (Paul Budde woonde aan de Nachtegaallaan) ‘Aan de ander kant 
van de Nachtegaallaan – aan de Berchemseweg – stond een arbeiderswoning 
die vroeger Herberg De Grijze Beer is geweest. Pieter Roskam heeft hier uitvoerig 
onderzoek naar gedaan. De herberg werd geëxploiteerd door Marinus van 
Berkom, alias De Baron, een beruchte crimineel tijdens de eerste criminele golf in 
Oss rond 1890, waarbij wachtmeester Hoekman werd doodgeschoten. Voordat hij 
gearresteerd kon worden vluchtte van Berkom in 1893 naar Amerika.’
W A A R D E R I N G :  T W E E  S T E R R E N

www.bhic.nl. Het Brabants Historisch Informatiecentrum in ’s-Hertogenbosch, 
heeft een prachtige website. Het BHIC is voortgekomen uit het vroegere 
Rijksarchief dat fuseerde met Streekarchiefdienst Brabant-Noordoost en twee 
waterschappen. Onder leiding van de nieuwe direxteur, Rene Bastiaanse, is 
energiek ingezet op publieksbereik en digitale informatievoorziening. Daardoor 
heeft het BHIC nu een van de rijkst gevulde digitale websites van alle archieven 
in Nederland. De digitale service is groot, met dagelijks tot laat op de avond een 
medewerker waar direct mee gechat kan worden over historische gegevens. 
Klik op Mijn Omgeving en je komt op de kaart van Brabant. Elke gemeente kan 
aangeklikt worden. Ook als het BHIC daar niet de archieven van verzorgd. Dan 
kom je met een link bij het archief van de betreffende gemeente voor verdere 
informatie. 

Opmerkelijk: ‘Verhalen over het oude Oss, een album met oude foto’s, stuur je 
eigen verhaal in of geef commentaar op het verhaal van anderen, kom in contact 
met (andere) kenners van de lokale geschiedenis en ontdek het verleden. Veel 
plezier!’
W A A R D E R I N G :  R U I M S C H O O T S  D R I E  S T E R R E N !

En tot slot, ons eigen product en trots, website www.dewerkendemensoss.nl. 
Op onze eigen website vindt u natuurlijk contactgegevens en de agenda van 
activiteiten. Grootste schat: alle afleveringen van Tussentijds vindt u hier digitaal 
terug. De oudste aflevering uit 1995 tot en met Tussentijds van nu. Alle artikelen 
zijn er compleet in opgenomen. Een schat aan historische informatie over Oss 
is zo terug te vinden. Ook al is er geen papieren exemplaar meer voorradig van 
Tussentijds. 

Opmerkelijk: ‘Stichting De Werkende Mens is in 1993 opgericht. De stichting is 
ontstaan uit een groep geïnteresseerden die het boeiende industriële verleden 
van Oss in beeld wilde brengen. In Oss zijn de eerste margarinefabrieken ter 
wereld opgericht (Jurgens in 1871, Van den Bergh in 1872). Ook grote bedrijven 
als de tapijtfabriek Bergoss, de vleesfabrieken van Zwan en UNOX en Organon 
zijn in Oss begonnen. Vanwege dit opmerkelijke industriële verleden is gekozen 
voor de naam 'Stichting De Werkende Mens'.
W A A R D E R I N G :  oei, kunnen we dat objectief doen? We laten het dit keer 
aan u!
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Als vervolg op het artikel in de voorjaars Tussentijds 

2014-1 over Belgische vluchtelingen in Oss stond 

in de najaarslezing het Belgisch vluchtoord Uden 

centraal. Pierre van Diepenbeek en zijn secondant 

Jacques Brouwer laten middels prachtige foto’s en een 

zeldzaam mooie film hun deskundigheid zien, over 

het 100 jaar geleden opgerichte vluchtelingenkamp 

in Uden.

De lezing begon met de reden waarom WOI 100 jaar gel-
den ontstond. De moord in de zomer van 1914, 28 juni, 
op aartshertog Frans Ferdinand van Oostenrijk, de troon-
opvolger van Oostenrijk-Hongarije, door een 19 jaar!! 
oude Bosnisch-Servische nationalist in Sarajevo, was de 
directe aanleiding van de oorlog. Het resulteerde in 
een Habsburgs ultimatum aan het Koninkrijk Servië. De 
bondgenootschappen roerden zich en al snel escaleerde 
de situatie in een oorlog. De meeste lezers van Tussentijds 
zullen bekend zijn met de neutraliteit van Nederland, 
maar wist u dat ook België zich in eerste instantie neu-

traal opstelde? Dat veranderde toen de Belgische Koning 
een vrije doorgang van de Duitse legers naar Frankrijk 
verbood. De Duitse Keizer was woedend over het opont-
houd en de Duitsers gingen verschrikkelijk te keer in 
België. Nederland bleef dan wel neutraal, maar de oor-
log was wel overal in het land merkbaar. Vele Belgen 

vluchten weg van het oorlogsgeweld. Duizenden Belgen 
vluchtten naar Nederland. De Nederlandse regering 
wilde het onderbrengen van de vluchtelingen zo goed 
mogelijk reguleren. Het idee ontstond om voor de vluch-
telingen grote kampen te bouwen. Het woord kamp had 
ook toen al een negatieve lading en werd vervangen  door 
oord. Zo ontstonden grote vluchtoorden of Belgische 
dorpen. De Udense burgemeester Thijsen stelde direct na 

het aanhoren van de plannen zijn gemeente kandidaat. 
De gedachte was ten noorden van Uden, midden in de 
hei, een Belgisch dorp te realiseren. Het oord werd door 
militairen ontworpen, compleet met gaarkeukens waar 
1000 mensen tegelijk konden eten, werkplaatsen, een 
postkantoor, een ziekenhuis met een polikliniek, scho-
len, winkels waar je met een ingenieus punten systeem 
spullen kon kopen en een grote kerk voor 1500 gelovigen. 
Je had een villa wijk voor fortuinlijke Belgen, dat waren 
kleine houten huisjes, en grote houten barakken waar 
de minder rijke Belgen woonden. Het waren houten 
barakken van enkelwandige houten gevels. Het hout is 
met 39 treinwagons aangevoerd en het oord is door een 
Haagse aannemer gebouwd. De verwarming werd door 
enkel potkachels geregeld. In het dorp Uden hadden ze in 
1915 nog geen elektriciteit. Maar wel in het vluchtoord. 
Men had een stoommachine met een generator die elek-
triciteit produceerde. Het vluchtoord Uden werd op 18 
februari 1915 geopend. 

Verslag van de powerpointlezing 
‘Vluchtoord Uden’, 27 november 2014

p e t e r  v a n  n i s t e l r o o i j



tu
ss

en
ti

jd
s 

1 
/| 2

01
5  

 JA
A

RG
A

N
G

 2
1

25

Zaterdag 11 april 2015 zijn we met een groepje leden van de Werkende Mens 
naar het museum voor Nostalgie en Techniek in Langenboom geweest.
Om tien uur werden we ontvangen door Wim van Schayik, de eigenaar/oprichter 
van dit museum, met een lekker kopje koffie. Wim vertelde een leuk verhaal 
over het ontstaan van het museum, vol enthousiasme en liefde voor zijn vak en 
hobby, maar ook over de steun die hij hierbij krijgt van zijn “meisje”, kinderen en 
kleinkinderen. 

Een kwartiertje later gingen we met z’n allen met gids Piet Willems de collectie 
bekijken. We hebben onze ogen uitgekeken wat een collectie heeft deze man 
verzameld door de jaren heen, van de grootste tractoren tot de kleinste schroeven. 

Er staat, hangt en ligt werkelijk een grote variëteit aan mooie spullen uit de tijd 
van voor 1955. Er zijn allerlei hoeken ingericht met onderwerpen van de school 
tot de dokter, kapper/tandarts, slagerij, smederij, brommers, fietsen, je kunt 
niet opnoemen of het staat er. De gids had bij iedere verzameling ook een leuk 
verhaal te vertellen met heel veel enthousiasme, geweldig was het.  We kwamen 
tijd tekort, de twee uur die voor de rondleiding uitgetrokken waren, is veel te 
weinig, je kunt er een hele dag rondlopen en dan nog heb je niet alles gezien. We 
hebben er echt van genoten. Na afloop kregen we nog een drankje aangeboden 
en konden we nog even napraten. Al met al was het een geslaagd uitstapje en 
voor herhaling vatbaar.

Excursie naar museum Nostalgie en Techniek 
Dorpsstraat 38, 5453JV, Langenboom.

i n g r i d  k l a m e r  e n  p e t e r  v a n  n i s t e l r o o i j

Pierre van Diepenbeek ontdekte in het filmmuseum 
een half uur durende documentaire over vluchtoord 
Uden. Wat een geweldige ontdekking! In een uitste-
kende beeldkwaliteit zag je de Belgen en het bestuur 
lopen. Vele facetten van het dagelijks leven in het dorp 
werden gefilmd. En dat in een tijd dat film nog echt iets 
exclusiefs was.
In het totaal hebben ca. 16.000 Belgen in het vluchtoord 
gewoond met een maximum aantal van 7020. Nadat de 
oorlog op 11 november 1918 beëindigd was vertrokken 

de Belgen, gratis met de trein naar huis. Men mocht per 
persoon 42 kg aan bagage meenemen. De laatste Belg 
vertrok in 1919. 
Het vluchtoord was een heus Belgisch dorp. Het vlucht-
oord bevond zich aan de zuidzijde en noordzijde van de 
provinciale weg nabij de huidige Industrielaan. Aan het 
Bosdreef-slingerpad, daar waar theater Naat Piek ligt, 
zie je in het bos nog de contouren van de wielerbaan. 
Wielrennen was toen en is nog steeds een belangrijke 
volkssport in België. Op de website van Vluchtoord Uden 
www.vluchtoord-uden.nl kunt u vele foto’s en andere 
informatie vinden. 



We hebben er al eerder aandacht aan 
besteed in deze rubriek: de afbraak van 
ziekenhuis Bernhoven locatie Oss, beter 
bekend als het Sint-Annaziekenhuis. 
Nu wordt volop gebouwd aan de nieu-
we toekomst. De kelders van het zie-
kenhuis liggen er nog, maar langs de 
geschoonde rand van het voormalige 
ziekenhuisterrein is Park Zwanenberg 

(‘hier voegen AM en BrabantWonen 
een fijne en vooral groene woonwijk 
aan Oss toe. Het bijzondere van Park 
Zwanenberg is niet alleen de locatie, 
maar ook de diversiteit aan wonin-
gen. Verschillende generaties vinden 
hier de woning die bij hen past. Kies 
je voor de rijwoning Klaver, de vrij-
staand geschakelde woning Kamille of 

twee-onder-één-kap Jasmijn? Of wordt 
het toch de semi-bungalow Lavendel?’) 
volop in aanbouw. De poort, gebouwd 
uit delen van de versierde stenen lijst 
van de toegang van het eerste Sint-
Annaziekenhuis aan de Begijnenstraat, 
staat er nu overwoekerd en verloren 
bij. Komt ze straks tot haar recht in de 
nieuwe omgeving?

Breken met het verleden 

p a u l  s p a n j a a r d

De eenzame poort van het ziekenhuis


