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colofon
Tussentijds is het tijdschrift van de historische
kring voor Oss en omgeving, stichting De Werkende
Mens. Tussentijds verschijnt twee keer per jaar in
een oplage van 250 exemplaren. Donateurs krijgen
het blad toegezonden.
De historische kring voor Oss e.o. DWM wil
de geschiedenis van de bewoners in beeld
brengen door onderzoek, lezingen en artikelen.
Ook organiseert de kring excursies en andere
activiteiten.
Donateur worden van de historische kring Oss
DWM? Dat biedt veel voordelen. Zo wordt u als
eerste op de hoogte gebracht van de activiteiten
zodat u er tijdig bij kunt zijn. Het blad Tussentijds
krijgt u toegezonden. Met uw bijdrage zorgt u er
mede voor dat de historische kring DWM kan
F oto voorpagina:
Wat heeft een meerpaal toch te zoeken midden
in Oss, zo ver van zee? Het heeft alles te
maken met de benoeming van burgemeester
Van Veldhuizen in 1980 tot burgemeester van
Oss. Hij was van 1972 tot dat jaar burgemeester
van Dronte. Een plaats die als nieuwe
polderstad toen voor het eerst een zelfstandige
gemeente werd, met Van Veldhuizen als eerste
burgemeester. Bij zijn benoeming in Oss kreeg
hij de meerpaal als afscheidscadeau mee,
een herinnering aan cultureel centrum De
Meerpaal in Dronten. Een meerpaal bij een
Visserskerk leek toen een logische combinatie
voor dit geschenk. Zie verder: Schatten van het
Stadsarchief. (foto PS)
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blijven werken aan de activiteiten. Per jaar is de
contributie minimaal € 15,00. Wie donateur wil
worden kan dit bedrag – meer mag natuurlijk
ook! – overmaken op bankrekeningnummer
NL 90 RABO 0180 45 89 81 Rabobank Oss, ten name
van de stichting De Werkende Mens te Oss.
Stuurt u svp ook een briefje met uw naam en adres
ter bevestiging naar st. DWM, Marmerstraat 10,
5345 TB Oss. Een e-mail kan ook, via de website
www.dewerkendemensoss.nl.
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Van de redactie
De voorplaat en de afsluiting van deze Tussentijds

Wat ook waard is om aan mee te doen zijn de

staan symbool voor de periode dat Eppo van

activiteiten van Stichting De Werkende Mens,

Veldhuizen burgemeester van Oss was. Op de

uitgever van dit blad. U vindt een kort verslag en

voorpagina de meerpaal die hij symbolisch meekreeg

fraaie foto’s van een aantal van deze activiteiten.

van zijn standplaats voor Oss, Dronten, waar

Wanneer u zich aanmeldt als donateur kunt u

het theater de naam “de Meerpaal” draagt. Op

voor een geringe vergoeding deelnemen aan onze

de achterpagina een van de plakboeken die zijn

activiteiten en wordt u als eerste op de hoogte gesteld.

aangelegd over zijn Osse bestuursperiode, het

Bovendien krijgt u dit blad dan voortaan thuis

plakboek op de foto gaat over zijn afscheid als

gestuurd waardoor u niet achter het net hoeft te vissen.

burgemeester van Oss. Wanneer men echter denkt dat

Vaste lezers van dit blad en de bezoekers van onze

deze Tussentijds gewijd is aan deze burgemeester, dan

activiteiten (en die van het Osse stadsarchief, met

heeft men het mis want we hebben weer een veelzijdig

wie we al zo lang goed mogen samenwerken) weten

nummer voor u samengesteld. Het hoofdartikel gaat

het al langer: geschiedenis is boeiend en is niet alleen

zelfs veel verder dan Oss.

nostalgie. Het leert ons de omgeving waarin we

Henk Buijks beschrijft hierin een wandel- en fietsroute

leven beter te begrijpen en met alle ontwikkelingen

langs de Maas, waarmee duidelijk wordt dat er veel

om te gaan.

mooie pareltjes langs de Maas liggen die uw bezoek
Namens de redactie,
Robert van Vlijmen
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Door Henk Buijks
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We kijken dit keer even verder dan de gemeentegrens van
Oss. Niet ver van daar ligt de Maashorst, waar al jaren
wordt gewerkt aan versterking van de natuur. Daar zijn
ook tal van historische ontdekkingen bij gedaan, zoals
de rijke vondsten in een prehistorische begraafplaats, met
een vorstengraf, waarschijnlijk zelfs een vorstinnengraf.
Het ligt dichtbij het bezoekerscentrum Slabroek. Na
het archeologisch onderzoek zijn de grafheuvels weer
gereconstrueerd. Het weekend van 7 en 8 oktober waren
er verschillende activiteiten georganiseerd in het kader
van het Oerweekend van de Maashorst. De aandacht lag
daarbij op de kenmerken van De Maashorst: wilde natuur,
wijst en cultuurhistorie & archeologie. In dit weekeinde is
ook de wandel en fietsroute ‘De Maas als vriend en vijand’
gepresenteerd. Deze route loopt langs 28 bezienswaardige
plekken van gemaal Grave tot gemaal Gewande, langs de

Maas en de omliggend gebied, de hele noordgrens van de
gemeente. Bij elk punt is een informatiepaneel geplaatst
met een verhaal over de plek. De route is ontwikkeld door
oud-streekarchivaris Henk Buijks, in samenwerking met
Waterschap Aa en Maas, heemkundekring Ravenstein
en heemkundekring Lith, stichting Maasmeanders en
Landschapsbeheer Oss. De cultuurhistorische informatie
van de 28 locaties is zo interessant dat wij deze met
toestemming van Henk Buijks in Tussentijds mogen
publiceren. Natuurlijk met als doel u op de fiets of aan de
wandel te krijgen langs deze punten!
We publiceren in deze aflevering de ‘teksten van de eerste
14 locaties. In de volgende aflevering brengen we de
volgende reeks. We wensen u alvast veel plezier met deze
prachtige route. (redactie)
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Maaskade Grave
De kanonnen van Grave ‘L’Intriguant’ en ‘Le Partisan, zo
heten de twee 18e-eeuwse kanonnen aan deze Graafse
Maaskade. Vervaardigd door een Fransman, vandaar de
namen. Ze werden afgevuurd, wanneer het Maaswater
bij Beers en Cuijk over de overlaten begon te stromen.
Dankzij de kanonschoten wist heel de regio dat “de
Maas om was”. Er ontstond dan een tweede rivier, de
Beerse Maas, die binnendoor richting ’s-Hertogenbosch
stroomde. De Beerse overlaat werd in 1941 gesloten, de
Cuijkse was toen al 60 jaar dicht.
Gemaal Grave
Het stuw- en sluiscomplex bij Grave kwam in 1929
gereed in het kader van de normalisatie en kanalisatie
van de Maas. Deze grillige regenrivier werd dankzij
de bochtafsnijdingen en de stuwen beter beheers- en
bevaarbaar. Tussen Zuid-Limburg en ’s-Hertogenbosch
verrezen in de Maas in totaal zeven stuwen met schutsluizen. Stroomafwaarts van de Graafse stuw zien we de
uitmonding van het riviertje de Raam met Gemaal Van
Sasse, eveneens uit 1929. Waterschap Aa en Maas moderniseerde dit gemaal in 2016.
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Sluisje Keent
Al vóór 1800 lag op deze plek, in de zomerdijk aan de rand
van de Maasuiterwaarde tegenover Keent, een klein uitwateringssluisje. In 1882 liet de Polder van Mars en Wijth
het sluisje grondig vernieuwen, maar na de Maaswerken
van de jaren ’30 verloor het zijn functie en raakte het
overwoekerd. Landschapsbeheer Oss legde het sluisje in
2016 bloot, in afwachting van een definitieve restauratie.
Keent en hoogwater
De Maasbocht rondom het Gelderse gehucht Keent
verdween in de jaren ’30 als gevolg van het rechttrekken van de Maas. Keent werd toen gescheiden van het
hoofddorp Balgoij en in 1958 aan de Brabantse gemeente
Ravenstein toegevoegd. In de periode 1980-1995 kreeg het
gehucht landelijke bekendheid vanwege uitzonderlijk
hoge waterstanden van de Maas, waardoor de inwoners
alleen per boot het “vasteland” konden bereiken. Sinds
het project “Ruimte voor de rivier” staat er weer water in
de oude rivierbedding en is er een brug gebouwd tussen
Keent en Overlangel. In de uiterwaarden lag in de jaren
’30 en ’40 een vliegveld dat een belangrijke rol speelde in
de bevrijding van Nederland in 1944-‘45.
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Alternatief auto

Fiets-veerboot

Dit is een suggestie en kan goed
gecombineerd worden met de
fietsknooppuntenroute

Aanbevolen fietsroute

Bezienswaardigheid

De Maas als
vriend & vijand

THEMA ROUTE

gietijzeren torenspits herinnert aan dit handelsverleden.
De wijnhandel De Bruijn bestaat nog steeds, maar is
sinds 1880 gevestigd in Nijmegen.

In het bezoekerscentrum in Keent (Zuijdenhoutstraat 4) staat de
Spitfire-motor opgesteld uit het toestel van de Canadese piloot Russell
Bouskil. Op 2 oktober 1944 is hij neergeschoten in een luchtgevecht met
Duitse vliegers en bij Keent neergestort. Bouskil kwam daarbij om het
leven. De laatste resten van zijn toestel zijn in 2009 gevonden. In 2011
kon wethouder Hoeksema de motor onthullen die in Keent geëxposeerd
mocht worden. (PS)

Kasteel Ravenstein
Eeuwenlang lag in de Maas bij Ravenstein een langgerekt eiland, de Middelwaard. Daar dichtbij liet Walraven
van Valkenburg in 1360 binnendijks een kasteel bouwen
van waaruit hij de schippers op de Maas tol liet betalen.
Bij dit kasteel ontstond Ravenstein, dat in 1380 stadsrechten kreeg en hoofdstad werd van het vrije Land
van Ravenstein. In 1818 is het kasteel gesloopt, maar de
slotgracht ligt er nog steeds. De Middelwaard is nu een
gewone uiterwaard, tegen de Maasdijk aan en groten-
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Historie Overlangel
In de 19e eeuw had Overlangel een heuse Maashaven die
vooral naam kreeg door de aan en afvoer van wijn uit
Frankrijk en Duitsland. Dat was te danken aan de familie De Bruijn,die hier een wijnhandel had. Het bedrijf
floreerde zodanig dat de familie in staat was omhet dorp
in 1854 een parochiekerk te schenken. Het neogotische
bouwwerk staat er nog steeds. Het scheepje bovenop de

Staaij Neerloon
In vroeger eeuwen kon je bij Neerloon ’s zomers, wanneer het rivierpeil erg laag was, de Maas gemakkelijk
oversteken. Zo’n doorwaadbare plek werd een staaij
genoemd. De Staaijstraat herinnert daaraan. Vanaf de
dijk vallen ook de bakenbomen langs de rivier op. Deze
zijn in de jaren 1930-’40 langs de hele Brabantse Maas
aangeplant ten dienste van de schippers, die toen nog
niet beschikten over radar.

8

Een fraaie prent van het kasteel in Ravenstein (18e eeuw). (Collectie Universiteisbibliotheek Leiden.)

Henk Buijks loopt langs de bemoste restanten
van de versterking in de Groenendijk bij
Haren. (foto Brabants Dagblad)

Groenendijk
De Groenendijk werd in 1326 voor het eerst genoemd,
maar was ouder. Hij werd aangelegd toen de Maas
stroomopwaarts van Megen nog onbedijkt was, en liep
vanaf de Maasbocht bij Haren tot de hogere zandgronden bij Berghem. Zo kon het water uit het oosten zijdelings worden afgevoerd naar de Maas. Na de afronding

Voormalig sluisje
Tot niet zo lang geleden heette dit huis in de bocht van
de oude Maasarm nabij Haren “De Sluis”. De naam herinnert aan de Harense of Diedense Sluis, die hier al in de
middeleeuwen lag. In 1881-’82 werd een stoomgemaal
bij deze sluis gebouwd. Jammer genoeg heeft dat nooit
goed gefunctioneerd vanwege de slordigheid van de
machinist, die vaak dronken was. In 1899 is het gemaal
gesloopt, maar de afbetaling van de bouwkosten zou nog
50 jaar duren.
Monument dijkwerkers
In het stroombed van de oude Maasarm tussen Megen
en Haren ligt een gedenksteen, omgeven door een ijzeren hekwerk. Het monumentje is geplaatst naar aanleiding van een trieste gebeurtenis. Op 4 september 1935
trof de bliksem een schaftkeet van de Werkverschaffing
Maasverbetering, hier vlakbij. Binnen schuilde een groep
arbeiders. Drie werden gedood en vijf gewond.

JAARGANG 23

Erfdijk
Vóór 1300 was de Maas bij Herpen nog niet bedijkt.
Vandaar dat het dorp, dat in de rug gedekt werd door
Herperduin, een halve ringdijk had opgeworpen tegen
het water van de rivier. Op 13 mei 1332 kregen de
Herpenaren van hun heer Johan van Valkenburg toestemming om hun gemeenschappelijke gronden of
gement te verdelen in afzonderlijke percelen of erven.
Bij elk erf hoorde het verplichte onderhoud van een
stukje van de ringdijk. Die werd dan ook spoedig Erfdijk
genoemd. Na de voltooiing van de Maasdijken tot voorbij Grave keerde de Erfdijk alleen het water van de Beerse
Maas. Toch waren er af en toe dijkdoorbraken, onder
andere in 1658 en 1778. Stille getuigen daarvan zijn de
nog steeds aanwezige wielen.

van de bedijking in het oosten bleef de Groenendijk
liggen, precies op de grens tussen het Graafschap Megen
en het Land van Ravenstein. Na 1500 was hij een dwarsdijk, een barrière in de bedding van de Beerse Maas,
met Haren aan de ene en Deursen-Dennenburg aan de
andere kant. Eeuwenlange conflicten waren het gevolg:
de ene partij wilde de dijk doorsteken om van het water
af te komen, de andere trachtte dat te voorkomen. Rond
1950 is de Groenendijk afgegraven. In het populierenbosje aan de Nieuwe Spaanse Steeg liggen nog restanten
en enkele wielen.

tussentijds 2 /| 2017

deels industrieterrein. Verderop naar links zien we de
spoorbrug over de Maas. Deze Edithbrug, genoemd naar
de dochter van de Britse financier en initiatiefnemer
Alexander Brogden, werd aangelegd in de jaren 18721874 en in 1881 in gebruik genomen. In de volksmond
circuleert de naam Whiskybrug vanwege het grote aantal Schotten dat bij de bouw was ingehuurd.
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Voormalig haventje Megen
Omstreeks 1850 was het stadje Megen een haventje rijk,
in de Maasuiterwaarde, niet ver van de Kapel van Maria
van de Zeven Smarten. Dit haventje was geen gemeentelijke aangelegenheid; enkele Megense ondernemers
hadden het laten aanleggen. In de tweede helft van de
19e eeuw slibde de toegang tot het haventje geleidelijk
dicht en werd het onderhoud gestaakt. Momenteel zijn
de contouren van het haventje nog zichtbaar. Het bijbehorende sluisje is ook nog aanwezig.
Meerdijk
Evenals de Groenendijk bij Haren was dit fiets- en
wandelpad tot de sluiting van de Beerse Overlaat een
dwarsdijk: de Ossermeerkade. Het water langs dit pad is
het Ossermeer, lang geleden een nevengeul van de Maas.
Oudere Ossenaren kennen deze plek goed, want van 1934
tot de jaren ’60 was hier het gemeentelijk zwembad.
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Oijense hut
Zeker sinds de 16e eeuw waren de overlaten in het
Land van Cuijk van 15 maart tot 15 november gesloten.
Weliswaar provisorisch: met rietmatten en zandzakken.
Daardoor kon tijdens het groeiseizoen tussen Grave en
Den Bosch het vee de wei in. Boeren en polderwerkers die

10

De Oijense hut rond 1900, met veerman Jan van de Kaaij. (collectie BHIC)

Het oude zwembad van Oss. Met keurig gescheiden baden voor dames
en heren. (collectie Stadsarchief Oss)

overdag in het gebied aan het werk waren, konden voor
hun natje en droogje terecht in de hutten. Deze stonden
meestal vlakbij de Hertogswetering, op plaatsen waar
een brug lag en alleen tussen 15 maart en 15 november.
Ze waren dan ook “prefab”, met wanden van zwartgeteerde planken. De hutner woonde er met zijn gezin
en wat kleinvee; in november laadden ze de hele boel op
en ’s winters verbleven ze in een dorp in de buurt. De
Oijense Hut werd later een gewoon café; nu staat hier
alleen een woonhuis.

Stadsexcursie Architectuur van Oss-zuid
Op zaterdag 13 mei konden we samen met stadsontwerper Martin
Hagreis, architect Henk Ariëns en kunsthistorica Hettie Peterse en een
flinke groep deelnemers aan de fietsexcursie ‘Architectuur van Oss,
zuid van het spoor – Talentencampus’ beginnen. Onze drie deskundige
en bevlogen gidsen namen ons mee langs bijzondere architectuur ten
zuiden van het spoor. Op allerlei plekken stopten we in woonwijken
en bij villa’s in Bossche School stijl, of door Osse architecten in een
eigen variant daarop ontworpen. Oss heeft daar met architecten als Jos
Bijnen, Jan de Reus en Jan Peterse een flink aantal vooraanstaande
ontwerpers in gehad. We hebben de excursie met een bezoek aan
de Talentencampus afgerond en sloten echt af met koffie/thee in de
vroegere Ziekenhuiskapel. PS

De Osse ‘vuurloze’ locomotief verhuisd
naar de ‘S.T.A.R.’ te Stadskanaal
door mark scholten
In mijn boek “Sporen rond De Reuver, de geschiedenis van het openbaar
vervoer in en rond Oss” uitgave 1997, heb ik verhaald over de vroegere
spoorlijn naar de Jurgens Margarinefabrieken in het centrum van Oss.
Eerst lopend door het huidige centrum van Oss en later over het terrein
van “De Lievekamp”. Over deze lijnen, maar met name over die door
het centrum, werd een zogenaamde ‘vuurloze’ locomotief ingezet.
Voor verdere gegevens van deze locomotief mag ik verwijzen naar het
genoemde boek.

Na een enkele inzet, werd het wat stil rond deze loc. De inzet was niet
altijd praktisch en vaak alleen maar mogelijk buiten de deur bij andere
spoorwegmusea.

Tijdens het 30-jarig jubileum van onze vereniging, waren wij te gast bij de
Stoom Stichting Nederland in Rotterdam. Daar stond ook deze locomotief
te pronken, net in de afrondingsfase van een grote revisie.

http://www.stadskanaalrail.nl/2017/08/03/vuurloze-stoomlocomotiefheeft-nieuw-thuis-in-stadskanaal/
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Gelukkig vond de loc recentelijk een nieuw tehuis: bij de S.T.A.R. in
Stadskanaal. De verwachting is dat de loc daar beter tot zijn recht komt.
Via onderstaande link kan de verhuizing en de inlijving binnen de collectie
van “S.T.A.R.” worden bewonderd!
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Het Villapark
jan ulijn

tussentijds 2 /| 2017
2014

JAARGANG 23
20

Tijdens de eerste wereldoorlog groeide de behoefte aan betere woningen
vooral voor het toenemend aantal mensen in de middenklasse.
In 1919 is begonnen met de bouw van de eerste zestien huizen van het
villapark onder architectuur van Charles Estourgie, allemaal voorzien
van een badkamer en een watercloset. De watertoren voorzag alleen
het Villapark van water. De huizen van het Villapark worden de eerste
huizen in Oss met een waterleiding. De rest van Oss haalde water uit de
pomp op de Heuvel of bij het eigen huis. Pas op zaterdag 19 januari 1935
wordt heel Oss aangesloten op het waterleidingnet dat toen feestelijk in
gebruik werd genomen. De grote watertoren zorgde voor de vulling van
de leidingen.
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1930

In de tijd van Estourgie bestond de straatnaam Dr. Hermanslaan nog niet. Deze
werd pas later geïntroduceerd. In eerste opzet heette het wijkje ‘Villapark’.
Er werden maar aan één kant woningen gebouwd in het halfronde
binnengebied (de huidige Booglaan), deze was bedoeld als stationsplein.
In de plannen van Estourgie zou het station verplaatst worden en aan
de overzijde van ‘het Villapark’ komen te liggen zodat het naar Engels
voorbeeld een tuindorp zou gaan vormen.
Vanaf 1922 tot aan het begin van de Tweede Wereldoorlog zal er verder
gebouwd worden in het Villapark.
Begin jaren ’30 kreeg de Dr. Hermanslaan zijn eigen naam, vernoemd
naar de historicus en archivaris dr. C.R. Hermans (Oss 1805 - 1869 Den
Bosch). Het villapark grensde aan het bedrijventerrein van Bergoss.

17 Mei: Open dag opgravingen Horzak
Aan de noordelijke kant van Oss, gebied de westelijke Horzak, komt
binnenkort een nieuw woonwijkje tot stand. Het gebied ligt ingebed
tussen de Macharense weg en het sportpark. Aan de andere kant van de
Macharense weg is de hele nieuwe woonwijk van de Horzak daar al voor
de bebouwing kwam uitgebreid archeologisch onderzocht. Daar kwamen
tal van sporen van bewoning uit de ijzertijd en romeinse tijd tevoorschijn.
De vondsten waren zo talrijk dat het hele woonwijkje zijn straatnamen
als Laan der IJzertijd eraan te danken heeft. (zie vorige Tussentijds 17/1).

Voordat de bouw van woningen en wegenaanleg hier in de nieuwe
Horzak begint is er archeologisch onderzoek uitgevoerd. In lange
proefsleuven zijn kijkgaten in de grond geopend. Een grote groep
studenten archeologie van de Universiteit Leiden kon hier zijn eerste
ervaring met veldwerk opdoen.

De opgravingsputten van de nieuwe Horzak
Een enorme muizenval: de kring van enkele meters doorsnede is
het restant van een greppel rondom een opslagschuurtje voor graan
(ijzertijd). In de greppel was op één of meer plaatsen een aardewerk pot
in gegraven. In de pot was lokaas gedaan. De knaagdieren zoals muizen
konden wel in de pot maar niet weer eruit. Bij soortgelijke greppels zijn
de muizenbotjes gevonden in de aardewerk potten.

Onze Osse stadsarcheoloog Richard Jansen was een van de ervaren
begeleiders die de studenten leerden hoe zij systematisch en zorgvuldig de
sporen in de grond moeten intekenen, interpreteren en uitgraven. Vrijwillig
archeologen uit Oss sprongen verschillende dagen bij. Zij kennen de lokale
omstandigheden en archeologie als geen ander. Op 17 mei was er een
open dag waar veel Ossenaren, jong en oud, op af kwamen. (PS)
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Vrijwillig archeoloog Peter
van Nistelrooij geeft tijdens
de open dag jonge bezoekers
uitleg over de vindplaats die hij
aan het ontleden is. (PS)
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Popup-archeologiehuis
13 oktober geopend
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Op een vertrouwde stek voor liefhebbers van de Osse geschiedenis –
namelijk Peperstraat 12, het vroegere onderkomen van het Stadsarchief
– opende wethouder Johan van der Schoot op vrijdag 13 oktober
het popup-archeologiehuis dat de gemeente, het stadsarchief en
verschillende andere organisaties hebben georganiseerd. Tussen 12 en 22
oktober stond dit popup-archeologiehuis in een tijdelijk Erfgoedcentrum
in het centrum van Oss. Wethouder Van der Schoot benadrukte in zijn
openingsspeech dat de hele gemeente Oss zo rijk aan historie is dat
een Stadsarcfief de lading niet dekt maar dat een erfgoedcentrum de
gepaste naam is. Hij benadrukte ook dat inwoners best veel meer
mogen weten van hun rijke geschiedenis en erfgoed. Daar kan wat hem
betreft nog heel veel aan gebeuren. Hij was dan ook verheugd dat het
Stadsarchief het goed toegankelijke boekje ‘Mens en Maasland, een
logische geschiedenis van Oss’ heeft geschreven. Daarin staat kort maar
goed de bijzondere historische ontwikkeling van de regio Oss verteld.
Daarnaast heeft hij vier verschillende werkgroepen op gang gebracht die
plannen opstellen voor verbetering van de kennis en zichtbaarheid van
de Romeinse tijd en archeologie, het industrieel erfgoed en het religieus
erfgoed en de Zuiderwaterlinie en de vestingsteden. Het religieus
erfgoed in de gemeente Oss is bijzonder uitgebreid. Daar heeft hij grote
zorgen over. Binnen afzienbare tijd zullen veel kerken en wellicht ook
kloosters en kapellen, buiten gebruik raken. Deze markante gebouwen
willen we echter wel handhaven. Maar hoe doe je dat, hoe bied je ze
een nieuw leven? Tentoonstellingen en activiteiten zoals het popup-
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archeologiehuis dragen in ieder geval bij aan de kennis en betrokkenheid
bij het Osse erfgoed. Een belangrijke zaak waar hij zijn aandacht aan zal
blijven geven.

Activiteiten
In de Werkplaats Stadshart Oss waren tijdens de looptijd historische
tentoonstellingen en films te zien, activiteiten voor jongeren en de
historische verenigingen uit de gemeente presenteerden zich.
Verder gaf gemeente-archeoloog Richard Jansen op donderdagavond
12 oktober in het Erfgoedhuis aan de Peperstraat 12 een lezing over de
Vorstengraven in Oss.
Op zaterdag 14 oktober organiseerde ADC ArcheoProjecten een open dag
bij de archeologische opgraving aan de Koornstraat in Oss, naast Hospice
Oase. Een gratis pendeltreintje tussen het Erfgoedhuis en deze opgraving
zorgde voor een vlotte verbinding.
Sjaak van Dorst bood op zondagmiddag 22 oktober in De Groene Engel
een lezing van over het boerenleven na de Tweede Wereldoorlog en
aansluitend vertoning van de nieuwe documentaire ‘Boer Peer’. PS

Breken met het verleden
Bierhandel en café wordt appartementenhuis
De naam veranderde in Den Boest.
Kasteleins Theo van de Veerdonk
en partner Martine Los doopten het
cafeetje in 2000 om in Caffee Toffee.
De sfeer was toen een gezellig café,
bekend om de blues- en rock muziek,
met regelmatig optredens van bands.
Op 30 juni 2017 ging het café dicht en
een dag later begon de verbouwing.
(PS)
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opwekkend biertje of borrel zal velen
van hen wel wat geleken hebben. En
als aan het einde van de week het
loon in klinkende munt werd uitbetaald zal het vast nog wel moeilijker
zijn geweest om het café zo maar
voorbij te lopen. Het cafeetje bleef
lang in de familie. In 1968 kwamen
zoon Arno van den Elzen en partner
Marietje Theunissen er aan de tap.
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Rond 1908 werd in dit pandje op het
hoekje van Boterstraat en Heschepad
door Jan en Annie van den Elzen
een bierhandel en café geopend. Een
uitstekende plek voor een drankhuis.
Langs het Heschepad trokken elke
ochtend honderden arbeiders naar de
fabriek van Jurgens in het centrum
van de stad. En aan het eind van de
dag gingen ze moe naar huis. Een
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De enorme glazen wanden van het Nationaal Militair Museum geven fantastisch zicht op de hal waarin een reeks vliegtuigen aan het plafond
hangen en enorme legervoertuigen staan opgesteld.

Excursie Nationaal Militair Museum
Soesterberg
Zaterdag 7 oktober vertrokken we met 30 excursiegangers naar
Soesterberg, naar het nieuwe Nationaal Militair Museum. Een
indrukwekkend gebouw met een spectaculair dak van 110 x 250
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meter en 13 meter hoge glazen buitenwanden.
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Het geeft de bezoeker een gevoel van ruimte en zicht op de collectiestukken
buiten. Architect Dick van Wageningen ontwierp het gebouw, een van de mooiste
opdrachten in zijn leven zoals hij zelf zegt. Langs de toegangsweg van het vroegere
militaire vliegveld staan links en rechts nog de hekwerken en bunkers die het terrein
afschermden. Maar nu kun je bijna overal komen, ook wandelen of fietsen over de
startbaan. Daar staan de bomvrije hangars voor de straaljagers vaak open voor bezoek,
ze bergen geen straaljagers meer maar regelmatig kunst die speciaal voor de plek is
ontworpen. Het museum heeft alleen al binnen zoveel te zien dat we daar niet aan toe
gekomen zijn. We werden door twee gidsen ontvangen die ieder de helft van de groep
onder hun hoede namen. Mijn groep kreeg de rondleiding van een sergeant van de
luchtmacht in actieve dienst. Die kon enthousiast vertellen want er was een speciale,
tijdelijke tentoonstelling van vliegtuigen uit onder andere Nederlands Indië.

Een enorme vliegboot van Nederlands ontwerp (Dornier) was de eerste blikvanger.
Een deelnemer had als dienstplichtige gediend bij de Luchtafweer, dat was aanleiding
voor heel wat extra informatie uit zijn eigen ervaring en kennis. Onze gids vulde daar
op zijn beurt weer enthousiast op aan en nam ons ook mee naar onderdelen van de
tentoonstelling die hij anders niet in de route had. Kiezen moest ook wel want in
de anderhalf uur van de rondleiding hadden we nog maar een deel van de enorme
collectie gezien.
Bij andere oud-dienstplichtigen van de landmacht riepen de legervoertuigen van DAF
(de ‘Dikke Daf’), de NEKAF-jeep en de YP-wielpantservoertuigen verhalen op uit de
tijd dat alleen ‘de Rus’ onze vijand was in plaats van ongrijpbare terreurgroepen.
Opmerkelijk was ook de Bataafse ruiter te paard. We konden ons voorstellen dat deze
ruiters in de Romeinse tijd ook in Oss zijn langs gekomen.
Bij de laatste Leopard2tank van de landmacht – een paar jaar geleden zijn alle tanks
verkocht – zeiden we de gids hartelijk gedag en konden we aan de koffie. Daarna
zwierf een ieder nog rond langs de delen van de tentoonstelling die nog niet gezien
waren. Maar er was nog genoeg over voor een volgend bezoek. PS

De rondleiding begon bij de Dornier-vliegboot die in de jaren dertig en veertig in de voormalige
kolonie Nederlands-Indië diende.

De gids (rechts) vertelt over de straaljagers aan het plafond en
voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog.

De laatste tank van de Landmacht.
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Een Bataafse ruiter, in de tijd van de R omeinen vochten zij aan hun zijde.

17

Jurgens Margarine Fabrieken 1802-1916
Kruisstraat 15 Oss
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De oorsprong.

Hoe is het allemaal begonnen.

De stad Oss is groot geworden o.a. door diverse industriëlen
die zich hebben bezig gehouden met de ontwikkeling van
de voedingsindustrie. Hierbij moet u denken aan bedrijven
als Zwanenberg, Hartog en Jurgens. Zwanenberg en
Hartog Hartog hebben hun fabrieken gebouwd op het
industrieterrein “De Rooijen” wat was gelegen achter het
station van Oss.
De gebroeders Jurgens kopen in 1802 een huis met erf in
de Kerkstraat, tegenover de Grote Kerk. Dit complex zal
in de loop van de eeuw uitgroeien tot het grootbedrijf. Het
gehele gebied tussen Kruisstraat, Nieuwe Brouwerstraat,
Torenstraat en R.K.Grote Kerk is van oorsprong bebouwd
geweest met fabriekshallen van Jurgens.

In Nieuwenhagen, onder Heerlen (Limburg) woonde
Dionysius Jurgens met zijn vrouw Maria Catharina Nelissen.
Dionysius was als marskramer actief in de omgeving van
Aken en s’Hertogenbosch. Dionysius en Maria Catharina
kregen twee zonen. In 1778 werd Leonardus (Leendert)
Jurgens geboren en in 1780 werd Wilhelmus (Willem)
Jurgens geboren. Leendert was een succesvol koopman
in textielgoederen, boter, varkenshammen en sterke drank.
Willem was koopman in 1825. Later was hij handelaar
in textiel en boter. Hij vestigt zich, samen met zijn broer
Leendert, in 1798 in Oss en gaan in de boterhandel.
1802
De gebroeders Jurgens kopen een huis met erf in de Kerkstraat,
tegenover de Grote Kerk. Dit complex zal in de loop van de eeuw
uitgroeien tot het grootbedrijf.
1820	
De zonen van Willem Jurgens, Antoon en Johan worden in de zaak
opgenomen.

1866
Antoon Jurgens koopt de herberg “De Roskam” in de Kerkstraat.
1867
Geboren Oss 08-02-1867 Antonius Johannes (Anton) Jurgens (Hzn.),
Anton wordt geboren in Huize Kio in de Kruisstraat. Gaat na zijn huwelijk
wonen in een villa aan de Molenstraat (nu nr. 61). Op 21-jarige leeftijd
nam hij de plaats van zijn vader in het bedrijf over, na diens plotselinge
dood in augustus 1888. Het was een familiebedrijf, dat vanaf 1871, als
eerste ter wereld margarine ging produceren. Hij was de grote man van
de Jurgens ondernemingen.
Op 15 mei wordt door Antonius (Antoon) Jurgens (1805), samen met
zijn zoons Jan (Johannes Arnoldus), Henri (Hendricus Leonardus) en
Arnold, de Firma Antoon Jurgens opgericht, een handel in boter en
landbouwersbedrijf. De firma werd op 14 mei 1882 ontbonden.
1869
Geboren Oss 29-01-1869 Franciscus Johannes (Frans) Jurgens,
Franciscus werd later directeur van de N.V. Anton Jurgens Vereenigde
Margarine-fabrieken. Het woonhuis stond in de Kerkstraat, het werd in
1916 afgebroken.
Dit jaar brengt voor de familie Jurgens, woonachtig bij de R.K. Grote
Kerk, de grote doorbraak met zich mee. In oktober krijgen Antoon en zijn
3 zoons, Jan, Henri en Arnold, bezoek van een Bosschenaar, een zekere
Cordeweener. Hij heeft een monster bij zich van een nieuwe botersoort.
De familie Jurgens ruikt geld
en ontdekt dat de boter afkomstig is van de Franse chemicus Mège
Mouriès. In opdracht van keizer Napoleon III is hij er in geslaagd een
mengsel te maken van rundvet en afgeroomde melk: de margarine is
uitgevonden. Mège heeft echter de pech dat Frankrijk in oorlog raakt
met Duitsland: zijn uitvinding raakt in de vergetelheid. Jan Jurgens zoekt
Mège op en koopt voor een prikkie het recept voor de ”kunstboter”.
Onder de naam PLANTA-fijnste-plantenboter word het op de markt
gebracht, 45 cent per pond.
Even later begint de Firma Antoon Jurgens als eerste ter wereld met
de fabrieksmatige productie van margarine, in de schuur achter het
woonhuis tegenover de R.K. Grote Kerk in Oss. In 1872 worden de eerste
stoommachines geplaatst. Uit dit bedrijf ontstaan Jurgens Verenigde
Fabrieken.
1902
De firma Antoon Jurgens wordt omgedoopt in Arnold Jurgens Marga
rinefabrieken. In 1927 gaat het bedrijf, samen met zijn concurrent van den
Bergh, in de Margarine Unie. In 1929 ging het bedrijf samen met Lever

1906
De naam N.V. Ant. Jurgens Margarinefabrieken wordt op 5 juni gewijzigd
in Anton Jurgens Verenigde Fabrieken.
april
bouwen inrichting voor olievaten
juli
oprichten van een gebouw voor bergen van hout
1908
december bouwen van een fabriekschoorsteen
1910
juni
oprichten van een gebouw voor het fabriceren van roomboter
november oprichten van bijbouw voor stookplaats
1912
maart
oprichten van een laboratorium en koelkamers
oktober 	bouwen van een kantoorgebouw met toebehooren en het
bouwen van een verpakkingslokaal
december bouwen van een emballagemagazijn
1913
december bouwen van een ketelhuis
1914
mei 	oprichten van een gebouw voor boterfabriek; bouwen van
een overdekte ladingplaats; het verbouwen van 2 kantoor
lokalen tot woonhuis
juli
bouwen van een rijwielbergplaats
augustus 	gedeeltelijke vernieuwing van de margarinefabriek; het
oprichten van 2 nieuwe voorgevels
oktober bouwen van een houtloods
1915
april
uitbreiden van kantoor lokaal
juli 	
bouwen van een olie pompstation; bouwen van een
locomotiefloods
augustus 	bouwen van schaftlokalen en kleding bergplaatsen; oprichten
van een gebouw voor bergen en reingen vaatwerk
september bouwen van een magazijn, het plaatsen van een ringmuur
oktober bouwen gebouw voor fabriceren van vetten
december bouwen van een verhoogde losplaats voor ontvangst van melk
1916
januari bouwen van een loods en bergplaats
februari bouwen van een gebouw voor extraheren grondstoffen
mei
bouwen van een gebouw voor vetsmelterij
juli
bouwen van een gebouw voor uitoefening van vetfabricage
november 	
oprichten van een gebouw voor vaatjesreiniging en
bergplaats; bouwen van schaftlokalen en klerenbergplaats
Na 1916
De margarinefabriek van Antoon Jurgens, gelegen naast de R.K. Grote
Kerk, wordt gesloopt. Het stamhuis van de familie Jurgens aan de
Kerkstraat wordt gesloopt.
Bron:	Historische boeken, artikelen, bouwvergunningen, BHIC
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De broers Antoon en Johannes Jurgens richten de Vennootschap
Gebroeders Jurgens handel in boter, op. De vennootschap werd in 1858
ontbonden en de broers gingen ieder hun eigen weg.

Brothers, waaruit Unilever onstond.
1905
oktober bouwen inrichting van de melkkamer,
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Antoon was van 1820-1839 werkzaam in de textiel- en natuurboterhandel
van zijn vader. Van 1836-1858 was hij firmant van Gebroeders Jurgens.
Van 1836-1858 was hij zelfstandig werkzaam. Van 1867-1880 was
hij oprichter-mededirecteur van de V.O.F. Antoon Jurgens Margarine
Fabrieken. Hij was van 1865 tot 1880 medefirmant van de Osse
Gasfabriek. Lid van de Gemeenteraad van Oss van 1844 tot 1850. Lid
van het kerkbestuur 1854-1880 en president van het Rooms-Katholieke
Armenbestuur.
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Uit de schatkamer van het Stadsarchief
paul spanjaard

In het Stadsarchief in de bibliotheek wordt een belangrijk deel van de Osse historische documentatie bewaard. Er is een
speciaal depot gebouwd voor de op slag van de oude documenten en de enorme schat aan foto’s en negatieven. In deze
rubriek lichten we die bronnen toe, onmisbaar voor de kennis van de Osse historie.

Dit keer het plakboek gevuld met artikelen van het afscheid
van burgemeester Eppo van Veldhuizen. Het plakboek komt
uit zijn eigen archief, hij schonk het kortgeleden aan het
Stadsarchief. Van Veldhuizen nam op 12 juni 1996 afscheid
als burgemeester, na een bestuursperiode van bijna 16 jaar.
Burgemeester Van Veldhuizen, in Oss welbekend onder zijn
voornaam Eppo, is op 16 juni 1933 in Groningen geboren.
Zijn vader was predikant. Na zijn studie rechten heeft hij
enige tijd in Duitsland als gastassistent gewerkt en daarna
enkele jaren in Rotterdam bij de SHV. Op 1 juni 1965 volgde
zijn benoeming tot burgemeester van de toenmalige NoordBrabantse gemeente Fijnaart en Heijningen waarmee hij met
31-jarige leeftijd de jongste burgemeester van Nederland werd.
Op 1 januari 1972 volgde zijn benoeming tot burgemeester
van Dronten, vanaf die datum officieel een gemeente.

Van Veldhuizen was lid van de CHU maar stapte in 1973
over naar de PvdA.
In november 1980 werd Van Veldhuizen benoemd tot
burgemeester van Oss, een functie die hij bijna 16 jaar
vervulde. Zijn plakboek staat vol met artikelen die
terugkijken op zijn bestuurlijke tijd. Oss ontwikkelde zich
snel, er kwam bijvoorbeeld een tweede havenarm bij die naar
hem vernoemd is. Burgemeester Van Veldhuizen stond bekend
om zijn liefde voor de Nederlandse taal en de poëzie. Hij
schreef onder andere een Volkslied voor Oss. Bij zijn afscheid
richtte hij het taalevenement WOORD op. Schenkingen die
hij ontving stelde hij beschikbaar voor het organiseren van
een jaarlijkse wedstrijd om scholieren te stimuleren goed
gebruik van de Nederlandse taal te maken.

Het plakboek van burgemeester E. van Veldhuizen met artikelen van zijn afscheid.

