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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
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
Zoals op de omslag te zien, is de afbraak van Hotel

Dit is een belangrijk uitgangspunt als men bedenkt

Luijk in volle gang. Het voormalig hotel en de

dat ook De Werkende Mens is ontstaan uit de

aangrenzende panden zijn inmiddels al totaal

politieke geschiedenis rond een historisch pand.

verwijderd, kelders incluis. Er is veel over de sloop te

Aansprekende en in het oog springende gebouwen van

doen geweest. Een actiegroep wilde de afbraak stoppen

het oude Bergoss bedrijventerrein die nu een onderdeel

maar dat bleek te laat. Het pand was geen monument

zijn van het hotel De Weverij en de sfeer bepalen

en dan mag sloop. Is dit iets om een les uit te leren?

van de nieuwe wijk die daar is ontstaan. Zelfs in de

Oss heeft best veel gemeentelijke monumenten. Er zijn

architectuur van de woningen komt de herinnering

er afgelopen jaren zelfs nog 100 bij gekomen, verspreid

aan de activiteiten die ooit daar plaatsvonden nu

over de hele gemeente. Maar bij sloopplannen blijken

voor het voetlicht. Wij als Werkende Mens mogen

sommige gebouwen die geen officieel monument zijn

de Osse geschiedenis voor het voetlicht brengen met

toch bij nader inzien interessant. Dat zit hem in Oss

ons blad Tussentijd en onze andere activiteiten. Dit

vaak meer in het verhaal dat bij een gebouw hoort dan

doen we samen met andere organisaties waarbij

in de architectuur. Die is vaak aardig maar niet heel

gedacht kan worden aan het Osse Stadsarchief en

bijzonder. En dat bijzondere weegt bij het aanwijzen van

aan de Stichting Archeologie Maasland. Wanneer we

een monument juist zwaar. Is het een idee dat Ossenaren

de Osse geschiedenis laten leven zullen meer mensen

goed om zich heen kijken naar wat ze gebouwen vinden

oog hebben voor de stoffelijke restanten van die

met een belangrijk verhaal maar die nog niet zijn

geschiedenis en kunnen we de waarde van bijvoorbeeld

aangewezen als monument? En dan aan burgemeester

historische panden op tijd herkennen voordat zij echt

en wethouders een verzoek doen dat gebouw te

bedreigd worden.

onderzoeken op zijn waarde, juist vanwege het verhaal
‘verhaal’ extra zwaar te laten wegen als reden voor
aanwijzing als monument? En dan daar nu mee aan de

Namens de redactie,

slag gaan en niet als de sloper al op de stoep staat?

Paul Spanjaard en Robert van Vlijmen
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dat erbij hoort? En B&W te verzoeken het onderdeel
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Neomagus in Dieden
door jos neomagus
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De door Henk Buijks in Tussentijds 2/17 beschreven
wandel- en fietsroute ‘De Maas als vriend en vijand’
voert langs Dieden, maar een beschrijving van het
dorp ontbreekt. Dat vind ik jammer, want mijn
familie heeft wat met Dieden. Twee keer heeft een
predikant Neomagus in Dieden gewerkt. Tijdens de
tweejaarlijkse reünie van de familie op zondag 7 mei
2017 in Megen hebben we daarom (ook) een bezoek
gebracht aan het kerkje van Dieden.
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Laurentius
De gedeeltelijk tufstenen kerk stamt uit de 13de eeuw. In
de 15de eeuw is het schip verhoogd en zijn steunberen
toegevoegd. De toren stamt ook uit die eeuw. Voor de
onderste geledingen is tufsteen van de kerk hergebruikt;
daarboven zit baksteen. De oorspronkelijk rooms-katholieke kerk, gewijd aan Laurentius van Rome, is in 1614
in protestantse handen gevallen. De katholieken zijn
dan aangewezen op de Willibrorduskerk van het nabije
Demen.

Neomagus Singendock
Dieden behoort in 1359 als leen van de hertog van
Brabant tot de Heren van Batenburg. In 1369 verrijst
in Dieden een kasteel, waarvan de slotgracht en het
voormalige koetshuis nog aanwezig zijn. Vanaf 1399 valt
Dieden onder het hertogdom Gelre. Leden van de familie
Singendonck zijn anderhalve eeuw Heren van Dieden.
Zij wonen (een deel van het jaar) op het in 1875 afgebroken kasteel. Omdat ze uit Nijmegen komen, noemen zij
zich ook wel Neomagus Singendonck. De Singendoncks
zijn wellicht de enige protestanten in Dieden. Ze worden
er geboren, trouwen er en sterven in Dieden. Aan de voet
van de kerktoren ligt een gebroken grafsteen van een
van de laatste leden van de familie, die met Anna Maria
Singendonck (1853-1928) is uitgestorven.
Dominee Theodorus Neomagus
Dieden is Gelders en dat verklaart waarom Dieden al in
1614 in de persoon van Petrus Straatman een predikant
heeft. In Brabant worden pas na de Vrede van Munster
in 1648 predikanten benoemd. Theodorus Neomagus
(1648-1716) is in 1677 de 8ste predikant in Dieden. Hij is
in 1648 geboren in Orsoy, een stadje aan de Rijn in het

Dominee Johannes Neomagus
De 14de predikant van Dieden is Johannes Neomagus
(1678-1740), ook afkomstig uit Orsoy. Voor hem
is Theodorus als broer van zijn vader een oom. Ook
Johannes studeert in Duisburg. Kervenheim, een dorp bij
Goch, is zijn eerste standplaats, Dieden in 1717 zijn tweede. Vandaar gaat hij in 1720 naar Baerl in het graafschap
Meurs, de plaats waar zijn overgrootvader Johannes
ook predikant is geweest. Vanaf 1722 is hij predikant in
het naburige Vluyn. Hij blijft er tot
zijn dood in 1740. Johannes is in 1705
getrouwd met Catharina Kuhlers uit
Goch, met wie hij vier zoons krijgt.
Het nageslacht van de oudste zoon,
apotheker in Delft, leeft voort. Een
andere zoon, Samuel, wordt in 1745
predikant in Oijen, dan ook gelegen
in Gelderland.
Ruïne
Johan Matthias Singendonck is in
1795 de laatste Heer van Dieden. Na
de Franse tijd, in 1814, komen Dieden
(en Oijen) bij de provincie NoordBrabant. Demen, Dieden en Langel
gaan één gemeente vormen. De laatste predikant van Dieden sterft in
1824. Ik heb niet kunnen achterhalen wat er daarna met het kerkje is
gebeurd. Ook niet of het is teruggegeven aan de katholieken, zoals elders.
De achtereenvolgende pastoors hebben Demen én Dieden bediend. Maar
of zij ook daadwerkelijk in Dieden de

mis hebben opgedragen? Wel weet ik uit eigen waarneming dat het kerkje in de tweede helft van de vorige
eeuw is vervallen tot een ruïne. In 1965 is het aangewezen
als rijksmonument. In de jaren 1970-1971 is het gerestaureerd, of liever geconserveerd. Daarbij is het voorzien van
een zadeldak, een torenspits en een traptoren.
Glazen huis
Het kerkje is dan eigendom van de voormalige gemeente
Ravenstein. Beeldend kunstenaar Strelitski uit Megen
heeft er sinds 1986 zijn atelier. In 2003 komt ket kerkje in
handen van het Brabants Monumentenfonds. Dat verhuurt de ruimte eerst aan de Osse kunstenaar Kenneth
Crietee, vervolgens aan beeldend kunstenaar (keramiek, schilderijen) Marjo Smits uit Volkel. Die koopt
het kerkje en gaat er met haar man wonen. Omdat
Monumentenzorg niet toestaat dat er aan het interieur
vertimmerd wordt, bouwen zij middenin het kerkje
een kleine losstaande woning, helemaal van glas. Heel
bijzonder! Voor en achter blijft er genoeg ruimte om te
werken, te exposeren, workshops te geven en muziekuitvoeringen te houden.
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hertogdom Kleef. Tal van Diedense predikanten komen
uit die contreien. Na zijn studies aan de universiteiten
van Duisburg en Utrecht, is Dieden voor Theodorus de
eerste standplaats. In 1681 gaat hij naar de Nederduitse
gereformeerde gemeente (dat is de naam van wat later
de Nederlandse hervormde gemeente is gaan heten)
van Bergeijk, Riethoven en Westerhoven, waarvan de
pastorie in Riethoven staat. In 1693 wordt hij in Eersel,
Duizel en Steensel de opvolger van zijn schoonvader
Bernardus Waterbeek. In 1681 of 1682 trouwt hij diens
dochter Emilia. Theodorus en Emilia hebben geen mannelijk nageslacht.
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Casa Magus
Sinds het voorjaar van 2017 heet het kerkje met galerie,
atelier en woning Casa Magus, het ‘huis van de tovenaar’.
Die naam verwijst indirect naar de naam van de twee
dominees Neomagus die in het kerkje gepreekt hebben. Hun naam is van Keltische oorsprong en betekent
‘nieuwe marktplaats’.
bronnen:
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- Noord-Brabant tijdens de Republiek der Verenigde
Nederlanden, 1572-1795, Rijksarchief in Noord-Brabant, 1996.
- Noord-Brabant in de Bataafs-Franse Tijd, 1794-1814,
Rijksarchief in Noord-Brabant, 2002.
- Wikipedia
- Brabants Dagblad editie Oss, 19 augustus 2005
- Weekkrant De Sleutel, 16 augustus 2006
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WANDEL EN FIETSROUTE:

‘De Maas
als vriend en vijand’
deel ii
Wandel en fietsroute: ‘De Maas als vriend en vijand’ deel 2:
nummers 15 tot en met 28 (In Tussentijds 2017-2 staat het
eerste deel van de route beschreven, met kaart). De wandelen fietsroute loopt langs 28 bezienswaardige plekken van
gemaal Grave tot gemaal Gewande, langs de Maas en de
omliggend gebied, de hele noordgrens van de gemeente
Oss. 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
routeplaatsen 15 tot en met 28. We wensen u veel plezier
met deze prachtige route.
De routekaart is ook te downloaden op de websites www.
toerismeoss.nl en www.maasmeanders.nl

15. Kasteel Oijen
Maria van Brabant, dochter van hertog Jan III, gaf
opdracht tot de bouw van het kasteel van Oijen, dat
vanaf 1361 diende als voorpost tegen Gelre. Niettemin
kwam het in 1399 in handen van Gelre. Begin 16e eeuw
sloopten Bosschenaren de hele burcht, op bevel
van de Habsburgers, die hier toen de baas waren. Van
1594 tot 1837 stond er een nieuw kasteel waarvan nu
alleen nog de beide neerhuizen van 1825 overeind staan.
Zie voor het uitgebreide verhaal de infoborden op het
uitzichtpunt langs de Oijense Bovendijk.

16. Polderhuis Oijen
Omstreeks 1850 beschikte de gemeente Oijen en Teeffelen
niet over een raadhuis en ook de Polder van Oijen had
geen eigen ‘home’. Vandaar dat ze – heel efficiënt! – in
1853-’54 samen het Polderhuis Oijen lieten bouwen. De
naam zegt het al: de polder betaalde⅔ de bouwkosten aan
de gemeente. In de oostelijke zijgevel is een gedenksteen
ingemetseld met – nauwelijks leesbaar – de namen van
de Oijense polderbestuurders. In de voorgevel zien we
een peilsteen van Rijkswaterstaat met bij de streep de
hoogte volgens Amsterdams Peil.
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henk buijks
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17. Grenspaal Waterschap
Precies waar deze dijkpaal staat, lag in de 19e eeuw de
grens tussen de waterschappen Het Hoog Hemaal en de
Polder van Oijen. Bovendien brak hier in januari 1880 de
dijk over een lengte van 500 meter door, zodat de wijde
omgeving van Den Bosch onderliep. De paal is zeker
daarna geplaatst, met het jaartal 1880 erop. Even verder
langs de dijk, in de richting van de jachthaven, staat een
kunstwerk van Jan de Vries uit Lithoijen: “Water, onze
onstuimige vriend”. En vanaf de dijk kunnen we langs
diverse toegangen de Hemelrijkse Waard verkennen.
Deze is sinds 2017 ingericht als nieuw natuurgebied in
het kader van ‘Ruimte voor de rivier’.

Limburg en ’s-Hertogenbosch verrezen in de Maas in
totaal zeven stuwen met schutsluizen. In 2002 kwam er
een veel grotere sluis bij en kreeg het hele complex de
naam “Prinses Maximasluizen”. Stroomafwaarts van de
stuw van Lith is de werking van eb en vloed merkbaar.

18. Batterij Logement (Luttereind Lithoijen)
Na de Belgische Opstand in 1830 en de door Nederland
verloren Tiendaagse Veldtocht in 1831 vreesde men een
Belgische inval in Zuid-Nederland. Overal in NoordBrabant werden militairen ingekwartierd en her en
der aarden verdedigingswerken opgeworpen. De
Batterijstraat bij Lithoijen is genoemd naar zo’n verdedigingswerk, dat ook wel Fort Luttereind werd genoemd
en dateerde van 1833. Het lag op het punt waar de oude
weg van Oss naar Lithoijen de Maasdijk bereikte, vlakbij
de huidige jachthaven. Alleen de verhoging in het terrein
is nog zichtbaar. Ten westen van de Batterij lag aan de
Tiendweg een tweetal lunetten, bedoeld
als voorposten. Deze
zijn niet meer zichtbaar.

21. Kapelse Wiel
Op 5 maart 1855 bezweek de Maasdijk bij Lith ter hoogte
van het Vrouwenstraatje onder een stortvloed van water
en ijsschotsen. Dertig huizen werden van hun fundamenten gerukt en zeven Lithenaren kwamen om. Op
die plek ontstond de Kapelse Wiel. Het verhaal van de
reusachtige Lithse snoek Moira speelt zich in en rondom
deze wiel af. Niemand kon hem vangen, en toen men
begon de wiel te dempen, sprong Moira op uit et water,
hoog genoeg om met een enorme plons in de Maas te
belanden. Daarna is hij nooit meer gezien.

19. Stuw/sluis
Lith
Het stuw- en sluiscomplex bij Lith
kwam tussen 1932
en 1936 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-

20. Kunstwerk Dijkstoel (Lith)
Het kunstwerk “Dijkstoel” van de Lithse kunstenaar Ans
Jager is geplaatst door Waterschap De Maaskant ter gelegenheid van de voltooiing van de dijkverzwaring in Lith
in de jaren ’90. “Dijkstoel” is een oude benaming voor het
dagelijks bestuur van een waterschap,
bestaande uit een dijkgraaf en zeven heemraden.

Lithoijen tijdens de overstroming in 1926 met Dr. Wiegersma en Frans Has Bijl Bron: Frans Heeren

24. Kesselsewaard
De Kesselse Waard ligt vlakbij de plaats waar rond 55
vóór Christus de Maas en de Rijn(of Waal!) samenvloeiden. Volgens archeoloog Nico Roymans vermoordde een
Romeins leger onder leiding van Julius Caesar daar tienduizenden Tencteren en Usipeten. Beide stammen hadden Caesar om asiel gevraagd, nadat ze door de Sueben
uit hun woongebied ten oosten van de Rijn waren verjaagd. Nabij Kessel zijn ook de restanten gevonden van
een grote Gallo-Romeinse tempel uit circa 100 na
Christus, op een vroegere Keltische cultusplaats. In de
vierde eeuw na Christus, toen het Romeinse Rijk op
instorten stond, zijn resten van de tempel gebruikt om
militaire versterkingen te bouwen.
25. Kessel pastorie
De Kesselse pastorie is een van de weinige overgebleven
panden van het oude dorp Kessel. Ernaast stond tot 1945
de kerk, die, samen met het grootste deel van het dorp is
verwoest in de winter 1944-1945, toen de Maas front was
tussen de geallieerde bevrijders in Brabant en de Duitsers
aan de Gelderse kant. Al wat boven de dijk uitstak, werd
in puin geschoten. Hendrik Roes bewoonde de Kesselse
pastorie als pastoor van 1909 tot 1919. Hij verdiepte zich
toen in de bemestingsproblematiek en maakte zich
daardoor verdienstelijk voor de boerenstand.
26. Maren gemeentehuis
Pal aan de Maasdijk in Oud-Maren staat het gemeen-

27. Wildse hut
Zeker sinds de 16e eeuw waren de overlaten in het
Land van Cuijk van 15 maart tot 15november 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
overdag in het gebied aan het werk waren, konden voor
hun natje en droogje terecht in de hutten. De Wildse
Hut stond bij de Leeuwkesgraaf, net buiten hetgehucht
’t Wild, en oorspronkelijk alleen tussen 15 maart en
15 november. Ze werd op den duur een gewoon café.
Sinds 1952 zijn de horeca-activiteiten verplaatst naar een
nieuw pand met dezelfde naam, vlakbij de dijk. Maar de
oudere permanente “Hut” staat nog steeds op de oorspronkelijke plek.
28. Gewande
Al sinds het begin van de 14e eeuw is Gewande het
belangrijkste afwateringspunt voor het gebied tussen
Den Bosch en Ravenstein. Hier mondde de omstreeks
1305 gegraven Hertogswetering uit in de Maas, via de
Blauwe Sluis. Voor de afwatering van het lagere gebied
dichterbij Den Bosch zorgde de Roode Wetering, met de
Roode Sluis. In de 16e eeuw verbeterde de afwatering bij
Gewande door de plaatsing van een windwatermolen.
Later kwam er ook zo’n molen bij ’t Wild. Vanaf midden
19e eeuw werd stoomkrachtingezet: het stoomgemaal
aan de Roode Wetering, dat in 1933-’34 werd vervangen doorhet dieselgemaal Caners, nu Museumgemaal
Caners van Waterschap Aa en Maas. Bij deuitmonding
van de Hertogswetering functioneerde vanaf 1941 het
Hertogsgemaal enbij Hoefgraaf en Nieuwe Vliet sinds
1953 Gemaal Ploegmakers. Vanaf 1979 werden allegenoemde dieselinstallaties vervangen door het elektrische
Gemaal Gewande, dat tot opheden het overtollig water
op twee niveaus uitslaat op de Maas.
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23. Julius Caesar
Zie doorkijkpaneel Caesar bij Restaurant Goed Toeven.
Caesar leverde vermoedelijk bij Maren-Kessel een slag
met lokale stammen, die hij zo goed als geheel uitmoordde. (zie 24).

tehuisje van de voormalige gemeente Alem, Maren en
Kessel. Deze gemeente hield in 1958 op te bestaan. Als
gevolg van de Maaswerken was Alem aan de Gelderse
kant komen te liggen, maar dit Brabantse dorp liet
zich slechts na felle protesten indelen bij de Gelderse
gemeente Kerkdriel, later Maasdriel. De overige kernen
van de opgeheven gemeente – het nieuwe dorp MarenKessel, het eveneens nieuwe ‘t Wild en de restanten van
Maren en Kessel – kwamen bij Lith.
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22. Huis Wiegersma (Lith)
Mede dankzij het boek “Dorp aan de rivier” van Antoon
Coolen werd de Fries Jacob Wiegersma postuum een
bekende Nederlander. Van 1889 tot 1929 was hij gemeentearts in Lith en in de Gelderse Maas en Waal. Wiegersma
woonde in het monumentale pand aan de Lithse Dijk
dat nu Wiegersmahuis wordt genoemd. We zien in deze
omgeving ook enkele smalle verharde paden de dijk
oplopen. Ze vormen onderdeel van het padenstelsel,
dat de Lithenaren in staat stelde om bij dreigende watersnood snel de dijk te bereiken.
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De markten van Oss
J A N U LI J N
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Oss is in 1399 door hertogin Johanna tot stad verheven. Daar hoorden
ook een aantal gunstige voorrechten bij. Zo mocht Oss zelf rechtspreken
en er mocht ook een weekmarkt worden gehouden. In andere plaatsen
in de omgeving mocht dat dan niet meer. Een belangrijk voordeel dus
voor Oss. Want nu concentreerde de handel zich in de stad. De markt
vindt in het hart van de stad plaats, op de Heuvel. Er worden woningen
voor afgebroken om ruimte te maken. Door de tijden heen heeft Oss een
bloeiende markt gehad, altijd op dinsdag zoals in 1399 was vastgelegd in
het stadsrecht. De toeloop is goed voor de omzet in cafés die in een krans
rondom het plein liggen. Ook hotels zijn er rondom de Heuvel te vinden
voor handelaren die een nachtje over bleven, zeker in tijden dat men nog
niet met trein of auto kwam.

10

Naast de weekmarkten zijn er in Oss ook jaarlijks paardenmarkten en
biggenmarkten gehouden die veel volk trokken. De Osse paardenmarkt
was lang zelfs veel groter en belangrijker dan die van ’s-Hertogenbosch
en in het hele land bekend. Maar toen Den Bosch in 1931 de overdekte
Brabanthallen bouwde trok de veehandel langzamerhand daarheen.
Door het uitbreken van mond- en klauwzeer in 2001 moeten er strenge
hygiënische maatregelen worden genomen. De grote veemarkten zijn
een te groot risico voor besmetting en de veemarkt in Den Bosch komt
hierdoor tot een einde.

1955
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Verslag lezing donderdag 16 november 2017:

lezing Gert-Jan van der Steen
over de historie van de Osse kermis
en films van Piet van Lijssel
Beide heren hebben de Cor Overkamp award gewonnen voor mensen
die van betekenis zijn voor de (Osse) kermis. De heer van der Steen is
een kermis minnend man. Hij zet zich al jarenlang vrijwillig in voor de
Osse kermis. Hij volgt het spektakel jaarlijks van het begin tot het eind.
Zijn contacten met de kermisgemeenschap zijn van groot belang. Mede
door zijn brede kennis van de kermisgeschiedenis kunnen we hem met
recht een echte kermisfanaat noemen. Piet
van Lijssel die de award in 2017 won legt
de Osse kermis al jaren vast op film. De avond
was een kleurrijke avond over de geschiedenis
van de kermis met prachtige beelden van de
Osse kermis door de jaren heen.

Piet van Lijssel begon met een oude
Belgische filmopname. Behalve dat het
taaltje leuk klonk werd ook fraai beeldend
weergegeven hoe de kermissen zijn
ontstaan. Het begon zeer waarschijnlijk
met de jaarmarkten. Op de 15e-eeuwse

jaarmarkten werd allerlei vertier getoond door de goochelaars, acteurs
en rariteiten kabinetten. Veel later in de 19e eeuw ontstonden de eerste
attracties zoals schuitjes, draaimolens en behendigheidsspelen zoals
ganstrekken en kat in de ton. De rups met de beweegbare overkapping
is al een hele oude attractie uit 1947. Gert-Jan van der Steen kent de
kermis families. Hij vertelde dat als er tussen de familie getrouwd wordt
en de bruidegom voor zichzelf begon
dan werd er een attractie aanschaft
en voor de bruid een woonwagen. De
woonwagens van nu zijn zo groot en
zo duur als huizen, met alles er op en
eraan. Een attractie van 2,5 miljoen
komt voor. Piet heeft erg weinig oud
film materiaal. Een heel kort filmpje
van 25 seconden over Oss uit de jaren
1970 is het enige wat Piet kon laten
zien. Dus als iemand nog film beelden
heeft dan houdt hij zich aanbevolen.
PvN

De familieverhouding van Jurgens en Valkenburg
RUUD PIETERS
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Het is al heel lang bekend dat twee zonen uit de Jurgens
familie zijn getrouwd met twee dochters uit de familie
Valkenburg, te weten Wilhelmus Jurgens met Henrica
van Valkenburg en Leonardus Jurgens met Maria van
Valkenburg.
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Hieronder gaan we wat nader in op de familieverhoudingen
van Jurgens en Valkenburg.

Familie Jurgens

Wilhelmus en Leonardus waren zonen van Dyonisius Jurgens en Maria
Catharina Nelis. Dyonisius werd “Mofke” genoemd omdat hij vente met
een mand gevuld met pennen, naalden en andere snuisterijen.
Leonardus (Leendert) werd geboren en gedoopt op 02-01-1778 te
Nieuwenhagen, bij Heerlen (Limburg).
Wilhelmus (Willem) werd geboren en gedoopt op 07-08-1780 eveneens
te Nieuwenhagen. Getuige bij beide dopen was Anna Maria Horbach. Het
gezin Jurgens verhuisde in 1801 naar Oss. In 1808 erfde Willem van zijn
vader -in- recht een herberg en begon een boterfabriek in de herberg. Is
dit het begin van Unilever?

Familie Valkenburg

Johannes van Valkenburg werd ca. 1650 geboren, plaats onbekend,
de geboortedatum en naam van zijn echtgenote zijn eveneens onbekend.

Het gezin van Willem Jurgens en Henrica van
Valkenburg

Wilhelmus (Willem) trouwde R.K. op 12-07-1801 te Oss met Henrica.
De getuigen bij het huwelijk waren Jacobus van Asten en Maria IJvens.
Doopgetuigen waren Wilhelmus Jurgens en Anna Maria Horbach.
Wilhelmus en Henrica waren op 27-03-1809 in Oss getuigen bij de R.K.
doop van Joanna, dochter van Leonardus Megen en Elisabeth Johannes
van Valkenburg. Het beroep van Willem was handelaar in textiel en boter,
koopman (1825, 1832). Willem is op 21-09-1836 te Oss overleden, zijn
vrouw Henrica eveneens te Oss op 26-03-1820.
Zij kregen de volgende kinderen:
Johannes
Geboren en gedoopt op 12-04-1802 te Oss. Van beroep koopman (1825).
Hij is op 10-06-1825 te Oss getrouwd met Anna Maria Verspandonk,
geboren op 17-09-1800 te Turnhout (België). Dochter van Nicolaas
Verspandonk en Willemijn Heesemans, koopvrouw (1824), geboren ca.
1767 te Lommel (België), overleden in Oss. Joannes is op 13-08-1825 te
Oss overleden. Kinderen: geen
Anna Maria Catharina
Geboren en gedoopt R.K. op 28-10-1803 te Oss. Zij trouwt op 10-06-1825
met Antonij van Erp, bouwman (1825), geboren op 09-04-1797 te Oss,
zoon van Antonij van Erp en Maria Joannes van der Poel.
Anna Maria Catharina is op 02-05-1869 te Oss overleden. Antonij is op
02-04-1869 te Oss overleden.
Kinderen: geen
Antonius (Antoon)
Geboren op 05-04-1805 en gedoopt R.K. op 08-08-1805 te Oss. Van
beroep koopman (1832) en oprichter van de firma A.Jurgens (voorloper
van Unilever).
Antonius trouwt op 19-05-1832 te Oss met Johanna Lemmens, geboren
op 27-08-1807 te Beugen, dochter van Arnoldus Lemmens en Geertruida
van de Voordt.
Johanna is op 27-12-1879 te Oss overleden.
Antonius is op 01-09-1880 te Oss overleden.

Zij kregen de volgende kinderen:
Joanna
Geboren: 27-04-1833 Oss
Overleden: 14-01-1834 Oss
Johannes Arnoldus (Jan)
Geboren: 07-09-1835 Oss
Overleden: 01-03-1903 Oss
Getrouwd met Josina (Sientje) Jansen
Wilhelmina Maria
Geboren: 01-01-1837 Oss
Overleden: 20-08-1872 Tilburg
			
Zuster Maria Antona, Zuster van Liefde
Hendrikus Leonardus (Henri)
Geboren: 15-03-1840 Oss
Overleden: 05-08-1888 Oss
Getrouwd met Theodora van Waardenburg
Arnoldus Johannes (Arnold)
Geboren: 04-09-1842 Oss
Overleden: 24-01-1912 Utrecht
Getrouwd met Johanna van Woerkom
Johannes
Geboren op 31-12-1806 en gedoopt 31-12-1807 te Oss. Van beroep
koopman (1852) en boterfabrikant (1887).
Johannes trouwt (1) 25-01-1845 te Oss met Helena Kroef, geboren te
Oijen, dochter van Hendrikus Kroef en Maria Buters. Helena is op 04-041850 te Oss overleden.
Johannes trouwt (2) 17-01-1825 te Oss met Maria Bernarda Feijen,
geboren te Bladel op 01-11-1822, dochter van Johannes Feijen, bouwman
(1852) en Maria Catharina de Vocht, bouwvrouw (1852). Maria Bernarda
is op 19-02-1889 te Oss overleden.		
Johannes is 26-06-1887 te Oss overleden.

Het gezin van Leendert Jurgens en Maria van
Valkenburg
Leonardus (Leendert) trouwde R.K. op 08-05-1808 te Oss met Maria.
De getuigen bij het huwelijk waren Henricus Joannes Vos en Elisabeth
Gijsberti van Esch. Op 08-08-1808 waren Leendert en Maria getuigen
bij het R.K. huwelijk van Henricus Johannes Vos en Elisabeth Gijsberti
van Esch. Een andere getuige was Leonardus Jurgens. Leendert is op
30-11-1847 te Oss overleden. Maria is op 01-05-1857 eveneens te Oss
overleden.
Leendert en Maria kregen een dochter:

Maria Catharina
Geboren en gedoopt op 19-08-1810 te Oss.
Maria Catharina trouwde op 09-10-1847 te Oss met Hendricus van den
Heuvel, koopman, geboren op 24-06-1814 te Uden, zoon van Arnoldus
van den Heuvel, koopman, en getrouwd met Maria Hendrica Verhoeven.
Maria Catharina is op 11-06-1862 te Oss overleden. Zij kregen geen
kinderen.		
		
Bron: Genealogieën van Valkenburg en Jurgens.
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Zij kregen twee zonen, Louwereijns Jansse (Laurentius) en Johannes. De
geboorte- of doopdatums zijn niet bekend.
Laurentius trouwde R.K. op 03-12-1705 te Oss met Maria Dielissen van
Loon, geboren te Zevenbergen (Nistelrode). Getuigen waren Gertrudis
Hoebens en Theodora van Meeuwe. Zij kregen 10 kinderen.
Johannes trouwde N.H. op 08-04-1705 in de kleine kerk te Breda met
Antonette Gillis van Loon, geboren te Zevenbergen (Moerdijk). Zij kregen
7 kinderen, o.a. Johannes (Jan Janssen) die op 17-05-1733 te Oss R.K.
trouwde met Anna Maria Aert Rovers, geboren te Oss. Johannes was de
grootvader van Henrica en Maria. Uit dit huwelijk werden twee kinderen
geboren, Joannes Jan en Anna. Johannes Jan werd op 28-07-1735
gedoopt R.K. te Oss, getuigen waren Aert Reuvers en Antonet Hendrik
Kusters. JohannesJan trouwde R.K. op 25-01-1756 te Oss met Jenneke
van Esch (ook wel Joanna Henricus). Zij werd gedoopt op 03-07-1734
te Oss, getuige was Maria Hendriks van Es. Uit dit huwelijk werden 17
kinderen geboren, 11 dochters (o.a. Henrica en Maria) en 6 zonen.
Henrica werd op 28-07-1765 geboren en op 21-05-1766 gedoopt R.K. te
Oss, getuige was Annemaria Jacobi van Heesch. Maria werd op 26-051770 gedoopt R.K. te Oss, getuige was Louiske Manus Willems.
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Op zoek naar ons Osse verleden
PI E T VAN LI J S S E L, V O O R Z I T T E R S A M

Sinds in 1933 bij de egalisering van de heidevelden in het
gebied de Mun een spectaculaire archeologisch vondst
werd gedaan wakkkerde de interesse naar het Osse
verleden aan. Zowel landelijk als internationaal werd Oss
door de vondst van dit Vorstengraf en de bijbehorende
rijke bijzettingen in één klap interessant voor de
oudheidkundigen. In de restanten van een grote grafheuvel
werd een kostbaar ritueel gebogen zwaard in een bronzen
wijnvat aangetroffen. Samen met andere bijgiften was dit
Vorstengraf van grote betekenis voor de geschiedenis van
Oss en de nationale archeologie.
Het was de gemeentearchivaris Jan Cunen die de interesse in het
verleden van onze stad activeerde. Zijn jarenlange inzet om de Osse
historie te verzamelen en te beschrijven heeft ertoe geleid dat steeds meer
mensen zich voor de geschiedenis van onze stad zijn gaan interesseren.
Zo ontstond er in de jaren ‘70 een groep amateurarcheologen die zich
onder de naam ‘Archeologische Werkgroep Oss’ bezig ging houden met
oudheidkundig bodemonderzoek binnen de gemeente.
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Toen in die tijd het industrieterrein aan de Osse haven in ontwikkeling
kwam en er gebouwd ging worden trof de werkgroep daar grondsporen
van een IJzertijd-Romeinse bewoning aan. Overleg met de provinciaal
archeoloog en het Instituut voor Prehistorie in Leiden was de aanzet tot
een bescheiden, doch succesvolle opgraving. Hierdoor aangemoedigd
ging de Archeologische Werkgroep gemotiveerd aan de slag met het in
kaart brengen van mogelijk andere archeologische vindplaatsen in Oss
en de omgeving.
Zeer veel pas geploegde akkers werden door hen ‘belopen‘ en gaven hun
geheimen prijs in de vorm van naar boven geploegde aardewerkresten uit
het verleden. Aan de hand hiervan werden veel vindplaatsen gelokaliseerd
en vastgelegd om in later stadium te kunnen onderzoeken.

14

OPGRAVING USSEN
De Archeologische Werkgroep was dan ook op haar hoede toen begin
jaren ‘70 door de gemeente Oss het uitbreidingsplan Ussen werd
aanvaard. Er zou een compleet nieuwe wijk gaan ontstaan en dit gaf
de mogelijkheid om voorafgaand aan de werkzaamheden archeologisch
onderzoek te doen. De werkgroep was dagelijks in de weer in het
poldergebied dat Ussen zou gaan worden. Alle akkers en velden werden
geschouwd en de oppervlaktevondsten werden vastgelegd en bewaard.
In 1976 begon men met de werkzaamheden voor de nieuwbouwwijk. Toen

al meteen bij de aanleg van de eerste vijverpartij langs de Ussenstraat
de eerste sporen uit de Romeinse tijd tevoorschijn kwamen, aarzelden
de amateurarcheologen niet en namen zij direct contact op met de
Universiteit Leiden. Op een voor Leiden gedenkwaardige dag, 3 oktober
(het feest van Leidens ontzet van het beleg door de Spanjaarden tijdens
de 80-Jarige Oorlog, red.), werden zij gealarmeerd en reeds de volgende
dag waren ze in Oss aanwezig.
Dit betekende het begin van een opgravingstraject dat tientallen jaren zou
gaan duren. Het volledig plan Ussen werd in overleg met gemeente en
aannemers door studenten van de Universiteit Leiden en de leden van de
Archeologische Werkgroep opgegraven. De vele hectaren grote opgraving
bracht een drietal nederzettingen en twee grote grafvelden aan het licht.
Honderden dozen archeologisch materiaal, soms van nationaal belang,
werden naar Leiden getransporteerd voor verder onderzoek.
Inmiddels zijn van dit onderzoek vele boeken en publicaties verschenen
die ook internationaal voor veel ophef zorgden. De belangrijkste vondsten
uit Oss, zoals van de Vorstengraven, zijn permanent opgesteld in het
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. De archeologie van Oss stond op
de kaart en de studenten uit Leiden zouden nog jarenlang hun praktische
opgravingskennis hier komen opdoen.
Op enig moment werd echter de geldkraan op de universiteiten getemperd.
Grote budgetten voor opgravingen waren er niet meer. Particuliere
opgravingsinstanties namen hun werk over.
In Oss maakte de Leidse archeologen graag gebruik van de kennis van
leden van de Archeologische Werkgroep. Daadwerkelijk opgraven zat
er voor de werkgroep echter niet meer in, alhoewel ze nog veel grote
‘ontdekkingen’ deden, zoals de Tempel van Kessel , waar zoals later
bleek Julius Ceasar een enorme veldslag hield en het Osse kasteel
op het Burchtplein. Het animo verminderde echter geleidelijk en de
Archeologische Werkgroep Oss hield als zodanig op te bestaan.
SAM
Na een tiental jaren kwam een aantal oud–werkgroep leden weer bijeen
en richtte in 2009 een nieuwe stichting op: de S.A.M., wat staat voor
Stichting Archeologie Maasland.
De hoofddoelstelling is het behartigen van de belangen van de archeologie
en het bevorderen van de amateurarcheologie in noordoost Noord
Brabant. De stichting richt zich voornamelijk op de gemeenten Oss,
Bernheze en Landerd. Ze werkt nauw samen met de gemeentearcheoloog
van Oss, de archeologische afdeling van de Universiteit Leiden en diverse
landelijke opgravingsbureaus.
Na een korte periode van huisvesting bij Landschapsbeheer op
Vorstengraf ging men over naar de nieuwe locatie in de ex-Mavo St.
Jan aan de Koornstraat in Oss. Het Hooghuis locatie TBL en later ook de

Wat doet SAM ?
De stichting houdt zich bezig met het promoten van de archeologie van
de streek. Hierin speelt de jeugd een grote rol. Medewerkers van SAM
geven regelmatig lessen op scholen van basis- en voortgezet onderwijs.
Scholen kunnen ook gebruikmaken van excursiemogelijkheden naar
archeologische sites in de gemeente. Ook workshops over archeologie
behoren tot de mogelijkheden.
Op regelmatige tijden worden voor volwassenen veldverkenningen
georganiseerd op locaties in de omgeving en wordt hulp verleend bij
archeologisch onderzoek. SAM is voornamelijk actief in het uitwerken
en archiveren van opgravingsgegevens en archeologisch materiaal.
Determineren van aardewerk, archiefonderzoek, publiceren, uitwerken
van opgravingsgegevens en reconstrueren zijn zaken die door de leden

van SAM worden uitgevoerd. Daarnaast is de SAM actief zichtbaar
bij activiteiten als de landelijke Archeologiedagen en het pop-up
Archeologiehuis in Oss. De samenwerking met het Stadsarchief in Oss
en de gemeente Oss geven SAM veel ruimte om als een werkplek en
kenniscentrum te kunnen fungeren.
Welkom
De stichting is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor
het verleden van de eigen streek. Kennis van de archeologie is niet
noodzakelijk. Tijdens uw werkzaamheden met SAM leert u op een leuke
manier alle ins-en outs van de archeologie.
Iedere 2e en 4e dinsdag van de maand kan iedereen vanaf 19.30 uur
gewoon binnenlopen bij onze locatie in de Muzelinck (lokaal 205). We
houden dan onze inloopavonden en werken met vondsten. Heeft u
interesse? Kom gezellig langs .. het is gratis en zonder verplichting. Wij
willen u graag onze kennis doorgeven in de hoop dat ons verleden van de
stad mede door u in de toekomst gewaarborgd zal blijven. U bent welkom!
Voor alle informatie over onze stichting bezoek onze website:
www.stichtingarcheologiemaasland.nl
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bouwonderneming Berghege gaven SAM gedurende enkele jaren een
eigen ruimte binnen het schoolgebouw.
Dit duurde tot 2017. Het gebouw moest toen vrijgemaakt worden voor een
andere bestemming. Gelukkig was de gemeente Oss de reddend engel. In
overleg met de gemeente is SAM verhuisd naar een nieuwe locatie in De
Muzelinck aan de Raadhuislaan in Oss, waar ze nu een eigen werkruimte
heeft.
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Een ijzeren drijvende ijzertijd
boerderij in vijver Ussen
PA U L S PA N J A A R D

Behoedzaam laat de kraanmachinist vrijdag 9 maart
een 5 meter lang schaalmodel van een rvs-ijzeren
ijzertijdboerderij in het water van de vijver in wijkpark De
Strepen (Oss-Ussen) glijden. Wethouder Johan van der
Schoot, van onder andere monumenten en archeologie,
heeft de te waterlating ingeleid met een betoog dat Oss
een buitengewoon rijke historie heeft, waarvan veel te
weinig zichtbaar is en waarmee veel meer gedaan kan
worden. Deze reconstructie van de ijzertijdboerderij is
een middel om dat boeiende verleden zichtbaar te maken.
De wethouder wijst er daarbij op dat de archeologische
rijkdom van Oss nog zoveel meer kent, net zoals Oss
bijzonder rijk is aan religieus erfgoed met zijn grote
hoeveelheid kapellen, kerken en kloosters. Oss is ook
bijzonder met zijn industriële erfgoed en de militaire
geschiedenis zoals van de Zuiderwaterlinie.
Ongeveer 30-40 belangstellenden woonden de te
waterlating bij. Samen met Frank Naaijkens, voorzitter
van de wijkraad, onthulde de wethouder een nieuw
informatiepaneel over de boerderij.
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Wat doet een drijvende reconstructie van een
ijzertijdboerderij in de vijver?
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Bij het uitgraven van de vijver in 1976 ontdekken lokale archeologen de
sporen van een prehistorische boerderij. Een complete plattegrond blijkt
bewaard gebleven in het zand. Archeologen stellen vast dat het een
woonstal-boerderij is uit de midden-ijzertijd (500 tot 250 jaar voor Chr.)
De boerderij heeft een lengte van 17 meter, een breedte van 4,5 meter
en een hoogte van 4 meter.
Als herinnering aan deze eerste bewoning van deze wijk is deze boerderij
in 2009 als speelklimtoestel op ware grootte nagebouwd. Een fors
bouwwerk, op formaat 20 meter lang, 7 meter breed en wel 5 meter hoog.
Helaas bleek de houten constructie na een aantal jaren niet veilig genoeg
en moest de boerderij in 2017 geheel verwijderd worden. Daarmee
verdween de verwijzing naar de archeologische vondst. De wijkraad van
Oss Noordwest liet aan de gemeente weten het zeer op prijs te stellen
als er weer een verwijzing naar de archeologische rijkdom van de wijk
terug kwam. De oplossing zat in het laten maken van een schaalmodel
van de ijzertijdboerderij. Dit keer ongeveer 5 mater lang, 2,5 meter breed
en ca. 2,5 meter hoog. Het ontwerp is het zelfde als van de houten
boerderij: een vereenvoudigde constructie van de belangrijkste balken en
palen. Maar dit keer van roestvaststalen buizen gemaakt, buitengewoon
solide. Wat een mooie extra kans was van dit model: hij kon drijvend
worden gemaakt. Daarmee kon het in de vijver worden gelegd, ongeveer
op de ware plek van de vondst in 1976. Het blijkt een fraai gezicht. Het rvs

Zo zag de ijzertijdboerderij er waarschijnlijk uit

1. Tekening van de grondsporen van de ijzertijdboerderij uit
‘Vijver’. De donkere vlekken in het zand ontstaan door het vergane
hout van de palen die het dak droegen. Tussen de palen
zijn de wanden gevormd van takken en leem.

2. Op de paalsporen worden de palen van het dak en de wanden
ingetekend. De pijlen wijzen naar de ingangen. De vorm van de
boerderij wordt zichtbaar.

3. Zo zag de ijzertijdboerderij ‘Vijver’ er waarschijnlijk uit.
Ussen blijkt bij verder onderzoek veel bewonings-sporen uit de
ijzertijd (800 - 19 voor Chr.) en Romeinse tijd (19 voor - 250 na Chr.)
spiegelt in het water. Maar wat u van de unieke constructie vindt kunt u
natuurlijk ook zelf gaan zien. We vertellen hier alvast de achtergrond van
de ijzertijdboerderij en de opgravingen van Ussen.
De ontdekking van de boerderij
De woonwijk Ussen is vanaf 1974 aangelegd. Tijdens het graven van
de vijver in 1976 ontdekken lokale archeologen uit Oss opvallende
verkleuringen in het zand. Deze zijn ontstaan door het vergane hout

Mens en dier onder één dak
IJzertijdboerderijen zijn woonstalboerderijen. Mens en dier (koeien, maar
ook paarden en schapen) leven er onder één dak. De wanden van de
boerderij zijn gemaakt van gevlochten wilgentakken
en dicht gesmeerd met leem. Het dak is bedekt met riet of stro. In de
lange wanden zijn de ingangen te vinden. In een deel van de boerderij
staat het vee in boxen, in het andere deel is de leefruimte
voor de bewoners. Hier ligt ook de vuurplaats, waar een open vuur warmte
en licht geeft. Een zolder dient voor de opslag van gereedschappen en

andere zaken. Op het erf liggen waterputten en staan voorraadschuren
(spiekers) op palen. Zo was het voedsel veilig voor ongedierte en
overstromingen.
De nederzetting Vijver en andere dorpjes
Ook andere woonwijken van Oss brengen sporen van nederzettingen uit
deze perioden aan het licht. Oss is dankzij al deze onderzoeken een van
de grootste opgravingsgebieden van Nederland geworden.
De opgravingen in Oss zijn van groot belang gebleken voor de
geschiedschrijving van Nederland. Hier zijn niet alleen nederzettingen
en begraafplaatsen ontdekt, maar zijn ook de veranderingen in een heel
landschap zichtbaar geworden vanaf de komst van de eerste bewoners.
Oss had de bewoners in de prehistorie veel te bieden. Het ligt op de rand
van veilige, hoge en droge zandgronden en de vruchtbare kleigronden
van de Maas. In de hele regio zijn op de overgang van hoog en laag
nederzettingen uit de prehistorie gevonden.

De rvs-boerderij van 800 kilo hangt in de takel, op weg naar de vijver.

Behoedzaam laat de kraanmachinist de reconstructie van de ijzertijdboerderij te
water in de vijver in wijkpark De Strepen.

Het informatiepaneel over de ijzertijdboerderij.
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van de palen van een bouwwerk. Zij waarschuwen archeologen van de
Universiteit van Leiden.
Die stellen vast dat het gaat om de resten van een boerderij uit de
ijzertijd. Zij vinden zelfs meer boerderijen die samen een klein dorpje
vormen. De ware naam van het dorpje is onbekend. De archeologen
noemen de nederzetting ‘Vijver’, naar de plek van de vondst.

17

Tussen
door

van Osch naar Oss

Een stukje geschiedenis uit de historie van de stad Oss
RUUD PIETERS

Gebeurtenissen in het jaar 1913
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� De koekfabriek “De Ster” wordt
overgeplaatst naar de Monsterstraat.
●
� De nieuwbouw van de margarine fabriek
Ant. Jurgens in de Kerkstraat komt gereed.
●
� In dit jaar is voor het eerst een (stomme)
film te zien in de concertzaal van Hotel,
Café Restaurant “Het Station” aan de
Spoorlaan.
●
� Aan de Kruisstraat wordt een kantoorpand
gebouwd voor Jurgens margarinefabrieken, later krijgt dit pand de naam “De
Groene Engel”.
●
� In de Oude Molenstraat 17 wordt voor de
Carmelieten een meisjesschool St. Joseph
gebouwd en een eindje verder op nr. 2 de
jongensschool St. Antonius.
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� “Trein 1000”
In de slagerij van de N.V.Hartog’s Fabrieken
werden s’avonds de varkens geslacht, die
in de op het grote spoorwegemplacement
van Oss gereedstaande trein werden
geladen. Dat was “Trein 1000”. Als je het
daarover had, begreep iedereen dat je de
trein bedoelde, die om half twaalf s’avonds
met de pas geslachte varkens naar Hoek
van Holland vertrok, waar het vlees in de
Harwichboot werd geladen, die s morgens
vroeg koers zette naar Engeland.
� De Margarine-fabriek van Meyer van
Leeuwen (Knoek & Cohen), gevestigd
in de Molenstraat, wordt gesloten. De

� De eerste “sociale” woningen worden
opgeleverd langs de Boterstraat,
Nieuwstraat en Heschepad.

onderneming kan niet langer concurreren
met de grote margarinefabrieken van
Jurgens in Oss en Van den Bergh in
Rotterdam, maar afkomstig uit Oss.
�H
 et R.K. Ziekenhuis van Sint Anna in
de Begijnenstraat is op 15 september
geopend, het is een uitbreiding van het
Leonardusgesticht. Onder de warme
belangstelling van de geestelijkheid,
de doktoren uit Oss en omgeving, het
gemeentebestuur en andere genodigden,
verricht de bejaarde juffrouw Anna
Petronella Vos- de Wael de officiële
opening van het ziekenhuis. Zij schenkt
het ziekenhuis een groot bedrag (
17.000,- gulden) en als een eerbetoon
aan haar ontvangt het de naam SintAnna-ziekenhuis. Het ziekenhuis blijft tot
september 1961 in gebruik.
●

� De kuiperij Hes & Co., Machinale Kuiperij,
kistenmakerij en Houtwarenfabriek, die
sinds het begin van 1900 voor de firma
Meyer van Leeuwen werkt, vestigd zich in
een deel van de in dat jaar leeg gekomen
fabriek van Meyer van Leeuwen. Het
bedrijf gaat ook andere gebruiksgoederen
van hout maken. Het was een joods
bedrijf dat ook nog joodse doodskisten
maakte.
Wat maakte de firma Hes & Co. zoal:
Alle maten kisten in verschillende
modellen voor margarine, vet, zeep,
conserven, eieren, fruit, grioenten,
etc. Vaten en tubs in verschillende
afmetingen. Houtwaren op huishoudelijk
gebied, zoals trappen, stoven,
stoelzittingen, strijkplanken, etc.

Bron: Oss in eeuwen - R.Pieters

Excursie Grave 14 april

Onze gids de heer Eksteijn gaf in het Graafs Museum in de poort een
uitleg van de ontwikkeling van Grave bij een grote maquette van de
stad. Door de vele belegeringen is er telkens veel verwoest in het stadje.
De St. Elisabethskerk had in de 17e eeuw de afmetingen van de St.Jan
in Den Bosch, door oolrogsschade maar vooral door blokseminslag
is echter nog maar de helft van de fraaie kerk over. Met de nog
overeindstaande muren een heel opmerkelijk monument in het centrum.
Enkele jaren geleden is een tunnel vrij gemaakt die tegenwoordig via
de Sint Elisabethstraat toegankelijk is. De gang van circa 50 meter loopt
onder de Hampoort door tot midden onder de toegangspoort (landzijde).
Het eindpunt ligt op het niveau van de waterspiegel van de gracht. Tot
voor kort was het de aanname dat de tunnel diende als vluchtroute en/
of riool. Volgens onze gids was de gang echter bedoeld om munitie en
kruit vanuit schepen in de gracht onder de poort door aan te voeren.
Veiliger dan over de weg door de stad heen. Grave telde vele lange
tunnels onder de stad door volgens onze gids. De meeste zijn niet meer
toegankelijk omdat ze te laag liggen en vol water staan.
Om ca. 11 uur vertrokken we uit de poort en stapten weer uit bij de
kazemat Noord aan de voet van de brug over de Maas. Langs de weg
staat dit aangegeven met ‘Kazemattenmuseum’. Hier ontving de heer
Van Wamel onze groep. Dit soort betonnen versterkingen worden vaak
abusievelijk ‘bunkers’ genoemd lichtte onze gids toe. Door Nederland
gebouwde versterkingen van dit type heten echter ‘kazematten’, door
Duitsers gebouwde betonnen versterkingen noemen we bunkers.
Kazemat Noord is twee verdiepingen hoog. Daardoor kon bovenin een
goed zicht op de brug bij Grave verkregen worden. In kazemat Noord
kregen we een beeld van de situatie op 10 mei 1940 en wat er tijdens de
voorafgaande mobilisatie en bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog
in Grave gebeurde.
Kazemat Zuid ligt ca 100 meter van de andere kazemat af en telt
zelfs drie verdiepingen. De bovenste geschutsverdieping heeft een
uitstekend zicht op de brugweg. Bijzonder zijn de camouflagekleuren
van de kazemat. Die heeft schijnschietgaten, met beschildering van
nep-vuurmonden. In deze kazemat wordt de bevrijding van Grave op
17 september 1944 toegelicht. Toen kwamen honderden parachutisten
van het 82e Airborne Divisie 504e Parachutisten Regiment in eerste
instantie de brug innemen en later Grave en omgeving bevrijden. PS

De groep kijkt uit de Hampoort naar buiten naar de droge gracht.

Onze groep verdwijnt in de tunnel naast de Hampoort.

De ontvangst bij kazemat Noord bij de brug van Grave.

Gids Van Wamel wijst op beschildering met schijnschietgaten, de
camouflage van kazemat Zuid. Kazemat Zuid telt drie verdiepingen.
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Op zaterdag 14 april verzamelden we met 18 deelnemers
in de indrukwekkende Hampoort (1688) in Grave. Sinds
de gebouwen van het Blindeninstituut afgebroken zijn,
komt deze grandioze poort – een van de grootste van
Nederland - weer veel beter tot zijn recht. Er zijn plannen
om het water voor de poort terug te brengen en ook
om er een voetgangers- en fietsbrug over te leggen.
Dan kunnen wandelaars en fietsers weer door de oude
toegangspoort de stad in. Grave is voortvarend bezig het
oude vestingstadkarakter terug te brengen. Wie de N321
van Oss naar Grave heeft gereden zal gezien hebben dat
afgelopen jaar ook de bolwerken in de gracht aan de
linkerkant weer zichtbaar zijn gemaakt.
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Afbraak Fraterhof
PA U L S PA N J A A R D
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De sloop van het Fraterhof in februari trok veel minder aandacht dan
dat van Hotel Luijk. Toch is hier ook zeker sprake van het verdwijnen
van een voor Oss karakteristiek gebouwencomplex. Stedenbouwkundig
en cultuurhistorisch adviseur Leon van Meijel schreef in 2009 een
interessant stuk over de inrichting en ontwikkeling van het Osse centrum
door de eeuwen heen. Hij ziet in grote lijnen Oss zich ontwikkelen
van een agrarisch dorp in het Maasland, tot versterkte stad (de
middeleeuwen) die over gaat in de industriestad als eind 19e eeuw de
grote fabrieken in Oss ontstaan. In die tijd ontstaan ook de religieuze
enclaves zoals Van Meijel ze omschrijft. Deze konden zich ontwikkelen
dankzij de toegenomen welvaart van de florerende boterhandel en
het toenemend katholiek zelfbewustzijn in deze tijd van het herstel
van de bisschoppelijke hierarchie in 1853. Dat kwam onder andere
tot uiting in de afbraak van de middeleeuwse St. Willibrorduskerk en
de bouw van een nieuwe kerk op dezelfde plaats, de kerk van Maria
Onbevlekt Ontvangen, kortweg al snel de de Grote Kerk genaamd. Het
kerkhof rondom de Grote Kerk is in 1872 geruimd en verplaatst naar de
Eikenboomgaard. Zo kon de ruimte om de kerk groener worden ingericht.
In 1894 is er de beeldengroep geplaatst die herinnert aan de moord op
wachtmeester Geerard Hoekman (1893). Van Meijel vervolgt met: ‘in
het stadsbeeld werd de emancipatie van de katholieken steeds meer
zichtbaar. De kloosters met de daaraan verbonden instellingen voor zorg
en onderwijs manifesteerden zich als monumentale bakens in de stad,
overwegend uitgevoerd in neogotische stijl.’
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Rondom de Grote Kerk ontstaat een geestelijk centrum, met de pastorie,
het klooster van de Fraters van Tilburg aan de Begijnenstraat en
het klooster van de Zusters van Liefde, eveneens uit Tilburg, aan de
Arendsvlucht. Beide kloosters hebben scholen en internaten en de
Zusters richten ook een ziekenhuis en zorgcentrum op. Het complex
religieuze gebouwen groeit verder uit met een Patronaatsgebouw
aan de Koornstraat (1886 en vervangen in 1955 en vorig jaar prachtig
gerenoveerd). De Sint-Jansmavo en de Nicolaasschool komen voort uit
de onderwijsactiviteiten van de Fraters en de Zusters. In een tijd dat
het Rijke Roomse Leven nog lang niet ten einde was is het klooster
van de Fraters in 1961 aangevuld met een nieuw gebouw, ontworpen
door de Osse architect J. de Reus. De communiteit nam hierna snel
in omvang af en is na ruim twintig jaar in 1982 opgeheven. De laatste
frater vertrok op 10 februari 1983 naar Tilburg. De gebouwen kregen
een onderwijsbestemming en waren de afgelopen jaren een broedplaats
voor kleine ondernemingen. De panden zijn al geruime tijd eigendom
van Bouwbedrijf Berghege. Dat gebruikt het oude klooster als kantoor
en heeft besloten het nieuwere kloosterdeel af te breken. Voorlopig om
ruimte te maken voor parkeerplaatsen.

L. Van Meijel, ‘Oss – stadscentrum, cultuurhistorische en ruimtelijke
analyse’, Nijmegen 2009

Monument voor Piet Hoekman,
verzetsstrijder omgekomen te Keent
PA U L S PA N J A A R D

Piet Hoekman was op 14 januari 1917 in Urk geboren. In 1938 ging hij
in dienst bij de marechaussee en werd aan de grens gelegerd. Hij klom
op tot de rang van wachtmeester. In mei 1940 werd hij naar Den Haag
overgeplaatst en vocht tegen de Duitse parachutisten die daar op 10
mei gedropt waren. Al spoedig na de bezetting besloot Hoekman te
ontsnappen naar Engeland. Na vele omzwervingen kwam Piet Hoekman,
inmiddels samen met Bram Grisnigt, in 1942 in Engeland terecht.
Daar meldden zij zich aan voor een opleiding voor de Nederlandse
inlichtingendienst, die in bezet Nederland informatie over de bezetter

moest verzamelen. Na een training in omgaan met zendapparatuur,
wapens, vechten en parachute-springen werden Piet Hoekman en
zijn maat Bram Grisnigt op 19 september 1943 in Nederland gedropt
bij Beugen, Escharen was eigenlijk de landingsplaats. Zij gingen naar
Amsterdam en Den Haag om berichten door te geven aan Londen. Na
enige tijd besloten zij naar Escharen te gaan om daar een kennis uit
het verzet op te zoeken. Ondertussen was in Keent in november 1943
de lading zendapparatuur afgeworpen door de Engelsen vanuit een
Halifax-bommenwerper. Hoekman en Diesfeldt boden aan de lading op
te halen. Door verraad konden de Duitsers de val opzetten in de boerderij
aan de kruising van Zuijdenhoutstraat en Kapelstraat. Piet Hoekman
kreeg bij leven de onderscheiding van Kruis van Verdienste en postuum
de Bronzen Leeuw. Zijn maat Bram Grisnigt ging door met berichten
zenden, werd in 1944 door de Duitsers gepakt maar overleefde de
concentratiekampen waar hij naar toe was gestuurd.
Op zaterdag 14 april is in Keent bij de boerderij waar Hoekman omkwam
een monument onthuld dat herinnert aan zijn strijd tegen de bezetter. Dat
gebeurde onder grote belangstelling, van onder andere nabestaanden en
kennissen uit Urk. De leiding van de marechaussee en de burgemeesters
van Oss, Urk en Grave legden kransen bij het monument.

Burgemeester W. Buijs-Glaudemans van Oss legt een krans bij het monument voor Piet Hoekman.
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Op 6 nov ember 1943 liep geheim agent Piet Hoekman in
de boerderij van de familie Zwartjes in Keent in de val
die de Duitsers voor hem hadden opgezet. Hij dacht hier
zonder problemen een zendinstallatie en levensmiddelen
op te kunnen halen die in de nacht gedropt waren door de
Engelsen. Samen met geheim agent Diesfeldt ging hij de
boerderij binnen en keek in de loop van de Duitse geweren.
Er ontstond een schietpartij, Hoekman werd dodelijk in de
borst geraakt, Diesfeldt kon vluchten.
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De geschiedenis
van de spoorlijn

Nijmegen-Tilburg
mark scholte
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Eerste Plannen
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De geschiedenis van een spoorlijnen in de regio van Oss
kende diverse variaties, al dan niet over Oss. Plannen
kwamen er al in 1842, dus net na de eerste trein in
Nederland van Amsterdam naar Haarlem met de
bekende stoomlocomotief “De Arend”. waaronder een
plan van een lijn tussen Nijmegen – Grave – Uden –
Veghel. Maar alle plannen verdwenen weer. In 1859 werd
er echter weer gesproken over een spoorlijn van Nijmegen
– ’s-Hertogenbosch naar Tilburg. Via Oss dus. Dit plan
kwam telkens weer op tafel maar pas in 1863 vroeg
aannemer J. van der Griendt uit ’s-Hertogenbosch een
concessie aan voor een spoorverbinding Baarle Nassau/
grens – Tilburg – ’s-Hertogenbosch –Nijmegen die in
1864 werd verleend. Door geldgebrek kon niet tot aanleg
worden overgegaan en de concessie verliep weer.
In 1864 nam F, van den Ouwelant uit Parijs de plannen
van Van der Griendt over en verwierf op 22 december
1864 een concessie voor de spoorwegverbinding Tilburg –
’s-Hertogenbosch – Grave – Nijmegen. Op 21 mei 1869
werd door de Minister van Binnenlandse Zaken deze
concessie verleend maar deze spoorlijn moest lopen via
Ravenstein.
Maar weer was het genereren van geld voor de aanleg
van deze spoorlijn een groot probleem en Van den
Ouwelant kreeg het geld niet bij elkaar. De concessie
kwam uiteindelijk in handen van een Engelse
Parlementariër, Alexander Brogden. Brogden had
een groot belang bij een goede spoorverbinding tussen
Vlissingen en Duitsland.

Oprichter van de NZOS
Op 31 augustus 1872 werd de “Nederlandsche ZuidOoster Spoorweg Maatschappij” (NZOS) opgericht, zetel
hebbend in Den Haag.
Oss nam in deze maatschappij deel door aankoop van
aandelen en obligaties voor een bedrag van fl. 36.000,-.
De Osse maragarinefabrikanten Anton Jurgens en Simon
van den Bergh namen ook deel in de NZOS vanwege hun
bedrijfsbelangen. Diverse gemeenten realiseerden langs
het geplande spoortracé hun station.
Oss kreeg wel een eigen station en dat was voorzien aan
de tegelijkertijd aan te leggen Stationsweg, de huidige
Spoorlaan. Aan de zuidzijde zou een emplacement met
goederenloods worden gebouwd alsmede een werkloods
voor het materieel.
Het stationsgebouw werd snel gerealiseerd en was, evenals de spoorbrug bij Ravenstein, in 1874 klaar. Echter, de
aanleg van de rails liet op zich wachten vanwege, alweer,
geldproblemen. De gemeente Oss tekende stevig protest
aan tegen deze vertraging. Intussen hing een faillissement boven de verdere uitvoering van de bouw van

Naast de dreigende financiële ondergang ondervond
de NZOS ook veel moeilijkheden bij het verkrijgen
van toestemming tot medegebruik van reeds bestaande
stations. Op diverse knooppunten van de lijn van de
NZOS, zoals Nijmegen, ’s-Hertogenbosch en Tilburg,
hadden andere spoorwegmaatschappijen zelf ook grote
belangen. Het gezamenlijk gebruik van stations, emplacementen en faciliteiten kwam ook elders in den lande

niet to stand. De NZOS kwam soms zelfs niet, zoals in
Tilburg, verder dan een uithoek van het grote station.
Ook de politiek in die tijd gaf de NZOS niet al te veel
ruimte, met name waar de NZOS in zee wilde gaan met
buitenlandse bedrijven, met name Belgische. Als gevolg
van al deze problemen werkte de NZOS niet meer zo
hard aan de voltooiing van de spoorlijn.
De stations, de bruggen en de passage van de zogenaamde “Beerse Maas” waren echter al zover gereed, dat de
regering het onverantwoord voorkwam de werken niet
te laten afmaken. Op 14 oktober 1879 besloot de regering aan de NZOS een geldlening te verstrekken met als
onderpand de onroerende goederen langs de spoorlijn.
Op 9 juli 1880 gaf de NZOS de gemeente Oss als antwoord
op haar protest dat het traject Oss – Ravenstein zou worden voltooid en dat de lijn Nijmegen – ’s-Hertogenbosch
hiermee gecompleteerd zou zijn.
Op 4 juni 1881 werd het spoorlijngedeelte Nijmegen –
’s-Hertogenbosch voor het publiek geopend. Daaraan
voorafgaand – op 2 juni 1881 – werd de lijn officieel

geopend. Een stoomlocomotief uit de serie NZOS 1 – 8,
genaamd “De Volharding” trok toen de feesttrein over
de nieuwe spoorlijn. Een krantenbericht uit die tijd
meldde: “De trein werd getrokken door een prettig snuivende locomotief Volharding”. Voor de ontvangst van de
directeur op het raadhuis van Oss op de Heuvel had de
gemeente Oss fl. 100,- beschikbaar gesteld.
Er werd gestart met zowel personen- als goederenvervoer. Met een frequentie van 4 treinen in beide richtingen werd de verbinding in beide richtingen onderhouden. Langzaamaan werd de frequentie verhoogd,
maar bleken de inkomsten per dagkilometer verlies op
te leveren voor de NZOS. Oss daarentegen profiteerde,
mede door de spoorverbinding, danig in de ontwikkeling van de welvaart.
Einde NZOS
Op 1 mei 1883 ging de exploitatie van de NZOS over in
handen van de “Maatschappij tot Exploitatie van de
Staatsspoorwegen” (SS). De NZOS werd per dagkilo
meter betaald door de SS, hetgeen de NZOS meer opleverde dan de directe inkomsten uit het vervoer. Na
voltooiing van de Betuwelijn (Nijmegen/Arnhem – Tiel –
Geldermalsen) liep het vervoer terug, waardoor de NZOS
uiteindelijk toch in de financiële problemen kwam. Op
1 februari 1893 kwam ook de infrastructuur in handen
van de SS en kwam er een eind aan het bestaan van de
NZOS. De SS op haar beurt ging op 1 januari 1917 een
belangengemeenschap aan met de “Hollandsche IJzeren
Spoorweg Maatschappij” (HIJSM). Kort daarna werd de
“Nederlandsche Spoorwegen” (NS) opgericht waarbinnen alle in Nederland bestaande spoorwegmaatschappijen werden ondergebracht. Het materieel van alle
bedrijven kwam overal in Nederland terecht, waaronder
ook de NZOS stoomlocomotieven.
Infrastructuur
De spoorlijn tussen ’s-Hertogenbosch en Nijmegen werd
aanvankelijk enkelsporig aangelegd. In 1909 werd aangevangen het lijngedeelte ’s-Hertogenbosch – Oss te
verdubbelen. Dit werk werd in 1911 opgeleverd. Er waren
toen al plannen om de gehele lijn dubbelsporig te maken.
Eerst in 1981 werd aangevangen om de gehele lijn dubbelsporig te maken, waarna de gehele lijn dubbelsporig
was geworden (het gedeelte tussen Wijchen en Nijmegen
was hierin reeds in 1929 voorgegaan). Alleen de spoorbrug van Ravenstein bleef enkelsporig. Tegelijk werd het
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de NZOS. Vanuit ’s-Hertogenbosch was de enkelsporige
spoorlijn Oss al flink genaderd. Aan de oostzijde lag de
spoorlijn al tot aan de brug bij Ravenstein.
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seinstelsel van de uit seinhuizen bediende seinen, wissels
en overwegen, vervangen door een centraal vanuit de
verkeersleiding te Arnhem bediend beveiligingssysteem.
Eerder, in 1957, werd de spoorlijn Nijmegen ’s-Hertogenbosch geëlektrificeerd en op 29 september 1957 in
gebruik genomen. Op het emplacement van het station
Oss vonden drastische wijzigingen plaats en werden raccordementen van Philips, Desso, Zwanenberg en Hartog
gesloten. Daarentegen werd dat van het industrieterrein
Elzenburg ( de haven) in gebruik genomen.
Vandaag de dag maakt de spoorlijn over Oss deel uit van
de zogenaamde “IJssel-Brabantlijn” met een hoge treinfrequentie van Intercity’s en Sprinters in de richtingen
van Arnhem, Deurne, Dordrecht, Eindhoven, Nijmegen,
Roosendaal, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Zwolle. Ook
vindt er veel goederenvervoer plaats.
Het station van Oss
De NZOS kende stations in 5 categorieën. Oss kreeg er een
van de 3e, een middenmaatje dus. Geffen en Nuland kregen er een van de 1ste en Ravenstein van de 2e categorie.
Het stationsgebouw van Oss bestond bij de bouw uit
een 3-raams middengedeelte met één bovenverdieping,
geflankeerd door lage 2-raams-vleugels. In 1904 werd
een tweede bovenwoning boven een 2-raams onderge-

deelte aangebouwd ten westen van het gebouw en werd
de westelijke vleugel als het ware opgeschoven. Bij die
gelegenheid werden de wachtkamers vergroot. De oostelijke vleugel werd met 2 ramen uitgebouwd. In 1918 is
de vleugel aan de wetzijde verlengd en kreeg het station
de vorm zoals het dit heeft gehouden tot 1982, toen het
werd afgebroken.
Bij de ingebruikname van het station was er één perron.
in de jaren rond 1920 kwam er een middenperron bij.
Eind jaren 50 werd het aanvankelijke bruine station witgepleisterd. Op het middenperron kwamen wachthokjes
en abri’s. In de jaren 60 werd dit perron voorzien van een
overkapping.
Nabij de overweg van de Molenstraat kwam een seinhuis, de post “T “. Verder kwamen er een goederenloods
en een veelading. Een loods voor het eenvoudig onderhoud van materieel was wel gepland maar is er nooit
gekomen.

Nog veel meer over het spoor, het busvervoer en de tram, is opgenomen in een boekje van mijn hand: “Sporen Rond De Reuver,
Geschiedenis van het vervoer per tram, trein en bus in en rond
Oss” en is nog te verkrijgen bij mij via de website
www.mbvdewissel.com

2018 - Jaar van Verzet
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JOOP THURING
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Het Platform Herinnering Tweede Wereldoorlog heeft 2018
uitgeroepen tot Jaar van Verzet. Gedurende dit jaar wordt
in heel het land aandacht besteed aan de rol van het verzet
tijdens de Tweede Wereldoorlog als historisch verschijnsel
én bron van inspiratie.
In die periode konden individuele mensen het verschil
uitmaken tussen leven en dood ten gevolge van grof onrecht
op ideologische basis. Ook Oss en omgeving ontkwamen
hier niet aan. Hieronder volgt een beschrijving van de
algemene situatie en hoe enkele herkenbare personen zich
aan dat noodlot probeerden te onttrekken en… in ‘goede’
handen terecht kwamen.

Engelbewaarders en Beschermheiligen

Engelbewaarders en Beschermheiligen Generaties opgegroeid in de
Roomskatholieke traditie kregen te horen dat elke persoon beschikte over

een aangewezen bovenaards wezen, een zogenaamde Engelbewaarder,
al of niet op je schouder meeliftend. Die moest je behoeden voor het
kwade en op het ‘rechte pad houden’. Was dat nog niet afdoende dan
had je Beschermheiligen die belagers van de volksgezondheid inclusief
het vee moesten afweren door hen aan te roepen. Een geldelijke bijdrage
in een offerblok kon daaraan een extra dimensie geven.
Zo’n situatie deed zich voor toen nazi-Duitsland in mei 1940 Nederland
bezette. Met die bezetting trad ook de verderfelijk nazi-ideologie ons
land binnen. Deze was niet alleen sinister maar ook doortrapt. Het kon (in
Nederland, red.) leunen op een gedurende eeuwen opgebouwd waterdicht
administratief burgerregistratiesysteem op gemeentelijk niveau. Een
andere factor was de oprichting van een instituut dat namens de Joden –
aanvankelijk alleen in Amsterdam – bevelen van de bezetter in ontvangst
moest nemen en zich met de uitvoering daarvan zou bezighouden zonder
daarbij teveel vragen te stellen; De Joodsche Raad. (1) Deze Raad werd
samengesteld uit de vooroorlogse Joodse elite. Niemand van de Joodse
middenklasse of het Joodse proletariaat kwam er aan te pas. (1) De Raad
richtte een mededelingenblad op: ‘Het Joodsche Weekblad‘, dat


in reguliere en extra edities de onheilstijdingen van de bezetter richting
de Joodse bevolking verspreidde. Deze luidde: Elke in Nederland levende
Jood was op grond van het feit dat deze Joods was veroordeeld tot de
dood. Daar waar niet-Joden alleen een soortgelijk lot wachtte als zij zich
inlaten met illegale activiteiten en dat deden er niet veel. (1) Het is dan
begin februari 1941.
In mei 1942 begint de vernietigingsmachine in Nederland voor de Joden
te draaien. 102.000 van de 120.000 mede-vaderlanders met een Joodse
achtergrond worden hiervan het slachtoffer. Een beperkt aantal personen
uit deze doelgroep waarover het noodlot was uitgeroepen, vertrouwde
noch de bedoelingen van de bezetter noch die van hun eigen leiders,
onttrok zich aan de instructies, dook onder en vertrouwde op mededogen
van medelandgenoten.

Illegalen c.q. passief verzet

Passief verzet hindert de bezetter bij het uitvoeren van zijn bedoelingen
zonder dat dit leidt tot vergelding volgens het principe ‘oog om oog’.
Daarbij ligt de nadruk op subtiel verzet, intelligent en over een langere
periode. Behoedzaam worden ook medestanders gewonnen om de
tegenstanders te frustreren.
En dan sta je op een dag in augustus 1942 bij de geopende voordeur
van je pastorie in het kerkdorp Maren aan de Maas waar een jong
gezin uit Amsterdam zo juist heeft aangebeld. Zij komen uit de klasse
van de ‘minder waardevollen’ zoals gekenmerkt door de voorzitter
van die elitaire Joodsche Raad. (1) De ‘eenzame’ pastoor houdt even
ruggenspraak met zijn achterban – de huishoudelijke hulpen op en rond
de pastorie, vier in getal – en unaniem besluiten ze, onvoorwaardelijk,
zich over het gezin op de vlucht - de familie Mok uit Amsterdam - te
ontfermen. Hebben zij hier als goede christenen gedacht aan ‘De vlucht
naar Egypte’ of het verhaal van ’De barmhartige Samaritaan’? Bijbelse
vertellingen waarvan het de bedoeling is dit alles niet als letterlijk te
beschouwen maar als een praktisch voorbeeld uit het dagelijks leven hoe
te handelen in vergelijkbare situaties; en zo geschiedde.

Meisjes Mok uit Amsterdam in de zomer van 1948 op vakantie op de
pastorie in Maren aan de Maas met hun ‘Tantes’ van links naar rechts:
Daatje en Grietje Croonen en Mietje Berendsen. J. ‘Koos’ van Bergen,
koster, organist en tuinman ontbreekt hier vermoedelijk vanwege drukke
werkzaamheden.

De ondergedoken familie is een groot geheim binnen de pastorie en de
parochie gemeenschap van Maren. Hen verbergen werd succesvol ten
uitvoer gebracht niet alleen tot 17 september 1944 toen de Geallieerde
Luchtarmada op weg naar Arnhem deze locatie in de polder majestueus
passeerde. Maar ook in de grillige maanden daarna aan de zuidelijke
boorden van de Maas. Door de Geallieerde militairen beschouwd als
niemandsland waar ’s nachts ongure elementen van over de Maas, dan
nog bezet gebied, te voet en door de lucht (V-1’s, laagvliegende bommen,
red.) vrij toegang hadden.

Medio januari 1945 bracht Radio Herrijzend Nederland het
ontstellende bericht dat Russische soldaten aan de Pools-Duitse grens
massavernietigingskampen voor Joden hadden aangetroffen. Ik hoor
nog de luidruchtige ontreddering van ouderen. Zovele bekenden uit hun
dagelijks leven afgevoerd met hun bepakking die ze al klaar hadden gezet
als ze op commando moesten vertrekken naar verre oorden. En dan dit
verschrikkelijk onomkeerbaar lot. Hier had de duivel enkele jaren vrij spel.
Dat in Maren enkele actieve Engelbewaarders en Beschermheiligen
stilletjes maar succesvol hadden opgetreden werd toen heel duidelijk.
Misschien herkent u in uw omgeving ook wel missstanden waar bij
individuen het welzijn langdurig en ernstig onder druk staat ten gevolge
van een inhumane, lees respectloze, ideologie.

‘Heeroom’, pastoor G.M.J. Cox, met links Jetty (*09/1939, Amsterdam)
en Margriet (*08/1945, Oss) Mok in de achtertuin van de pastorie van
de H. Lambertus parochie te Maren.
Deze en de volgende opname werd gemaakt met een eenvoudige box-camera,
hoogstwaarschijnlijk augustus 1948. De fotograaf is bij de auteur bekend.

1. De Joodsche Raad; Hans Knoop, Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1983
Mijn drie levens; Jetty Vaz Dias - M ok, uitgave in eigen beheer,
Amsterdam 2006
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Jong eind jaren veertig
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jeanne liebregts
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We appen wat af. Hoe anders was dat nog niet eens zo
heel lang geleden. We vonden het een hele vooruitgang
toen we elkaar een e-mail konden sturen. En hoe
bijzonder was de komst van de mobiele telefoon.
Tot die tijd hadden we de vaste telefoon, die in de
beginjaren zijn plekje in de gang aan de muur had.
We vonden het al heel prettig om zelf zo’n telefoon
in huis te hebben. Tot in de zestiger jaren hadden de
meeste mensen die nog niet. Ik herinner me uit mijn
jeugd dat de buren eerder een telefoon hadden dan
wij en het ooit gebeurde dat de buurvrouw ons nieuws
kwam vertellen, dat onze familieleden naar haar
gebeld hadden met het verzoek het door te geven. Wat
een luxe om zelf een telefoon te hebben.

Heel lang was dat apparaat voorzien van een draaischijf
totdat je daarmee niet meer alles kon. Daar kwam je
vanzelf achter als een bedrijf je vroeg een bepaalde toets
in te drukken. Dat ging niet met zo’n draaischijf. En
daar kwam dan de mobiele telefoon. Mijn zoon van toen
ongeveer 18 jaar had hem als eerste in ons gezin. Wat
een leuk speelgoed. Zo vanzelfsprekend als het binnen
de kortste keren was, zo verbazend was het in het begin.
Voor de grap belde hij vanuit de badkamer naar onze
vaste telefoon om te melden dat het toiletpapier bijna
op was. Dat was in de negentiger jaren. Nu, amper 25
jaar later, hebben zelfs de basisschoolkinderen al een
smartphone.
Aan het bovenstaande moest ik denken bij het lezen van
een briefwisseling van kort na de Tweede Wereldoorlog.
Het Stadsarchief kreeg die onlangs uit een inboedel
van een man uit Oss die enige tijd geleden overleden

Om een beeld te geven van het leven in de
jaren tussen 1946 en 1948 laat ik hier een
aantal citaten uit de brieven volgen. Ik
heb gepoogd deze zoveel mogelijk
op chronologische volgorde weer
te geven. Het kostte me moeite om
de spellingsfouten te laten staan, maar
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was. Deze persoon was tussen 1946 en 1948 in militaire geling van de tijd waarin ze geschreven zijn, maar
dienst geweest. Uit zijn brieven blijkt dat hij een tijd- ik had gehoopt ook een beeld te krijgen van hoe een
lang gelegerd was op de vliegbasis Gilze-Rijen, in de gewone burger aankeek tegen de politieke situatie in
Chassékazerne in Breda en ook nog in Bussum.
het Nederland van die dagen. Dat laatste bleek niet ter
In die jaren in dienst had deze man een zeer intensieve sprake te komen, behalve dat er soms gemeld werd dat
briefwisseling met zijn familie. Daarvan zijn de brieven een bekende als militair naar Indië gegaan was.
van beide kanten bewaard gebleven. De meeste brieven
waren tussen vader en zoon, waarbij de brieven van Ik begon mijn verhaal met een opmerking over het appen
de vader beduidend langer en ook veel beter geschre- in deze tijd, omdat de inhoud van de brieven volkomen
ven waren dan die van zijn zoon. De vader was een vergelijkbaar was met wat we nu aan elkaar appen. Met
kantoorbediende en was waarschijnlijk meer gewend behulp van wat citaten zal ik proberen een beeld te
om te schrijven. Hij schreef als
geven van hoe de gewone burger het
een bezorgde ouder en dat werd Jaren hadden ze niets gehad leven toen ervaarde. We weten uit
ook in die tijd niet altijd door
de geschiedenis dat er in die eerste
en nu wilden ze los gaan.
een jongere op prijs gesteld. De
jaren na de Tweede Wereldoorlog in
moeder werd door de vader vaak
Nederland heel veel armoede was. De
genoemd in de brieven, maar heeft maar één keer een ouderen onder ons kunnen het zich waarschijnlijk nog
kort stukje onderaan een brief geschreven. Hij had een herinneren. Luxe goederen waren er nauwelijks en ook
jongere zus, die soms een briefje schreef, bijvoorbeeld aan de dagelijkse behoeften was gebrek. De meest noodomdat ze moest van vader of heel af en toe ook spon- zakelijke dagelijkse benodigdheden konden in beperkte
taan. Deze zus zat in die tijd op de middelbare school. hoeveelheden met bonnen aangeschaft worden. Daar
Er zijn ook een aantal brieven en kaarten die hijzelf van hoorden in die tijd ook rookwaren bij, iets wat nu totaal
vrienden en vriendinnen en sporadisch van wat verder ondenkbaar is.
verwijderde familieleden kreeg.
Vol verwachting begon ik die vele brieven te lezen, Tegelijk ontstond er vooral onder jongeren een feesthopend heel veel informatie te krijgen over de jaren stemming. Jaren hadden ze niets gehad en nu wilden ze
na de oorlog. Daarbij dacht ik aan de gewone uitwis- los gaan. Ouderen maakten zich zorgen over een jeugd
seling van alledaagse gebeurtenissen zoals die in een die alleen nog aan roken en dansen zou denken.
briefwisseling tussen familieleden te verwachten is, Uit de brieven komen bovenstaande facetten ook naar
maar ook hoopte ik een beeld te voren. De zoon is als vrijwillige dienstplichtige in het
krijgen van de maatschappij leger gegaan en het valt me op dat uit niets blijkt dat
in die opbouwjaren na hij dat ook als zijn roeping ziet. Hij wil het er goed hebde oorlog. Brieven ben, niet te veel moeten doen, volop bonnen krijgen om
vormen zon- van alles aan te schaffen en dat is het eigenlijk wel. In
der meer een de aanstellingsbrief staat nog dat er een opleiding tot
afspie- officier uit zou kunnen volgen, maar verder gaat het daar
helemaal niet meer over. Na twee jaar gaat hij uit dienst
en blijkt het louter een tijdelijke dienstplicht geweest
te zijn.

27

ik heb het toch geprobeerd.
Zijn zus schrijft in de meimaand: “Hier is alles nog oké.
Een beetje gepieker over jou en Indië, maar dat gaat
ook wel weer over.” Haar broer is daar nooit naartoe
gestuurd, maar blijkbaar waren ze daar thuis wel bang
voor. Ze vertelt dat ze “zondag naar Den Bosch getippeld
is”. Een traditie in de meimaand, die nog steeds bestaat.
Ze beschrijft in die brief ook het grote feest in Oss op 5
mei: “Gisteren was het hier weer kermis. Om 11 uur in de
morgen hulde van kinderen voor het stadhuis. Verder de
hele middag volksspelen, ’s avonds tot 9 muziek en om 9
uur openluchtfilm. Ik heb m’n eigen kapot gelachen. Er
waren tekenfilms bij”. Zo vierden ze dus in die jaren in
Oss Bevrijdingsdag.
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Verder kom ik regelmatig in haar schrijven tegen hoe
heerlijk kauwgom is, blijkbaar dé lekkernij in die tijd.
Ze zit waarschijnlijk op een gymnasium of HBS, want
ze vertelt 15 juli 1946 dat ze aan een “Physica concours”
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mee doet. Verder schrijft ze in diezelfde brief ook dat in
de krant staat dat “ze ons geen huiswerk meer mogen
opgeven Zaterdags, dus geen huiswerk voor ‘s Maandag.”
Op 17-07-1946 bedankt de vader in een brief voor de
sigaret die zijn zoon met zijn brief meegestuurd heeft.
Rookwaar is in die tijd een heel belangrijk, maar ook heel
duur goedje. Toch blijkt uit deze brief van de vader dat
er ook toen al het besef was, dat roken niet gezond was.
Vader schrijft: “Zeg, kereltje, je maakt me niet wijs, dat
je op dinsdagavond al een pakje sigaretten op had, wat je
maandagmiddag gekregen hebt, is het wel zoo dan rook
je te veel en is niet goed voor de sport.”
Aan het eind van deze zelfde brief, toen de zoon pas kort
in dienst was, schreef zijn moeder ook een paar regels:
“Dag jongen. Moeder wil er ook een woordje bijdoen al is
’t geen nieuws. Vader was gelukkig met een sigaretje van
jou. Tot zaterdag hoor. Moeke”
Kort daarna is er weer een brief van vader waaruit
blijkt hoe belangrijk de rookwaren zijn en ook de cho-

colade: “Met 60 sigaretten en chocolade hebben ze je
blij gemaakt.” Vader blijkt ook sigaren van zijn zoon
gekregen te hebben en schrijft zich daarmee “zoo rijk als
Churchil” te voelen.
Hier komt weer het grote lekkers van die tijd aan bod,
de kauwgom. Vader schrijft daarover: “Zusje was wat
blij met haar chewing gum. Ze zit met haar kaken te
spelen net een koe die aan het herkauwen is. Als er gegeten moet worden ligt haar pruimpje op de vensterbank
natuurlijk, er plakt dan wel een beetje verf bij aan, maar
dat geeft niet, want dan wordt de prop weer grooter.”
Op hete zomerdagen lees je de bezorgdheid van de vader:
“Nou beste kerel, drink het water niet te koud en eet niet
te veel ijsjes, beide dingen zijn gevaarlijk als je verhit
bent”

Het eten in dienst was blijkbaar goed, want de zoon
schrijft er positief over: “We kregen zo’n groot stuk vlees,
als waar jullie de hele week mee moeten doen.” Verder
is de custardpudding erg belangrijk, zowel in dienst als
ook thuis.

In de brieven komt steeds terug hoe moeilijk het is om
te weten wanneer zoonlief thuis zal zijn. Hij moet vaak
wacht lopen in het weekend en dat blijkt niet altijd tevoren goed bekend te zijn. Vader wilde zijn zoon afhalen op
het station, maar dat ging moeizamer dan nu zo zonder
telefoon. Wanneer zou hij komen? Vader schrijft dat hij
om kwart voor 1 op het station zal staan en mocht zijn
zoon er dan niet zijn, dan komt hij om kwart over 4 wel
weer in de hoop dat hij dan wel uit de trein stapt. Nu
app je even op welke tijd je bij welke treindeur uit zult
stappen.

Dat er in die tijd weer meer te krijgen is, blijkt ook uit de
opmerking van vader in zijn brief dat moeder drie borden kapot laat vallen, maar dat ze dat niet zo erg vindt
want er is weer van alles te krijgen. In diezelfde brief
blijkt zoonlief een vriendin te hebben die door vader
helemaal afgewezen wordt: “Als je je verstand gebruikt
is dat een meisje dat absoluut niet bij je past en tevens
ben je nog te jong en hebt nog niets bereikt, denk eerst
aan je toekomst, daar ben je oud genoeg voor geworden,
en kijk dan verder.”
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Opluchting is er bij hemzelf en thuis als in het voorjaar
van 1947 blijkt dat hij niet naar Indië hoeft. Dat het leger
voor hem geen roeping is, maar meer een werkplek in
een tijd dat er nog veel armoede is en de opbouw van
Nederland nog op gang moet komen, spreekt duidelijk
uit de interesses die hij heeft: “Als de opleiding hier
voorbij is, gaan we naar de vliegvelden en daar moet ik
niet meer bij zijn als het zover nog komt schrijf ik over
naar de cavelerie en dat gaat nu.” En: “Vanmiddag heb
ik de cadi gehad en we hebben een pakje Chark [of staat
Ook in een andere jaargetijde gaat de zorg van de vader er Clarks,JL] en Bonds Street gehad een pakje shag en
van Oss tot Gilze-Rijen: “Denk er om dat je de kraag schoenpoets geen zeep en een reep chocolade dat van die
van je jas ’s nachts omhoog zet bij mistig weer, want de zeep klopt niet. Maar dat krijgen we de volgende week
koude mist om dezen tijd van ’t jaar dringt overal door”. misschien wel.” Ze hadden het in het leger blijkbaar
Hilarisch is de zorg van vader als
ruimer dan thuis. Het woord ‘Cadi’
hij hoort dat zoonlief iets anders “Bas heeft moeten trouwen. komt regelmatig terug. (redactie:
moet doen dan wacht lopen: “Jij Zie je wel, de kruik gaat net ‘Cadi’ is de afkorting voor Cantine
moet dus zondag en maandag
Dienst, de dienst die voor het eten en
zo lang te water tot
meehelpen om de rust in de
drinken zorgde van de militairen.)
ze barst.”
kazerne en op straat te handhaven of liever gezegd te bewaren. Ik wil je bij dezen een In die tijd was ook het hebben van een radio niet vanvaderlijke raad geven, blijf weg waar het erg druk is zelfsprekend. Veel radio’s waren in de oorlog weggehaald
en waar eventueel opstootjes en relletjes zich mochten door de Duitsers en nu begon men deze weer aan te
voordoen en hou je dan achterbaks en loop een zijstraatje schaffen: “Hebben jullie de radio al. Zus zal er wel niets
in. Het spreekwoord zegt Wie het gevaar bemint, zal erin als jezz op draaien net iets voor zo’n ding als zusje”
vergaan, en het vaderland komt er niet mee in gevaar In de loop van 1947 is er blijkbaar weer meer te koop
en om politieagent te spelen daarvoor ben je op slot van want vader schrijft: “Nou willen we gaarne weten of je
rekening niet in dienst gegaan, dus hou jezelf maar kalm zondag komt of niet, daar we rekening moeten houden
en rustig dan ben je het beste af.”
met het bestellen van gebak.”
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In de brieven die van zijn vrienden komen, gaat het
regelmatig over meisjes, meestal grietjes genoemd. In
1947 schrijft een vriend die gelegerd is in Bussum: “Ik
hoor juist dat ik zaterdagavond al terug moet zijn.
(Dus kan ik weer niet fatsoenlijk met de griet mee.)
Over grieten gesproken, als je er nog eens (de zoveelste)
opscharrelt, neem dan geen groentje, ik bedoel wel een
tikkeltje groen natuurlijk, anders heb je er niets aan. Je
kunt kiezen en uitzoeken wat je wilt, maar die ene nicht,
je weet wel. (Bah, wat lekker)”

bezoek), terwijl er nog wel muziek in de stad is. Ze moet
eigenlijk kousen stoppen, maar ter ere van Juliana doet
ze dat die dag maar niet. Kousen stoppen was een vaste
bezigheid in ieder gezin. Het hoorde erbij, zoals de was
doen op maandag erbij hoorde.

niets van. Als ik ’s avonds weg ben
dan is het de hele avond, waar is ze toch naar toe. Als we
nu de zomer ingingen, was het een ander verschil. Ik hoop
niet dat je het erg zult vinden, en je begrijpt dat ik je dit
ook liever niet schrijf.” Ondenkbaar in deze tijd, waarin op
een afspraak vaak al snel ook bij elkaar slapen volgt.

ons wordt er de laatste tijd nog
meer gedaan. We krijgen nu 540 sigaretten in de maand
5 grote flessen bier 14 dubbel stukken waszeep 5 stukken
twailet zeep 3 repen chocolade kouwgum tandpasta en
meer van die dingen.”
De hoofdpersoon uit deze tekst gaat in 1948 uit dienst en
daarmee is aan de deze briefwisselingen een einde gekomen. Met wat zoeken heb ik gevonden dat hij fabrieksopzichter geworden is. Hij is in 1959 getrouwd met een
meisje uit Oss.

tussentijds 12 /| 2018
2014

JAARGANG 24
20

Er is maar een brief die iets zegt over de situatie in
Indië in die tijd. Een vriend van hem schrijft in het
voorjaar van 1948 vanuit Bandoeng in Indië: “het is nu
overal zowat rustig behalve hier aan de Noordkant van
Tasikmalaja een 10 km van hier, daar zijn alle T.R.I.
Ergens anders schrijft een vriend als nieuwtje: “Bas heeft [Tentara Republic Indonesia, JL] en extremisten die weimoeten trouwen. Zie je wel, de kruik gaat net zo lang geren gevolg te geven aan ’t bestand van heel west Java
te water tot ze barst.” Zoiets was in die tijd en nog lang samen getrokken, nu is T.R.I. al 4 dagen een actie aan
daarna immers een grote schande.
de gang ze zijn al ingesloten maar ’t middelpunt van
’t gebied is een berg van 1500 m en daar trekken zij op
In 1947 heeft hij een tijdje een vaste vriendin. Er is een terug dus alleen onze infanterie moet ’t weer doen. Toen
brief, waarin ze het uitmaakt. “Ik hoop dat je de feiten de actie begon namen er pantserwagens cervers [?JL] en
logisch op zult nemen. We gaan nu de winter in, en ben gevechtswagens aan deel maar in bergterrein en in de
ik niet van plan om een paar avonden in week in die kou bossen heb je er niets aan, want ze kunnen er niet komen
rond te slenteren, je zegt dan toch
en vriend wij hebben al weer een
bijna niets tegen elkaar omdat het
dode dat is nummer 40. Wij hebben
“’t is hier niet zoals in Oss.
zo koud is, en wat heb je er dan aan. We hebben maar één oude pas- nu ’t meeste aantal doden van alle
Ik zou trouwens ook niet weten wat
bateljons die in Indië zijn. Ik zie
toor en een koor dat liefst
ik telkens thuis moet zeggen. Me
vriend dat jij nog steeds klaagt dat
heel hard bulkt, daar is het
moeder heeft wel iets in de gaten,
’t zo’n rotzooi is, en dat er niet veel
Osse
mannenkoor
niks
bij
”
maar me vader weet er nog helemaal
gedaan wordt voor jullie, nu voor
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Er zijn ook een aantal brieven van een meisje uit Nijkerk.
Ik denk dat het een nichtje is, maar dat weet ik niet zeker.
We denken dat het in die tijd allemaal nog braaf katholiek was, maar zij blijkt er toch met spot naar te kijken.
Ze moet vanuit school naar een verplichte schoolretraite:
“D’r komt ’n afgerichte pater, die ons zal africhten, speciaal voor meisjes”. En verderop: “’t is hier niet zoals in Oss.
We hebben maar één oude pastoor en een koor dat liefst
heel hard bulkt, daar is het Osse mannenkoor niks bij”.
(Uit een brief van 14 april 1947).
Datzelfde meisje schrijft in een brief van 30 april 1947
dat ze thuis moet oppassen op de kleintjes (moeder ligt
in het oogziekenhuis in Utrecht en vader is bij haar op

Om redenen van privacy heb ik de namen in de tekst
verwijderd. Het gaat hierbij immers niet om het vertellen van een familieverhaal, maar om het weergeven van
de sfeer kort na de Tweede Wereldoorlog.

Jeanne Liebregts is vrijwilliger bij het Stadsarchief Oss.

Officiële onthulling
hersteld graf
Wachtmeester
Geerard Hoekman
en opper Mintjes
Op 26 maart vond er op de begraafplaats Hoogen Heuvel een plechtigheid
plaats waarbij een eerbetoon werd gebracht aan wachtmeester der
Marechaussee Geerard Hoekman en opper Arend Mintjes. Van beide
mannen zijn de grafstenen gerestaureerd. Brigadegenenaal van de
Marechaussee Vincent Egbers en burgemeester Wobine Buijs spraken
over de inzet van Hoekman om de golf van criminaliteit in Oss rond
1890 een halt toe te roepen. Een inzet die hij met zijn leven moest
bekopen, want precies 125 jaar geleden, op 26 maart 1893 is de
wachtmeester vanuit een hinderlaag dodelijk beschoten op de Heuvel

in Oss. Wachtmeester Mintjes droeg bij aan het oplossen van de
golf van criminaliteit in de jaren dertig. Hij kwam door een noodlottig
verkeersongeval na de oorlog om het leven. Bij hun beider graven zijn
informatiepaneeltjes geplaatst met een verhaal over hun tijd van dienst
in Oss.
Onder de klanken van de Last Post en het Wilhelmus zijn op beide
graven bloemstukken gelegd door de marechaussee en de burgemeester.
Achterkleinzoon Aart Hoekman en achter-achterkleindochter Eva
Hoekman woonden de plechtigheid bij.
PS

Een marechaussee in tradtioneel uniform wachtte de
bezoekers van de plechtigheid op bij de ingang van
begraafplaats De Hoogen Heuvel.

Brigadegeneraal Egbers legt een krans op het graf van opper Mintjes.
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Burgemeester W. Buijs-Glaudemans (voorgrond) en brigadegeneraal Egbers brengen een
eerbetoon aan de graven van wachtmeester Hoekman en Mintjes.
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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 opslag 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 een aantal boekwerken over de criminele kanten van de
geschiedenis van Oss. Er is veel meer, hier een keuze uit een aantal van de meest bekende werken. Zoals de uitstekende, gedegen
‘Criminaliteit van Oss’ door dr. W.H. Nagel, geschreven tijdens
zijn onderduiktijd tijdens de oorlog en uitgebracht kort na de
oorlog. Hij heeft nog veel mensen kunnen spreken in Oss die de
criminele periode van laat 19e eeuw en in de jaren 20-30 van
de 20e eeuw meegemaakt hadden. Daardoor is het een van de
meest betrouwbare en gedegen werken over deze bijzondere fase
in de geschiedenis van Oss. Want lang niet alle publicaties over
deze tijd zijn erg betrouwbaar. Met name de criminele periode
van de jaren 20-30 trok landelijk veel aandacht en dat leidde tot
verschillende sensatierijke boekwerkjes, zoals ‘Donker Oss’, door
‘J. De Speurder’. Van dezelfde schrijver is het werkje afkomstig

‘Oss ontmaskerd, het geheele misdadenregister’. Dan is ‘De affaire
Oss’ van Jos Smeets van een ander kaliber, een gedegen werk, met
name over de periode ’20-’30. Nagel ging netjes om met de informatie van de Ossenaren die hij sprak. Hij geeft in zijn boek geen
werkelijke namen weer maar fantasienamen. Maar er circuleren in
Oss al lange tijd lijstjes met een vertaling van de fantasienamen
naar de echte namen. De publicatie ‘Sabel tegen mes’ (2011) van
Leo Hoeks en Gerard Rooijakkers kwam uit tijdens de film over
de Bende van Oss, vol gedegen (achtergrond)informatie. Beide
historici hebben regisseur Andre van Duren geadviseerd over de
twee roerige perioden van de Osse geschiedenis die in de film tot
één verhaal zijn verweven. Het Stadsarchief heeft nog veel meer
boeken, boekjes en scripties en originele bronnen, want het is een
periode die veel belangstelling trok en nog steeds trekt.

Een kleine selectie van boeken en boekjes over de criminaliteit van Oss.

