S ti c

h ti n

M ens

1/19

4 - 2019
9
9
1

tussentijds

g De W erkende

In dit nummer oa.:

en omgeving, stichting De Werkende Mens

•4 	De ‘making of’ het Vorstengrafzwaardkunstwerk
•10 De Hooghuisstraat
•12	Maaskantse Patriotten redden een

Dit blad heeft een waarde van € 4,50

Zie ook www.dewerkendemensoss.nl

tussentijds 1 /| 2019

Jaargang 25 | Voorjaar 2019 | issn 1387-1498

JAARGANG 25

Een uitgave van de historische kring voor Oss

bruiloftsfeest
•14	75 Jaar vrijheid in onze regio. Theater
Dankzij de Dijken brengt het in beeld11
•18 Osse oude en verdwenen straatnamen
En nog veel meer

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.

Redactie
Robert van Vlijmen
Paul Spanjaard
Peter van Nistelrooij
Ingrid Klamer

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.

De redactie behoudt zich het recht voor
aangeboden artikelen redactioneel te
bewerken - met respect voor de inhoud,
in te korten of niet te plaatsen.

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.

Gastauteurs
J. Thuring, Heesch
F. van der Vorst, Berghem
R. Pieters, Oss
J. Pigmans, Stadsarchief Oss
Vormgeving
Gert-Jan Bloemers, Oss
Druk
Kluytmans drukwinkel, Oss
ISSN 1387-1498
© Historische Kring voor Oss en omgeving,
stichting De Werkende Mens, Oss 2019

Foto voorpagina:
De rotonde voor Museum Jan Cunen is sinds de komst van ‘het zwaard van de vorst van Oss’ zonder
twijfel de meest opmerkelijke rotonde van Oss geworden. In een klap is de beroemdste archeologische
vondst van Oss voor iedereen een bekende verschijning geworden sinds de officële onthulling op 7 januari
van dit jaar. En dat terwijl de vondst al in 1933 is gedaan, bij de aanleg van het woonwagenkamp op de hei
zuidelijk van Oss. Het originele zwaard is destijds naar het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden gegaan.
Die instelling kon de opgraving zorgvuldig doen en het zwaard goed prepareren en tentoonstellen. Wat toen
niet mogelijk was in Oss. Het zwaard en de andere voorwerpen uit het Vorstengraf van Oss zijn nu te zien
in de vaste opstelling in het museum in Leiden, waar het een belangrijk onderdeel is van het verhaal van de
prehistorische tijd van ons land. Meer over het zwaard en de rotonde in deze aflevering van Tussentijds.PS

Dit voorwoord voor de eerste Tussentijds van 2019
schrijf ik op 15 april. Meestal - en ook nu - ben ik
er trots op wat wij u mogen presenteren uit het rijke
verleden van Oss en omgeving.
Het is geen geheim dat geschiedenis voor ons als
redactie heel dierbaar is en wij het erfgoed dat daaruit
voortkomt koesteren. Dat deze avond ons het nieuws
bereikt dat de Notre Dame in Parijs door brand

Management het Osse stadshart levend houdt...
Ik denk aan het immateriële erfgoed – alle verhalen
die opgetekend zijn, de feesten van oudsher (Carnaval
en kermis), de trots van de Ossenaren en de ‘eeuwige
strijd’ tegen de negatieve beeldvorming geboren
uit het verleden maar waar velen lering uit zouden
kunnen trekken en de herinnering aan de wereldwijde
concerns die in Oss geboren zijn.

zwaar is beschadigd doet me dan ook realiseren
hoe belangrijk het behoud van het erfgoed in onze
omgeving is. En hoe kwetsbaar het is…
Oss heeft de titel van Erfgoedgemeente dit jaar niet
gekregen, toch is er in de 25 jaar dat De Werkende
Mens bestaat veel ten goede veranderd voor het
erfgoed, zeker als je nog verder de recente geschiedenis
in kijkt. Ik ben dankbaar voor alle mensen en
organisaties die daaraan hebben bijgedragen. Zonder
volledig te willen en kunnen zijn denk ik aan de vele
restauratiewerkzaamheden aan de Osse Grote Kerk,
het behoud van villa Johanna als Museum Jan Cunen
met het mooie park, het behoud van de historische
Bergoss-panden, het eerherstel van het Vorstengraf
monument met het kromgebogen zwaard in de
beroemde urn, de molens, de watertoren, de Booglaan
en omgeving, het pand aan de Peperstraat waar ooit
het Stadsarchief was gevestigd en nu het Centrum

Dank aan de verschillende politici die meegeholpen
hebben de omslag in de waardering van het erfgoed te
kunnen bereiken, dank aan het Stadsarchief met zijn
super-actieve medewerkers, nu maar ik denk ook aan
de voormalige medewerkers (in het bijzonder Hans
Diks), de voormalige Streekarchiefdienst, de mensen
die de rondleidingen verzorgen in de grote kerk, het
Maasland Gilde met stadsrondleidingen, actieve
(amateur)archeologen, mensen als Gerard Ulijn en
Paul Budde die in de jaren ’70 de Osse geschiedenis in
de belangstelling brachten enz., enz.
Dank aan mijn mede-bestuursleden van vroeger en nu
binnen de Stichting De Werkende Mens, laten we met
enthousiasme doorgaan op onze ingeslagen weg.
Laten we koesteren wat we hebben!
Namens de redactie,
Robert van Vlijmen
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Van de redactie
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Vorstengrafzwaard kunstwerk

De ‘making of’ het
Vorstengrafzwaard-kunstwerk
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Peter van Nistelrooij
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Het vorstengrafzwaard; de icoon van Oss is geschreven.
Het originele zwaard is een internationaal topstuk en
geeft de Osse archeologie een toonaangevende plaats in de
prehistorie. Er is zelfs een kartonnen knutselmodel gemaakt
van het zwaard. De mystiek rond het kromgebogen zwaard
blijft mensen boeien.
Sinds kort is op de rotonde bij het Jan Cunen museum
een metershoge replica geplaatst. Het zwaard staat in
een replica van de wijnemmer of situla en steekt daar als
het ware uit. In de avond geeft de verlichting, die in het
handvat is geplaatst, een prachtige en tegelijkertijd een
aparte sfeer. Ook hier geeft het zwaard een hele bijzondere
uitstraling aan de rotonde.
De originele situla, die als urn is gebruikt, met daarin onder
andere het kromgebogen zwaard, is in 1933 ten zuiden van

Oss aangetroffen. In de bronzen situla bevond zich een
ijzeren zwaard waarvan het handvat was ingelegd met
goud. Het zwaard is van het type Mindelheim (Hallstattcultuur) en is hoogstwaarschijnlijk gemaakt in ZuidDuitsland. Het zwaard is opzettelijk kromgebogen toen
het in de urn werd meegegeven. Waarom is niet bekend.
De gestrekte lengte is 116 cm.
Het kunstwerk is ontworpen door Sjef Hoogstede en Julie
Wulfhorst, werkzaam bij de gemeente Oss, en vervaardigd
door Baaijens Constructie bedrijf. Geert Baaijens is trots
op zijn werk. Het is een bijzonder mooie constructie
geworden. Het handvat is van cortenstaal en de roestvorming geeft een bruine uitstraling zoals het originele
handvat. Cortenstaal roest wel maar niet door en door.
De gouden decoraties zijn in het handvat weergegeven

Het fraaie lijnenspel van de zwaardconstructie, voorzijde lemmetpunt

als uitsparingen die ‘s-nachts van binnenuit verlicht
worden. Het lemmet is van roestvrijstaal en glimt overdag
door het zonlicht. Het lemmet bestaat uit twee losse delen
die beide stevig zijn vastgezet op een groot betonblok. De
totale hoogte vanaf het wegdek is ongeveer 4,9 meter. De
rotonde zelf wordt gevormd door een grote replica van de

bronzen wijnemmer. Het staal is gebronsd zodat de vergelijking met de originele bronzen wijnemmer duidelijk
zichtbaar is. De diameter is ca. 10 meter. Het geheel vormt
een unieke blikvanger voor de voorbijgangers, inderdaad
een icoon voor de gemeente Oss.

Grote belangstelling tijdens de officiële onthulling van het zwaard op de rotonde op 7 januari 2019.
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Geert Baaijens in zijn werkplaats.
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Branden Oorlog Overstromingen in Oss
RUUD PIETERS

1387
Oss wordt vrijheid en wordt meteen platgebrand in de strijd tussen Brabant
en Gelre. Hertogin Johanna verklaart dat Oss versterkt mag worden. Wallen,
poorten en een gracht worden sindsdien gebouwd.
1414
Oss wordt door de Geldersen onder Hertog Frederik van Brunswijk en
Lunenburg voor het grootste gedeelte afgebrand.
1478
Opnieuw is er oorlog tussen Brabant en Gelre. Oss wordt belegerd door
6000 soldaten, geplunderd en in brand gestoken door de Geldersen.
1497
In de nacht van 18 op 19 oktober wordt door Hertog Karel van Gelre Oss
opnieuw in brand gestoken. Besluit van de adel van de Meierij, te Oss,
om op Paasdinsdag Oss te versterken. Uit heel de Meierij werden daartoe
mannen opgeroepen.

De zestiende eeuw

In deze eeuw wordt Oss geteisterd door de Gelderse oorlogen. In
1568 breekt de Tachtigjarige Oorlog uit.
In deze eeuw vielen de Nederlanden onder het gezag van
de Spaanse koning Filips II. Dat beviel Willem van Oranje en
de Nederlanders niet en er brak dan ook een opstand uit: de
Tachtigjarige Oorlog (1568 - 1648). Tijdens deze oorlog ontstond in
1588 de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Deze bleef
bestaan tot 1795.
1512
Oss tweemaal door brand getroffen, gesticht door de Geldersen.
1528
Oss wordt verwoest door de Geldersen.
1540
De schuttersgilden leggen versterkingen aan rond de Willibrorduskerk.
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1542
Aanval van de troepen van Maarten van Rossum, in dienst van de Hertog
van Gelre. Een deel van de Heuvel brandt af.
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1543
●Oss wordt verwoest door de Geldersen.
1560
●Oss door Spaanse troepen ingenomen en in brand gestoken, waardoor
meer dan 60 huizen worden vernield.
1573
●Oss wordt aangevallen door Staatse troepen, de pastoor wordt vermoord
in de kerk en er worden zestig huizen in brand gestoken.

1589		
Succesvolle verdediging van Oss tegen gedeserteerde Spaanse
huursoldaten.
1592
Oss wordt door muitende Spanjaarden geplunderd en aan de vlammen
ten prooi gegeven.

1701 t/m 1900 Achttiende en negentiende eeuw
1740
Het is opnieuw onrustig in het Maasland vanwege deserteurs uit
verschillende legers die op strooptocht gingen. De Osse stadsgracht,
gedeeltelijk dichtgegroeid, wordt weer uitgegraven de stadswallen
worden gerepareerd.
1751
Op 26 april, omstreeks 16.00 uur, treft Oss een grote ramp, het grootste
gedeelte van de stad binnen de wallen wordt in de as gelegd. De brand
ontstond in de schuur van een klompenmaker. De Willibrorduskerk wordt
door brand zwaar beschadigd, het dak is weg en van de toren bleven
alleen de muren staan. Ongeveer 98 huizen met schuren en aanhorigheden
branden af. Ook de Heuvel en de omliggende straten leverden een trieste
aanblik van verbrande resten.
1754
De schepenen van Oss besloten om brandweergereedschap aan te schaffen,
zoals emmers, haken en ladders.
In februari wordt Oss overstroomd, waardoor grote schade aan het vee,
huizen en zaailanden werd veroorzaakt.
1757
Oprichting van de brandweer en er werd een brandweerreglement van
kracht. Hierin werd beschreven hoe brand kon worden voorkomen. Ook
werd een brandspuit aangeschaft.
1793
Nadat de Fransen op 1 januari 1793 de oorlog verklaarden aan de Republiek
wordt Oss ingenomen door de Fransen.
1805
Op 30 januari wordt Oss voor een deel overstroomd (Beerse overlaat), in
de Broekstraat zijn tot aan de eerste verdieping de huizen ondergelopen.
Dit gebeurde in de nacht van 30 op 31 januari samen met een storm.
Beerse Overlaat
De Beerse Overlaat is een in 1942 buiten gebruik gestelde overlaat in de
dijk langs de zuidelijke Maasoever benoorden het dorp Beers (gem. Cuyk)
in Noord-Brabant. Vooral in de tijd dat de Maas nog (bij Woudrichem) in
de Waal uitmondde (tot 1904) maar ook nog nadien was de overlast van
het rivierwater in dit gebied groot, en stroomde het achter de dijk gelegen
land bij hoge waterstanden geheel vol. Het in 1926 in uitvoering genomen
Maasverbeteringsontwerp van Cornelis Lely maakte de overlaat overbodig.

1831
In het gehucht “Osser Schayk”, (de huidige Schadewijk) in het N.O. deel van
Oss, breekt op 19 mei in een woning brand uit. Daar stonden een veertigtal
kleine boerderijtjes, voor het grootste deel uit hout en riet opgetrokken.
Door de hevige wind werden 23 huizen en verschillende schuren door de
brand verwoest. Drie kinderen kwamen in de vuurzee om.

van Zwanenberg begonnen te loeien. Het publiek dat van alle kanten
toesnelde ontwaarde boven de fabrteksterreinen der N.V. Organon een
felle vuurgloed. Algemeen dacht men dat er brand was uitgebroken in de
laboratoria der fabrieksgebouwen der N.V. Organon en men vreesde, dat
zich bij de ontploffing, die nog door meer kleine explosies gevolgd werd,
ongelukken zouden hebben voorgedaan, daar de N.V. een continu-bedrijf is.

1852
De Koninklijke Marechaussee maakte een begin met de bestrijding
van de misdaad in Oss en omgeving tot in de Tweede Wereldoorlog. De
kazerne bood tot 1920 onderdak aan de marechaussee. In 1920 verhuisde
de marechaussee naar de nieuw gebouwde kazerne aan de Heescheweg.

1946
Op 30 januari een felle brand in de Unox-fabrieken. Voor de derde maal
in twee weken is er een fabrieksbrand te Oss. Het technisch magazijn is
met de aanwezige goederenvoorraad en een kruidenopslagplaats verloren
gegaan. Een week eerder woedde tweemaal achtereen een brand bij de
N.V. Organon.

1901 t/m 2000 Twintigste eeuw
1912
Op 12 mei komen er in de namiddag zware hagelbuien over Oss en tot
over de grens in Duitsland. Hierbij ontstond veel schade aan de oogst. De
richting van de hagelbuien was van West naar Oost, vanaf Empel en Driel.
1920
Er is een dijkdoorbraak op 20 januari van de Maas ter hoogte van Cuyk.
In Oss is de situatie aan de zijde van Amsteleind kritiek. De Lither en
Oijensche weg staan onder water tot de kom der gemeente. De boerderij
“De Elzenburg” is totaal geisoleerd.
1929
Oss krijgt met grote tegenslag te maken: Honderden mensen verliezen hun
werk door het vertrek van margarineproducent Jurgens en een nieuwe
misdaadgolf overspoeld de stad. De marechaussee moet er aan te pas
komen om de rust terug te laten keren.
1939
In de winter van 1939-1940 wordt de molen aan de Berghemseweg door
een storm gedeeltelijk verwoest. In 1944 wordt hij afgebroken.
1940 - 1945
Gedurende de gehele Tweede Wereldoorlog zijn meer dan 300
Ossenaren om het leven gekomen.
1940
Op 13 februari jn de avond, omstreeks kwart over negen, werd Oss
opgeschrikt.door een ontploffing, waarop de sirenes van de fabrieken

1977
Winkelcentrum Ruwwerd in Oss werd op zaterdag 15 oktober 1977
grotendeels in de as gelegd. Uit het verslag van de brandweercommandant
staat dat de eerste melding van “rookontwikkeling” om 19.34 uur
binnenkwam. Binnen tien minuten wordt met groot materieel uitgerukt en
bijstand gevraagd aan omliggende korpsen. Maar het vuur weet zich snel
te verspreiden. Het Chinees restaurant moest in allerijl worden ontruimd.
Volgens de kranten uit die tijd vrat het vuur zich door de houten dakbedekking
en zag het winkelcentrum er in korte tijd uit als een brandende fakkel.
Rond 21 uur is de brand meester; het nablussen duurt tot zondagmiddag
18 uur. (tekst: Marilou Nillisen – site BHIC: De geschiedenis van Brabant
in beeld en verhaal)
1989
Een felle uitslaande brand ontstaat boven de winkelpanden op het Walplein
en Zeeman aan de Kerkstraat, later gevolgd door een ontploffing. Een
groot gedeelte van de bovenverdiepingen van de panden zijn door de
brand verwoest, terwijl de ondergelegen winkels veel rook en waterschade
hebben opgelopen.
1990
Oss zwaar getroffen door een storm die over Nederland raasde. Een
opslagloods van de firma Ossfloor gaat geheel in vlammen op. Verder veel
schade door omvallende bomen (meer dan honderd omgewaaid), ruiten die
bezweken, vallende dakpannen, enz.
1992
Een grote brand verwoest acht nieuwe campers bij een bedrijf aan de
Galliërsweg.
1995
Een felle, uitslaande brand in december aan de Klaphekkenstraat waarbij
drie panden verloren gaan.

Bron: Oss in Eeuwen – R.Pieters
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1876
Oss wordt getroffen door een ernstige wateroverlast door overstromingen
van de Maas. Ruim 250 gezinnen zijn met grote moeite gered en naar hoger
gelegen plaatsen gebracht.
Op 22 maart wordt de Watersnood Commissie opgericht om hulp te bieden
aan behoeftigen en ondersteuning en bijstand te verlenen.
In de namiddag van 3 maart worden 3 boerderijen in de Kromstraat door
brand verwoest.
Door blikseminslag op 16 juli brandt de boerderij van Jan Nederkoorn
geheel af. De boerderij was verzekerd voor 3320,- gulden, het huis voor
1200,- gulden, meubelen, vee en landbouwvoorraden voor 2120,- gulden.

Op 22 februari een brand bij Organon te Oss. Voor de vierde maal in een
maand brak vandaag brand uit in een der grote fabrieken. Ditmaal was het
in de synthetische afdeling der N.V. Organon, waar tijdens het schaftuur een
bak met chemische preparaten vlam had gevat. Toen de ploeg arbeiders
om één uur in de fabriek terugkeerde, laaide het vuur hoog op en liet de
‘brand zich ernstig aanzien.
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1855
Watersnood ten Noorden van Oss. De dijk bij Lith is doorgebroken.
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Vraag om hulp – oproep aan de lezers
Eind maart had ik een gesprek met Adriaan van der Laar. Naast
andere activiteiten werkt hij als vrijwilliger bij het Stadsarchief Oss.
Het Stadsarchief heeft een collectie bidprentjes uit Oss en omgeving
geschonken gekregen. Adriaan probeert de gegeven s die hij niet aantreft
op de prentjes te achterhalen om zo een volledig overzicht te maken van
het verhaal van de overledenen die het betreft.
Om dat te bereiken heeft hij al veel hulp gekregen van de heemkundegroepen
uit de omgeving. Stichting De Werkende Mens is anders georganiseerd
dan de meeste andere heemkundegroepen omdat wij de afgelopen 25
jaar intensief hebben samengewerkt met eerst de Streekarchiefdienst

Brabant-Noordoost en later met het Stadsarchief Oss. Dat is de reden
dat wij geen eigen ruimte en collectie hebben omdat tegenwoordig het
Stadsarchief ruimschoots deze taak uitvoert.
Toch willen ook wij Adriaan helpen met zijn werk en doen daarom een
beroep op u. Heeft u belangstelling en kennis van de (recente) historie van
Oss. Heeft u zin en tijd om Adriaan te ondersteunen in zijn pogingen om
de gegevens van de bidprentjescollectie van het Stadsarchief compleet
te maken, dan kunt u met hem contact opnemen via het telefoonnummer
06-27114410 of via e-mail adriaanvanderlaar@gmail.com
RvV

Kleine plechtigheid over
een grote gebeurtenis
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Op woensdag 19 december ’18 reikte wethouder Frank
den Brok in het gemeentehuis officieel aflevering 2/18 van
Tussentijds uit aan Hans Maertens, inwoner van Oss en
oud-fysiotherapeut en zoon van politieman Joop Maertens,
enkele jaren geleden overleden. De reden dat Tussentijds zo
eervol door een bestuurder van Oss werd overhandigd aan de
heer Maertens was het bijzondere artikel van Joop Thuring
(midden) in deze aflevering met een sluitsteen over de niet
geplande en onverwachte bevrijding van Oss tijdens Operatie
Market Garden (19 september 1944). En die onverwacht
spoedige bevrijding van Oss heeft alles te maken met de
alerte inzet van marechaussee 1e klasse Joop Maertens, in
die tijd toegevoegd aan de Osse politie.
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van de vroege bevrijding vermoedde Thuring. Een oproep voor nadere
informatie bracht hem in contact met Joop Maertens. Die vertelde hem
dat hij met collega T. Smeets op 19 september ’44 bij de Kleine Elft bij
Reek naar de Rijksweg was gegaan om de oprukkende geallieerde troepen
te zien. Maertens had de Engelse legerleiding daar vertelt dat hij in Oss
bij het station had gezien dat een groepje geallieerde militairen ruw
door Duitsers werd behandeld. De Engelse legerleiding van de Guards
Armoured Division besloot daarop dat het wel kon – de opmars stokte
immers op dat moment door de zware Duitse tegenstand - twee tanks en
een vrachtwagen militairen naar Oss te sturen, in de hoop de gevangen
geallieerden op te halen.

De geallieerde militairen vonden zij echter niet, die waren al door de Duitsers
afgevoerd. Maar Oss werd wel door de kleine Engelse troepenmacht bevrijd.
Dankzij een serie foto’s van Leo van den Bergh is de bevrijding van Oss
fantastisch goed in beeld gebracht en kon Thuring aan de hand van deze
foto’s ook exact nagaan dat het verhaal van de heer Maertens klopte. Maar
Het artikel van Thuring heeft de titel ‘Een ‘geluksvogel’, zij brachten het...
het vraagstuk of het relaas
waarom werd Oss eerder
van de gevangen militairen
bevrijd?’ Zoals Thuring in
ook te bewijzen viel bleef lang
jarenlang onderzoek naar de
bestaan. Tot vorig jaar, toen kon
oorlogsgebeurtenissen in Oss
Thuring door een combinatie
en regio had gehoord was in
van luchtfoto’s, publicaties en
Oss het verhaal gangbaar
ooggetuigenverklaringen zelfs
dat de vroege bevrijding te
aantonen welke Amerikanen
danken was aan het verzet,
Joop Maertens bij het station
dat de Engelse legerleiding in
had gezien. Een prachtig
Grave zou hebben gewezen
sluitstuk in de verklaring van
op de voedselvoorraden in
de vroege bevrijding van Oss en
Oss die allicht zeer welkom
de doorslaggevende rol die de
waren voor de geallieerde
heer Maertens daarin gespeeld
troepen. Maar Oss stond
heeft door zijn alerte handeling
totaal niet in het aanvalsplan
de Engelse legerleiding te
van de geallieerden, dat kon
Hans Maertens (rechts) neemt Tussentijds 2/18 aan van wethouder Frank
informeren. PS
dus niet de ware reden zijn
den Brok (links), met daarin het artikel van Joop Thuring (midden) over de
doorslaggevende rol in de bevrijding van Oss door zijn vader Joop Maertens.

Tussen
door

van Osch naar Oss

EEN STUKJE GESCHIEDENIS UIT DE HISTORIE VAN DE STAD OSS
RUUD PIETERS

Januari 1915

Boeiende wereld in een telefoongids

Honderd en vier jaar geleden was de wereld nog zeer overzichtelijk. Het
hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie kwam in dat jaar niet met een
serie van vijftien, zestien dikke boeken aanzetten zoals dat tegenwoordig
gebruikelijk is. Nee, de telefoongids van 1915 bevatte gewoon heel
Nederland in een handig en compact gidsje. Tenslotte had Jan met de
pet toch geen telefoon,
Wat moet je er nou mee. Maar wie het door bladert, betreedt binnen de
kortst mogelijke tijd een boeiende wereld. En: even zoeken of je opa erin
staat. De genoemde bedrijven in het gidsje, maar ook de vele namen van
adellijke lieden (jonkers, baronnen, douairîêres) en fabrikanten geven
het boekje sfeer van langvervlogen tijden. De fraaiste beroepen hebben
een plaatsje in de gids: rijtuigbekleders, zadelmakers, convooilopers,
practizijnen, luiermanden-handelaars en gasgloeimagazijnhouders. Het is
bladeren, verbazen en soms genieten. De plaats Oss staat uiteraard ook
vermeld in de naamlijst en we laten de geabonneerden hieronder volgen:
32 Acket, J.A.
Boek- en Handelsdrukkerij
14 Alem, N. van
Hotelhouder,
5 Bergh, Fa. Gebr. v.d.
21 Bergh & Co., H.v/d/
(voorheen H.v.d. Velden & Co.)
Groothandel in koloniale waren
33 Bruin, A. de
Directeur van Gend en Loos

28 Hassel J.M. van
Cafe-Restaurant “Wilhelmina,
tegenover het station
38 Hes & Zn. A.D.
Kooplieden
11 Hettema, J.B.F.
41 Hildebrandt, E.P.
In vleeschwaren
6 Jurgens, Ant
Margarine-fabriek
15
,,
24
,,
25
,,
26
,,
30
,,
36
,,
40 Loosboek M.J. van
Fabrieken voor cementwerken en handel in brandstoffen
20 Loosbroek, M.W. van
Drukkerijen voor handel en industrie
10 Loosbroek, Th. van
Houthandel
18 Ploegmakers, Gebr.
Koekfabriek
9 Reuver, M. de
Kuiperij en kistenfabriek
8 Theunissen, em.

17 Cohen de Kadt
Reuzel- en rundvetsmelterij

12 Weerens, C.
Firma J.A.Tempel,
Drogisterij

20 Coppens, P.,
Kuiper,

19 Weijden, J. van de

31 Cremers, P.J.J.
Koopman en agenturen
4 Elsbach Czn., J.
Fabrikant, Elsbach Chemische fabriek
35 Gemeentegasfabriek

16 Welten & Zonen, J.
Hooi- en strooexport
39 Wiel, A. van de
Hoofdopzichter slachterijen van de
Fa. H.Hartug

23 Gemeentehuis

34 Will, H.W. van
Grossier in kruidenierswaren

22 Groot-Wolters, A. de
Hotel de la station

1 Zwanenberg Slachterijen en fabrieken
3 ,,
,,

13 Haen, A.J.
Cafe Korenbeurs

Bron: Naamlijst voor den Telefoondiens 1915
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Uitgegeven door het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie.

27 Hartog, H.
2 ,,
,,
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Naamlijst voor den Telefoondienst.
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DE STRAAT

JURGEN PIGMANS [STADSARCHIEF OSS]

HOOGHUISSTRAAT
Van het middeleeuwse Oss is nagenoeg niets overgebleven. De hoofdplaats van het Maasland heeft al sinds 1399
stadsrechten, maar wallen, grachten en het kasteel zijn lang geleden verdwenen. Hetzelfde geldt voor de stadspoorten.
Toch had Oss er ook daar twee van. De laatste is zelfs pas in 1925 gesloopt. Deze ‘Graafse Poort’ stond aan de oostkant
van het oude centrum, net voorbij de plek waar nu de Hooghuisstraat en de Oostwal elkaar kruisen.

Wanneer de Graafse Poort precies af was,
is niet helemaal duidelijk, maar ze stond er
in ieder geval in het voorjaar van 1407. Het
stadsbestuur gaf toen aan schout Jan van
der Dussen toestemming om het gebouw
te gaan bewonen. Hij mocht het aanpassen
en inrichten zoals hij zelf wilde, zolang hij
de defensieve functie maar respecteerde. De
poort moest immers in oorlogstijd wel weer ter
beschikking komen voor de verdediging van de
stad. Oss bevond zich namelijk aan de grens
met het hertogdom Gelre, en de Geldersen
en Brabanders verkeerden menigmaal op
voet van oorlog.
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Zicht op het Hooghuis,
achteraan rechts.
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Hooghuis met Linnemarkt, gezien vanaf de Heuvelzijde.

De twisten tussen Brabant en Gelderland
zouden gaandeweg de jaren van steeds
minder belang worden. Deze strijd tussen
beide hertogdommen, een strijd die voor
hertogin Johanna de directe aanleiding
was om Oss in 1399 het recht te geven
verdedigingswerken rondom de stad
aan te leggen, was zo’n vijfhonderd jaar
later geheel bekoeld. Van een echte
middeleeuwse stadspoort was toen allang
geen sprake meer.
Wat eens de poort naar Grave vormde,
was ondertussen zodanig verbouwd dat er
nog nauwelijks een echt verdedigingswerk
in te herkennen was. Wat ooit de Graafse
Poort was, stond eind negentiende eeuw
dan ook vooral bekend als het ‘Hooghuis’.
Dit pand zag er vanaf de stadse kant, dus
gezien vanaf de Heuvel, meer uit als een
voornaam herenhuis met een pleintje ervoor,
de Linnenmarkt genaamd.

Rectificatie
In Tussentijds 2018-2 stond een eerste artikel van Jurgen Pigmans in de nieuwe serie ‘De Straat’, over de Floraliastraat. Helaas zijn bij de
opmaak van deze aflevering van Tussentijds de vier tekstblokken in kloksgewijze leesrichting geplaatst in plaats van links naar rechts. Op de
internetversie van Tussentijds staan de tekstblokken en foto’s inmiddels op de juiste plaats.

DE STRAAT
De achterkant van het
Hooghuis, dus de zijde
aan de buitenkant van
de oude stad, verried
echter nog sporen van
de eens imposante poort.
Daar waren de contouren
van de prominente ronde
verdedigingstoren nog te
herkennen.

Afbraak van het Hooghuis in 1925.
Toen Oss in de negentiende eeuw aan zijn
industriële groeispurt begon, bleken de
verdedigingswerken de stad niet langer te
dienen, maar haar vooral in de weg te zitten.
De weg die het centrum naar het oosten moest
gaan ontsluiten, werd namelijk geblokkeerd
door een stadspoort die dwars op de straat

stond. Rechtstreeks vervoer via de Heuvel
en vervolgens over de Berghemseweg was
zodoende onmogelijk. Daarom viel ook het
Hooghuis ten prooi aan de Osse groeistuipen.

werken die Oss eens zichtbaar tot stad maakte.
De grachten zijn gedempt, de wallen zijn geslecht
en de poort is gesloopt.leen de straatnamen
gedenken daar nu nog dit stuk Osse geschiedenis.

Tegenwoordig herinnert op het kruispunt
Hooghuisstraat-Oostwal niets meer aan de

Foto’s: collectie Stadsarchief Oss
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Hooghuis, achterzijde, met links duidelijk zichtbaar het restant van de ronde hoektoren.
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Foto 1: Een onbekende geallieerde militair op
de trappen voor het Gymnasium in het centrum
van het stadje Megen.
De foto is gemaakt door mevr. Wilhelmina
Couwenberg, vermoedelijk op 19 september
1944 rondom het middaguur.
Bezoek het broeder Everardusplein in Megen en
sta even stil bij deze trappen van het Acropolis
gebouw. De tijd stond hier 75 jaar stil.
De naam van die ‘bevrijder’ werd onlangs
opgelost maar wie zijn die twee jongetjes
waarmee hij een gesprek aanknoopt?

Maaskantse Patriotten
redden een bruiloftsfeest
Joop Thuring
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Op zondag 17 september 1944 en de maandag daarop vloog dagelijks een Armada van geallieerde vliegtuigen
boven het Maasland. Als je alles bij elkaar optelt – bommenwerpers, jachtvliegtuigen en transport(zweef)
vliegtuigen -gaat het om enkele duizenden. De lucht zag zwart op die middagen. Operatie Market Garden
ging toen van start. De grootste gecombineerde luchtlandingsoperatie aller tijden. De landingsterreinen
voor parachutisten en zweefvliegtuigen lagen bij Eindhoven, Nijmegen en Arnhem. Zowel de heen- als de
terugvlucht van en naar Engeland liep grotendeels over Noordoost-Brabant. Bij de uitvoering van deze
grootse gecombineerde militaire operatie ging het op de eerste dag verrassend goed. Op de tweede dag werd
de Duitse weerstand en vooral hun luchtdoelgeschut actiever. Dat had zo zijn effecten; gelukkig op een klein
percentage van de luchtvloot maar toch. De pechvogels werden gedwongen voortijdig in bezet gebied een
noodlanding uit te voeren of hun vliegtuig per parachute te verlaten. Met soms onverwachte gevolgen als de
burgerij erbij betrokken raakte.
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In het vorige nummer van ‘Tussentijds’ kon ik na ruim
74 jaar uiteenzetten dat de spectaculaire en fotografisch
uitstekend onderbouwde bevrijding van Oss op dinsdag
19 september berustte op een geluk bij zo’n ongeluk op
die maandag. (1)
In ‘Tussentijds 2/03’ mochten mijn co-auteur en ik verhalen

over een soortgelijk voorval met een USAAF- transporttoestel maar dan aan de andere kant – in het noordwesten
– juist buiten de Osse gemeentegrens. (2) Dit toestel werd
op de heenweg boven de Geffense polder aangeschoten en
dat dwong zowel de vier-koppige Amerikaanse bemanning als de zeventien Britse parachutisten hun vege lijf

Foto 2: Het ultieme bewijsstuk: opname van het jonge paar
met derde van links de bruidegom: F/Sgt. ‘Nick’ Carter.
Zij worden geflankeerd door twee koppels waarvan een
van de mannelijke helften de functie had toegewezen
gekregen van ‘best man’. Wij zouden zeggen: getuige tevens
ceremoniemeester. Hij ook zal tot het laatste moment
getwijfeld hebben of de geplande ceremonie wel doorgang
kon vinden.
Dat lukte maar... vindt u ook niet dat de ‘groom’ (bruidegom)
wat bleekjes om zijn neus ziet?

Bronnen
1. Een ‘Geluksvogel’, zij brachten het …; Joop Thuring,
Tussentijds 2/18, blz. 4, e.v., Stichting De Werkende Mens,
najaar 2018
2. Patriotten, Parachutisten, Partizanen en… Paniek; Joop
Thuring en Hans den Brok, Tussentijds 2/03, blz. 2 e.v.,
Stichting De Werkende Mens, najaar 2003
3. Mondelinge mededeling, Kees van de Wiel, Megen, september
2018
4. Prelude to glory; G/C Maurice Newnham, O.B.E., D.F.C.,
Sampson Low, Marston & Co., Ltd, z.j.
5. Mondelinge mededeling, mr. John Howes, U.K., december
2018
6. Mrs. Toni-Lee, U.K., maart 2018
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Het uniform dat deze onmiskenbaar geallieerde militair
draagt heeft niets van doen met dat van een Amerikaans
bemanningslid noch van een Britse parachutist. Wij
vonden dit merkwaardig en lieten het zo tot een onzer in
een Engels boek het persoonlijk verhaal onder ogen kreeg
over de perikelen tijdens de Slag om Arnhem. (4) Het bleek
van een ‘Arnhem’ veteraan te zijn die zijn doel niet haalde
en vervolgens zijn avontuur beschreef dat één op één paste
met wat in Lith en Megen had plaats gevonden. Beide
auteurs besloten op grond van dit unieke verhaal dat de
persoon op die bedoelde foto best van die bewuste veteraan,
F/Sgt. ‘Nick’ Carter, kon zijn. Dat stoelde dus op één bron
en dat schiet vanuit ‘oral history’ benadering tekort. Een
alerte lezer maakte destijds de redactie hierop attent en
speelde dit naar ons door. We hadden geen weerwoord
behalve het additioneel ‘Fingerspitzengefühl’.
Maar er was iets…. Deze Nick Carter meldde in zijn verhaal
ook dat hij op zaterdag 23 september 1944 in Manchester
zou gaan trouwen en dat hij precies op tijd weer in de U.K.
terug was. Het feest kon doorgaan!
Als dat bewezen werd, misschien waren bij die plechtig-
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per parachute te redden. Maaskantse patriotten stonden
gelijk de Duitse luchtafweer ook in de startblokken. Deze
pechhebbers werden dezelfde dag nog keurig afgeleverd
in het scholencomplex van de paters Franciscanen in het
stadje Megen (het huidige ‘Acropolis’). Vanwege blessures vond een kleine delegatie onderdak in het ruime
onderkomen van een even ruim denkende notaris in Lith.
De volgende ochtend werden zij per auto naar Megen
gebracht. Tijdens het wachten op het schoolplein op
vervolgtransport maakte een lokale onderwijzeres, mevr.
‘Nellie’ Couwenberg, van deze bevrijders met enkele
inmiddels gevangen genomen Duitse militairen een aantal
foto’s. (3) Meestal op afstand maar één van vrij dichtbij.

heid wel foto’s gemaakt en die zien te achterhalen, konden
we in historische zin wel verantwoord het gelijk aan onze
zijde krijgen. Wachten dus op het vinkentouw op een
gemotiveerde Brit die ons hierbij zou kunnen helpen.
Rondom de jaarwisseling kreeg deze auteur contact met
een potentiële kandidaat. (5) Zijn vader was een Arnhemveteraan, per transportzweefvliegtuig op maandag 18
september 1944 aldaar afgeleverd en hij had levend uit die
hel kunnen ontsnappen (dat was maar 25% van de Britse
strijders gelukt). Hij werd met dit gegeven geconfronteerd
en beloofde zich in te zullen spannen. Een deze dagen
verschenen enkele foto’s op mijn computerschermpje die
hij weer had ontvangen van een kleindochter van Nick. (6)
Ik stel voor: kijk en vergelijk!
Een kleinschalige bijdrage aan de herdenkingen over die
gebeurtenissen die 75 jaar geleden in deze contreien –
toen niemandsland - plaatsvonden. Een periode waarin
goedwillende burgers wanneer zich de kans voordeed zich
konden onderscheiden.
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75 jaar vrijheid in onze regio
Theater Dankzij De Dijken
brengt het in beeld

14

In principe is Dankzij De Dijken
een voortzetting van de ‘oude’
Lithse toneelvereniging St.
Genesius. Deze vernieuwing was
een gevolg van de megaproductie
Dorp aan de Rivier van stichting
‘Kunst aan de Maaskant’ die vier
seizoenen lang bezoekers uit het
hele land heeft getrokken.
De groep brengt zeker niet alleen
historische stukken maar wanneer dat wel het geval is richt
zij zich op de lokale historie.
Op deze wijze wordt de historie
voor het voetlicht gebracht op de
locatie (of in ieder geval in de buurt van de locatie) waar
het zich in werkelijkheid heeft afgespeeld. De ervaring
leert dat daardoor de beleving voor spelers en publiek
meerwaarde krijgt, hoewel in het geval van Dorp aan de
Rivier natuurlijk ook de naam van schrijver Antoon Coolen
veel publiek heeft getrokken.
In september 2019 brengt Dankzij De Dijken aan de oever

van een dode arm van de Maas Oorlog aan de Rivier.
Aanleiding om deze productie te maken is het 75-jarig
jubileum van de bevrijding van de regio in september
maar ook de herinnering aan het drama dat zich in Lith
afspeelde toen in deze periode een V1 op de toenmalige
Protestantse kerk viel.
Het stuk geeft een beeld van het dagelijkse leven aan
de Maaskant tijdens de Tweede Wereldoorlog, over
soms tragische gebeurtenissen maar soms ook komische
situaties. Het verhaal is gebaseerd op waar gebeurde, vaak
nog onbekende verhalen van mensen die deze periode zelf
nog hebben meegemaakt. De verhalen zijn verzameld
door de spelers en andere medewerkers aan de productie
die deze overlevers hebben
geïnterviewd. Vaak waren er bij
deze interviews ook familieleden
van de geïnterviewden bij en
in sommige gevallen hoorden
zelfs zij nog zaken die ze nog
niet wisten.
Het verhaal gaat niet over de
grote geschiedenis van de oorlog
maar vooral de invloed die de
oorlog had op het dagelijks leven
van de gewone mensen en de
keuzes die zij maakten. Keuzes
waarmee ze probeerden stand
te houden. Soms door met de
Nazi’s te collaboreren of juist in
verzet te gaan. Meestal probeerde
men vooral het hoofd boven het water te houden in
moeilijke tijden. Waar in het begin het leven nog gewoon
voortkabbelt komen er ook confronterende gebeurtenissen
voorbij die een heftige impact zullen hebben op het
publiek.
Sommige scènes zullen uitgewerkt worden met filmbeelden en koor en muzikanten. Soms wordt het zo persoonlijk
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Dankzij De Dijken is een toneelgroep die, vanuit haar
thuisbasis in Lith, regelmatig op locatie uiteenlopende
theaterstukken brengt. Niet alleen enthousiaste
amateurspelers uit de wijde regio (ook vanuit het
Gelderse) doen hieraan mee maar vaak wordt het
spel compleet gemaakt door de inzet van koorzangers
en -zangeressen, die heel vaak ook als figurant
optreden, en kleine orkesten. De spelersgroep wisselt
per productie van samenstelling en regelmatig haken
gastspelers aan.
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Rob er t v a n Vli j m e n
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worden niet gepresenteerd. Ook hier is niet alles zwart/
wit – regelmatig ging men voedsel verkopen op de zwarte
markt om het eigen gezin te kunnen onderhouden, naast
de mensen die echt alleen op profiteren uit waren. Daarbij
moet niet vergeten worden dat het reizen tussen bevrijd en
bezet gebied elke keer weer een gevaarlijke onderneming
was. De enige reden dat dit soort ondernemingen niet
terugkomen in het stuk is omdat het moeilijk in beeld is
te brengen maar ook omdat er keuzes gemaakt moesten
worden welke zaken men voor het voetlicht brengt.
Scriptschrijver Ans Jager had de taak de ervaringen van
de geïnterviewden te verwerken in het stuk. Daarvoor
maakte zij personages in een Brabants dorp die veel van de
belevenissen, verteld door de geïnterviewden, doormaken.
Sommige zaken maken de personages door, anderen
worden aan hen verteld of gesymboliseerd in de mensen
die zij ontmoeten. Heftig is de realisatie dat toen men dacht
dat voor hen de oorlog voorbij was de grootste tragiek nog
moest plaatsvinden omdat men in het frontgebied terecht
kwam. Wanneer de scriptschrijver weet welke spelers
meedoen aan de productie biedt dat de unieke gelegenheid
om personages te maken voor deze spelers.
Oorlog aan de Rivier wordt gespeeld op 19 t/m 21 en van 26 t/m
28 september 2019 in de nabijheid van de Maximasluizen in
Lith. Meer informatie en reserveren via de website http://www.
theaterdankzijdedijken.nl/page/homepage.
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dat men in de ingetogenheid van het spel de beklemming
zal kunnen voelen.
Dankzij De Dijken wil duidelijk maken dat er in de regio
wel degelijk iets is gebeurd in tegenstelling tot wat vaak
gedacht wordt. Nadat de bezetting een feit was werd men
ook hier geconfronteerd met zaken en mensen die men
kwijtraakte, verduisteringsmaatregelen, dat alles op de
bon ging, het verzet dat er gepleegd werd, het lot van de
Joden maar ook hoe zij geholpen werden, de moed van de
mensen die in verzet gingen maar ook het lot van diegenen
die andere keuzes maakten... Mensen komen in situaties
waar men zich moet afvragen is wit wel wit en zwart wel
zwart... Niet vergeten moet worden dat het een geleidelijk
proces was, elke keer kwam men in situaties waar men
een jaar eerder nog niet van had kunnen beseffen dat die
zich zouden voordoen. Op den duur wordt alles ‘gewoon’.
De geïnterviewden relativeerden in wat zij vertelden
continue hun eigen verhaal. Zo belangrijk is het toch niet
wat ik te vertellen heb….. Direct na de oorlog wilde men
de ellende zo snel mogelijk achter zich laten en vond men
dat men niet moest zeuren.
Nu zij echter ouder worden komen de oorlogsverhalen echter weer heel sterk binnen en roepen, soms heftige, emoties
op. In het stuk zijn keuzes gemaakt in zaken die voor het
voetlicht gebracht worden. Zo komen smokkelroutes
wel in beeld. Echter de tochten die vanuit het bevrijde
platteland werden gemaakt naar de nog bezette steden in
het westen en de winsten die daarmee gemaakt werden
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Impressie van een repetitie van een vrolijke scène. Foto: Rik Bollen
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Ambitieuze plannen voor Osse rotondes
Op 7 januari 2019 is de nieuwe rotonde met het zwaard
van de Vorst van Oss voor Museum Jan Cunen officieel
in gebruik genomen. Het initiatief voor de inrichting van
deze rotonde met de beroemdste archeologische vondst
van Oss komt van wethouder Johan van der Schoot, die
onder andere archeologie en monumentenbeleid in zijn
portefeuille heeft. Zijn totale plan is veel groter, het liefst
ziet de wethouder zeker tien van de 32 rotondes van Oss
ingericht met de meest markante historische kenmerken
van de stad. Op die manier is de rijke geschiedenis
werkelijk voor iedereen zichtbaar, stelt de wethouder, een
rijke geschiedenis die anders alleen voor kenners te vinden
is in boeken en wetenschappelijke publicaties.
Naast de rotonde voor Museum Jan
Cunen kon alvast op drie andere plaatsen
in de gemeente aan het ambitieuze en
aansprekende plan van de wethouder
gewerkt worden. Aan de oostkant van
de stad, richting industrieterreinen, is
op een rotonde een kunstwerk van Jos
Verschaeren uit Neerloon geplaatst. Het
zijn twee enorme betonnen tandwielen
die symbool staan voor de fabrieksmatige
productie die daar bij de bedrijven
plaatsvindt.

landschappen, zoals de archeologische vondsten van Oss laten zien. Op
de hogere zandgronden was het veilig wonen voor het water, er groeide
hout voor huizen en werktuigen en brandstof. Er leefde allerlei wild waar
op gejaagd kon worden en na het weghakken van begroeiing konden er
akkers worden aangelegd. De lagere zone naar de Maas toe bood water,
nodig om te kunnen leven, er groeide riet voor dakbedekking, er kon gevist
worden en gejaagd op watervogels, de Maas was ook een verbindingsweg
door het dichtbegroeide land.
Het beeld van Dings heeft aan beide kanten een gezicht, kijkt naar beide
landschappen waar Oss aan ligt. Het verwijst daarmee ook naar het
beeld van de romeinse god Janus, die ook twee gezichten had en vaak op
kruisingen van wegen stond. Met een vrolijk gezicht kijkend in de richting
die hij kende en een zorgelijk gezicht in de richting van het onbekende
waar de weg naar toe leidde. De twee emmers in de handen verwijzen
naar het nabije water en naar de bronzen wijnemmer uiit het Vorstengraf.

Rotonde Watertoren
Twee rotondes in de Kennedybaan zijn inmiddels ook aangepast. Misschien
hebt u het al gezien. Het beeld van de ‘Waterdrager’ was eerst omringd
door tamelijk hoge beplanting. Het kwam daardoor minder tot zijn recht.
Met de nieuwe inrichting lijkt de weg optisch naar het beeld door te
lopen en aan de andere zijde er weer vandaan. Dat benadrukt wat de
beeldhouwer Nicolas Dings (1953) voor ogen had met dit beeld dat in
2010 geplaatst is. Het beeld oogt wellicht ‘alleen maar modern’ maar heeft
een historische lading. Dings zag dat deze plek op de overgang van hoog
naar laag ligt, van de veilige zandgronden naar de Maas. Op deze rand
profiteerden mensen al vanaf 2000 jaar voor Chr. van het beste van twee

Een andere rotonde in de Kennedybaan is nu gesierd met een model van
de Osse watertoren. De ‘echte’ watertoren is in 1935 officieel in gebruik
genomen. Daarmee kon heel Oss van die tijd van water van hoge kwaliteit
worden voorzien. De meeste Ossenaren haalden
tot dan toe water uit een pomp of put, water dat
vaak verontreinigd was en allerlei gevaarlijke
ziektekiemen bevatte.
De blokvormige hoge begroeiing naast de
watertoren staat symbool voor nieuwe hoogbouw
in Oss. Het inrichtingsplan voor deze rotonde is
gemaakt door de gemeentelijk ontwerpafdeling
openbare ruimte.
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Het lijf van het beeld van de Waterdrager is opgebouwd uit tal van dieren.
De inspiratie daarvoor kwam voor de kunstenaar uit het gegeven dat
Charles Darwin 200 jaar daarvoor geboren was (1809-1882). Dings ontving
de opdracht voor het beeld in 2009). Het gezicht van de Waterdrager is
trouwens een zelfportret van de kunstenaar.
Het initiatief voor het beeld kwam van de wijkraden Noordwest en Centrum.

Rotonde Waterdrager

Het is de bedoeling dat komende jaren meer
rotondes een inrichting krijgen met een thema uit
de Osse historie. Hoe snel dat gaat hangt af van
de financiële middelen.
PS

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.

Om de brief heen een aantal ansichtkaarten van het gesticht.
Jongens konden in dit internaat van de Fraters van Tilburg
hun opleiding volgen. De bovenste foto laat de slaapzaal zien,
rijen bedden, met tegenover het voeteneinde kastruimte en een
wastafel. Privacy was niet aan de orde. Daaronder de kapel
van het gesticht, de fraaie tuin en de moderne gymzaal. Het
oude klooster van de fraters is tegenwoordig het kantoor van
bouwbedrijf Berghege, de meeste omringende gebouwen van
het gesticht zijn afgebroken. Maar het stadsarchief kan met
de bewaard gebleven foto’s en documenten nog altijd vertellen
van het St-Nicolaasinstituut.
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Henk Schueler, bewust van de historische waarde van de brief,
schonk de brief op 3 december 1986 aan het Streekarchivariaat
Maasland (later opgegaan in het Brabants Historisch
Informatiecentrum. De specifiek Osse collectie is bij het
Stadsarchief ondergebracht). Persoonlijke documenten die licht
werpen op de Osse geschiedenis, over kleine gebeurtenissen of
grote, ze zijn welkom in het stadsarchief. Daar kunnen ze goed

bewaard worden en zijn voor iedereen vindbaar die meer wil
weten. Denkt u daaraan als u de zolder opruimt?
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Het gaat dit keer om de brief van frater Vitus van het
St-Nicolaasgesticht te Oss, centraal op de foto. De brief dateert
van 10 mei 1945 en is geschreven aan de broers Louis en Jan
Schueler, oud-leerlingen van het gesticht. De frater vertelt
zijn oud-leerlingen hoe de laatste oorlogsmaanden in Oss zijn
verlopen. Daarmee is het een prachtig ooggetuigeverslag van
de roerige en gevaarlijke bevrijdingsmaanden van de oorlog.
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Osse oude en
verdwenen straatnamen
Frans van der Vorst

Tijdens een vergadering van de gemeenteraad in 1920 werd
voorgesteld om de nieuwe straten in de wijk Kortfoort naar
bloemen te noemen maar dat “ viel niet in de smaak ” bij
vele raadsleden. De toenmalige gemeentearchivaris Jan
Cunen was het er ook niet mee eens want hij vond dat
een straatnaam iets moest zeggen over de geschiedenis
van een plaats.
In de jaren 1934-1936 werd er door de Osse gemeenteraad
belangrijke besluiten genomen aangaande de straat
naamgeving. Er werd orde op zaken gesteld, de gemeentearchivaris Jan Cunen kreeg opdracht om de straatnamen grondig te herzien. Zo was er het voorstel om de
wijkontsluitingswegen, de buurtontsluitingswegen en de
woonstraat en openbare erven respectievelijk op “laan”,
“straat” en “hof” te laten eindigen.
Op zijn advies kregen de onbenoemde straten alsnog een
naam en oudere schrijfwijzen werden gemoderniseerd. In
totaal nam de Osse gemeenteraad op advies van Jan Cunen
voor 145 straatnamen een nieuw besluit: 70 binnen de kom
en 75 buiten de kom van de gemeente.
Het aantal straten en voetpaden in Oss in de periode
1885-1886 was ongeveer 140. In 1980 was het aantal straten gestegen naar 491. Bij het samenstellen van een Osse
stratenlijst zijn ruim 795 bestaande straten verwerkt.
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Eerste geregistreerde namen
Het Kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende
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Namen en geschiedenis
In de middeleeuwen werden straten beschouwd als
particulier eigendom. Ze werden niet volgens plan
aangelegd. Noch door een overheid onderhouden.
Ieder bouwde zijn huis op eigen grond. De oudste
straatnamen zijn allemaal spontaan in de volksmond
ontstaan. Hierop heeft de overheid geen invloed
gehad. Veel oude straatnamen geven een stukje
geschiedenis weer, als je in de Slachthuisstraat
woont, weet je dat er vroeger een slachthuis aanwezig
was. Veel straatnamen geven ook de bestemming
aan; iemand die op de Megensebaan rijdt weet dat
Megen in de buurt ligt. Straatnamen hebben een
verband, als je in de Kastanjelaan rijdt weet je dat de
Esdoornstraat in de buurt ligt. Straatnamen kunnen
veel zeggen over de geschiedenis van een stad of dorp.
Een thema van straatnamen heeft waarschijnlijk een
goede functie. Thema’s zijn niet alleen leuk, maar het
is ook heel erg handig. In de jaren ’30 was de gemeente
Oss ook met enkele thema’s begonnen. Toen kwamen
de uitbreidingen “villapark”, bij de Spoorlaan, en
de “bloemenwijk” in de Kortfoort. Enkele jaren later
volgden de “vogelwijk” en de “zeeheldenwijk”.
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zaken, en de daarop gevestigde rechten. Tevens wordt de
term gebruikt om de dienst aan te duiden die met het
beheer van een dergelijk register is belast. Het Kadaster
is dan ook de informatiebron voor degenen die gegevens
van bepaalde percelen willen weten.
Tijdens de invoering van het Kadaster 1 januari 1832, was
Oss ingedeeld in Secties. Om een beeld te geven hoe die
Secties waren samengesteld, volgt hier een opsomming van

en Witte Hoef.
Sectie D:
Achterussen, Frankenbeemd, Hoolbeemd, Huisenbeemd,
In de Vliet, Kolenkamp, Krinkelhoek, Kruisenbeemd,
Kruiskamp, Lagekamp, Mette Geupel, Mikkelendonk,
Oijensbroek, Paalakker, Schalkskamp, Schelversakker,
Ussen en Westerveld.
Hierna volgt een opsomming van in de loop der
tijd verdwenen, oude en in onbruik geraakte
straatnamen. Ook zijn er straten verdwenen na een
gemeentegrens correctie.
Aart Verhoeven weg
In de volksmond een weg genoemd naar eerste bewoner
aan die weg Aart Verhoeven. In 1936 gewijzigd in
Germanenweg doordat er vele sporen van de GalloGermanen zijn gevonden.
Achter den Heuvel
Straatje in Centrum letterlijk achter de Heuvel,
verbindingstraatje tussen Eikenboomgaard en
Varkensmarkt. In 1981 gewijzigd in Meierijsche Kar.
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Achterstraat
Oude straat in Oss Zuid liep van Hazenakkerstraat naar
de Ruwaardstraat. Vroeger werd Achterstraat zo genoemd
omdat het een minder belangrijke weg was. <1936
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de straten, delen van straten en buurtschappen per Sectie.
Sectie A:
Achterschaijk, Bloementroost, Boonakker, De Neervelden,
Droevendal, Elzenhoef, Elzenkamp, Het Dorp, Horzak, In
de bus, Kapelhoek, Krakenburg, Op Schaijk, Rusheuvel,
Schaijksvelden en Spitsbergen.
Sectie B:
Bikkelkamp, Danenhoef, De Kant, De Rooijen, Duinlust,
Heisteeg, Hogenheuvel, Molenkamp, Molenstraat, Osse
Heide, Oudenhof en Waterlaat.
Sectie C:
Achtermolenstraat, Amsteleind, De Hoef, Elseind,
Heescheweg, Heihoek Heischeut, Het Brand, Katwijk,
Klein Ussen, Kortvoort, Krimpenhoek, Krommenstraat,
Molenstraat, Oostenakker, Ruwerd, Ussen, Vierhoekje
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Amsteleindsche steeg
Gewijzigd in Kleinussenstraat. <1865
Arendsteeg
Straat in Katwijk gewijzigd in Arendstraat. <1936

Bosschestraat is later omgedoopt in Kruisstraat. Ter
hoogte van de Kortvoortsestraat splitste de weg zich. Bij de
Boschepoort liep de stadsgracht, deze is in 1871 gedempt.
De Bosschestraat volgde hier de zuidelijke richting door de
Ruwaard naar Geffen en de Kromstraat loopt noordelijker
naar het Amsteleind en dan verder de polder in. <1900

Armenpad
Oud voetpad in industrieterrein Landweer, vanaf Kantweg
naar Landweerstraat. <1946
Armenweg
Gewijzigd in Galliersstraat <1865, later Galliersweg. >1946
Baan van Oss naar Heesch
Gewijzigd in Heescheweg, 1885.
Batavenweg
In 1943 opgeheven wegens uitbreiding industrieterrein.
Berghemsche steeg
Vroeger voetpad vanaf Linkensweg naar Berghemseweg.
<1885
Bijweg
Wijziging in gedeeltelijk Gasstraat. <1885

Broekstraat
Straat al bekend in 1865, vanaf de Noordkade langs
Elzenburg naar de Spaanderstraat. Nu is het de huidige
Achterschaijkstraat. <1865

Bikkelkampstraat
Straat al bekend in 1865 en gewijzigd in 1960 in
Gasstraat Oost. Deze straat liep van Landweerstraat naar
Teugenaarsweg. Voorheen De Kijfsteeg. <1934
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Boonakkersche voetpad (Noord en Zuid)
Vanaf Neerveldstraat naar Waterstraat. Voetpad ook wel
padakker genoemd. Naast akkerweggetjes, buurtwegen en
interlokale verbindingen werd de term “voetpad”gebruikt
als het gaat om de ligging van bepaalde percelen aan te
geven.<1885

20

Bosschevoetpad
Vanaf Heihoekstraat naar Kromstraat. Ook wel
Heihoeksche pad genoemd. <1900
Bosschestraat
Straat lopende van Kruisstraat naar Heihoekstraat. Een
straat van vroeger, deze Bosschestraat. Vòòr de aanleg
van de Rijksweg ’s Hertogenbosch – Nijmegen was dit
vanuit Oss naar Den Bosch de hoofdverbinding. De

Brussels voetpad
Vroeger een gedeelte van de Amsteleindstraat. <1885
Busstraat
Van Heihoekstraat naar Geffen, voorheen Vogelenzang.
Begon ter hoogte van huidige Van Maanenstraat. <1885

Carmelietenstraat
Deze straat is genoemd naar de paters Carmelieten die
gehuisvest waren in een klooster aan de Molenstraat. Weg
liep langs de Paterskerk naar de Kloosterstraat. Mede door
uitbreiding van het industrieterrein Moleneind aan de
Gasstraat is zowel de Carmelietenstraat, het klooster en
de Paterskerk in 1968 verdwenen. 1934
De Heistraat
Gewijzigd in Aengelbertlaan. <1865
De Herpensche baan
Gewijzigd in Munlaan. <1865
De Hindersteeg
Van Ruwaardstraat naar Houtsteeg. <1885
De Houtsteeg
Gewijzigd in 1935 in Hazenakkerstraat. <1885
De Hutsteeg
Gewijzigd in Hutstraat. Vanaf de St.Antoniusstraat naar
Heihoekstraat. <1900
De Kijfsteeg
Gewijzigd in Bikkelkampstraat. <1885

De Vlassteeg
Gewijzigd in Katwijkstraat. 1936
De Witte Hoefsche steeg
Gewijzigd in Witte Hoefstraat later laan. <1936
De Woeste brug
Tussen Ussenstraat en Orselereindstraat. <1885
De Zuidooster weg
Gewijzigd in Keltenweg. Deze weg herinnert aan de
koepelgraf- en paalgravenbouwers door de Kelten.<1936
De Zuidwal
Vroegere weg langs het hervormd kerkje. <1865
Doelenweg
Voorheen het Spoorstraatje, later De Doelenweg en in 1934
gewijzigd in Den Doelenstraat.
Dwarssingel
Gewijzigd in Hertogin Johannasingel 1934.
Elsenstraat
Gewijzigd in Het Woud, 1993.
Huis op Elzenburg

De Nieuwe weg
Gewijzigd in Vorstengraflaan. <1936

Elzenburgsche laan
Van Neerveldstraat richting Osser meer, (zwarte stippen)
is huize Elzenburg, in 1837 gebouwd en gesloopt in 1966.
Het landgoed De Elzenburg was in de 19e eeuw in bezit van
G.H. de Knokke van der Meulen. In 1809 werd hij secretaris

tussentijds 1 /| 2019

JAARGANG 25

De Kindersteeg
Gewijzigd in Achterstraat. <1885

De Verzonken steeg
Gewijzigd in Krinkelhoekstraat. <1936
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van Oss en Griffier van het Maasland. Hij was ook notaris
en in 1821 werd hij benoemd tot burgemeester van Oss
en bleef dat tot 1843. De laatste bewoner was J. v.d. Elsen.
<1865 Geruimd voor aanleg industrieterrein Elzenburg.

Ganzesteeg
Begint bij de Broekstraat lopende naar gemeentegrens
met Berghem.<1900

Gemertsche Ussenstraat
Straat van voor 1865 en gewijzigd in Gemertstraat.<1900

Elzenkamp- en Koolenhoefsche voetpad
Vanaf Waterstraat naar Spaanderstraat. Door aanleg
industrieterrein Elzenburg verdwenen. <1900
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Elsenstraat
Vanaf de Heihoekstraat naar richting Geffen. <1960
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Fabrieksstraat
Vroeger straatje in het centrum rechts naast de HEMA dat
in verbinding stond met het fabrieksterrein van Jurgens
en later het Philipscomplex in het centrum.
Hierdoor liep ook het in 1882 in gebruik genomen stadsgoederen spoorlijn. Straatje is verdwenen door de bouw
van een winkelpand. 1961

Gerard van Houtingstraat
Zandweg tussen Ussenstraat en Orselereindstraat. In de
jaren ’50 verdwenen. G.J. van Houting was in oorlogstijd
raadslid en voorzitter van NSB afdeling Oss. Hij trad op
als gespreksleider van vergaderingen in de regio. Meestal
was dat in combinatie met de “Actie Bouwman”. In
februari 1941 was er weer een vergadering bij hotel café
Luijk. Spreker was de heer Bouwman uit Puiflijk. Hij
vertelde de aanwezigen waarom hij sinds kort lid was
geworden van deze partij: ‘Bescherming van de kleine
boer, de arbeider en middenstander tegen de verdrukking
der democratische en plutocratische kliek, Jodendom en
zwijnerij’. Hij verwees naar enkele bekende Ossenaren en
predikte: Oss moest gaan beven van de groet ‘Hou-Zee’.
Een maand later was de begrafenis van het raadslid en de
leider van de NSB Oss, (Gradje) G.J. van Houting, in de H.

Hartkerk aan de Kromstraat. Hierbij was veel vertoon van
inwoners uit Oss en de regio in NSB- en WA- uniform. Dit
was tegen de bisschoppelijke voorschriften. Pastoor Van
Ierland had geweigerd de dienst voor te gaan en had zich
demonstratief bij de ingang van zijn kerk opgesteld. Een
priester uit de buurt van Kleef leidde daarom de eredienst.
Onder bewaking van marechaussee en gemeentepolitie
verliep de eredienst zonder problemen.
De begrafenisstoet wordt voorgegaan door een groep
WA-ers. <1946

Hertogin Johannasingel
Gewijzigd 1938 in Prinses Beatrixsingel, vanaf Hescheweg
naar Nieuwe Hescheweg in de huidige oranjebuurt.
Het Dolstraatje
Tussen Kruisstraat en Westwal.
Hofstraat
Gewijzigd in Nieuwe Hofstraat 1957.
Horsaksche steeg
Van de Koornstraat naar de Horsakschestraat. <1885
Horsakschestraat
Van Macharenseweg naar Neerveldstraat. <1885
Hutstraat
Van Heihoekstraat naar St. Antoniusstraat, ter hoogte
van de huidige Staringstraat. Straat waaraan een hut was
gelegen. <1900

Heihoekstraat
Van spoorovergang Heihoek naar huidige Ruwaardsingel.
In 1973 gewijzigd in Heihoeksingel.
Heiliglandstraat
Een straat in Elzenburg. In 1946 verdwenen met verandering gemeentegrens.
Hekkenstraatje
Gewijzigd in Klaphekkenstraat. <1800

Industriesingel
Gewijzigd in Industrielaan
Straat van Titus Brandsmaplein naar de Kantsingel. Eerder
genoemd als Industriestraat. 1973
Jagersvoetpad
Van Kromstraat naar Amsteleindstraat.<1900
Jan Nettenstraat
Genoemd naar Jan Netten die als stoelenmatter in de
hei woonde, straat in het verlengde van de Witloxstraat
naar de Zevenbergseweg te Berghem. Later Witloxstraat,
tegenwoordig Hartog Hartogsingel. 1967
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Heistraat
Gewijzigd in Oude Molenstraat. <1865
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Jan Spieringsteegje
Begin Hescheweg naar Oude Molenstraat. <1900/1936

Molenstraat: gesloopt in 1966. Gebouw waarin kloosterlingen
van een bepaalde orde of congregatie een gemeenschappelijk
leven leiden. Door uitbreiding industrieterrein Moleneind is
de straat niet meer openbaar toegankelijk. 1922/1965
Koekkoekenstraatje
Verdwenen 1946 met verandering gemeentegrens.
Koolenhoefsepad
Van Waterstraat naar Spaanderstraat is door aanleg industrieterrein verdwenen. 1946

Jan Zeegerssteeg
Gewijzigd in Witloxstraat richting Berghem. <1900/1936
Kantsteeg
Gewijzigd in Kantweg, 1928. Nu Kantsingel.
Kapelstraat
Laatste stukje weg van Kantsteeg naar gemeentegrens
Berghem <1867, nu Berghemseweg.

Korte Heistraat
Verdwenen in 1946 met verandering gemeentegrens.
Krakenburgsche voetpad
Van Koornstraat naar Begijnenstraat. <1900
Krinkelhoeksche straat
Vormde vroeger een kronkelende verbinding tussen
Katwijk en Ussen.
Voorheen De Verzonken steeg. Al bekend in 1657 als
“crinckelhoeck”.

Kazernepad
Gewijzigd in Kazernestraat 1936. <1885
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Kazerneplein
Ontstaan na sloop van een aantal woningen aan de
Kazernestraat. Verdwenen door nieuwbouw. <1950
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Kerkpad
Voetpad van Bosschestraat naar Ruwaardstraat. <1936
Kindersteeg
Gewijzigd in Achterstraat. <1885
Kloosterstraat
Straat op industrieterrein Moleneind. Genoemd naar
het voormalige klooster der Paters Carmelieten aan de

Kromsteeg
Gewijzigd in Kromstraat, genoemd naar de vorm van de
weg, lange kromme straat en dateert al van vóór 1657. 1936
Landersteeg
Straat in Danenhoef.
Gewijzigd in Landerstraat. <1885

Landerstraat
Een oudere naam voor landweer is ‘lander’ vandaar de
naam Landerstraat
Gewijzigd in Landweerstraat. 1977

Noordkade
Begin Oijenseweg richting Osser Meer <1885.

Macharensedijk
Gewijzigd in Macharensestraat en daarna in
Macharenseweg. 1936
Meerkade
Gewijzigd in Meerdijk loopt ten noorden langs het Osse
meer.1961

Noordstraat
Begin Oijenseweg richting Macharenseweg <1885.
Orselereindseweg
Gewijzigd in Orseleindstraat, 1946.
Osseweg
Gewijzigd in Nieuwe Heescheweg, 1995.

Middelvoetpad
Begin Linkensweg naar Horsakstraat. <1885
Meeckelendoncksche steege
Gewijzigd in Mikkeldonksestraat later
Mikkeldonkweg. Al bekend in 1657. <1946

Panhuijzer voetpad
Begin Linkensweg naar Neerveldstraat. <1885
Parkstraat
Gewijzigd in Mgr. Van den Boerpark. <1936

Molenstraatsche steeg
Gewijzigd in Kloosterstraat. <1885

Nistelrodensche baan
Gewijzigd in Docfalaan gedeeltelijk. <1936

Piet Heinstraat
Straat in Oss Zuid in de zeeheldenbuurt. Piet Pieterszoon
Hein, ook wel Heyn genoemd, Delfshaven, 25 november
1577 - 17 juni 1629, was een Nederlands luitenant-admiraal
en West-Indische Compagnie-Commandant.
Hijzelf schreef zijn naam als Heijn. Hij werd zeer bekend
door de verovering van de zogenaamde Spaanse zilvervloot
in 1628. Op 16 juni 1629 sneuvelt hij in een strijd tegen de
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Neerveldsche steeg
Gewijzigd in Neerveldstraat. <1885
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Namensche straat
Heihoekstraat gedeeltelijk. <1885
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Duinkerker kapers. In 2009 wegens stedelijke herindeling
gewijzigd in Piet Heynplein. 1952

Rustheuvelsche steeg
Vanaf Kromstraat richting Oijen. <1885
Ruwaardsteeg
Gewijzigd in Ruwaardstraat, 1936. <1885
Schaijksche steeg
Gewijzigd in Schaijksveldstraat.
Schalkskampschevoetpad
Gewijzigd in Schalkskampweg.

Prinses Beatrixlaan
Wijziging 1957 in Beatrixlaan. <1946

Schelversakkersche voetpad
Van Ussenstraat naar Orselereindstraat.

Prinses Beatrixsingel
Wijziging 1951 in –laan.

Sijmensweg
Van Docfalaan naar Hoogheuvelstraat. Nu huidige
Kastanjelaan. <1946

Putterslaan
Vroegere straat in de vogelbuurt; van de Berghemseweg
naar de Zwaluwstraat. Nu Geert Visserlaan. 1958
Rizaweg
Geen officiële straat in Buitengebied Noord. R.I.Z.A. is afkorting voor Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer
en Afvalwaterbehandeling. Al vele jaren een weggetje van
de Frankenbeemdweg naar het complex van de RIZA, de
voormalige rioolzuiveringsinstallatie van de gemeente
Oss, in 1975 gesloten. Decennia lang heeft dit weggetje
geen naam gehad. Met de verkaveling en bebouwing van
de Oijense Zij in 1987 verdwenen.

Sint Antoniusstraat
Van Bosschestraat naar grens met Heesch, ter hoogte van
de huidige Brederostraat.
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Sint Teunisstraat
Van Berghemseweg naar Kapelhoek. Nu de Grutto.
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Rooijenpad
Afgeleid van het toponiem De Rooijen. Van Oude
Molenstraat naar Kloosterstraat, in 1959 verdwenen.
<1885

Vervolg in Tussentijds 2/2019

Breken met het verleden
Op de kruising van de Wethouder
van Eschstraat en Molenstraat stond
lang het enigszins geheimzinnig
ogende hoofdkantoor van Akzo
Pharma-Organon, opgetrokken
in 1977. De donker gouden ramen
deden denken aan de bombastische
‘Volkspalaste’ in de DDR. Maar hier
waren ze ook aangebracht, als enig
kantoor in Oss en wijde omgeving,
wellicht heel Nederland. Ze weerden
zon voor de werkers binnen maar
blokkeerden ook het zicht op

wat er zich achter afspeelde. Een
geheimzinnigheid die na de totale
make-over van het kantoorpand tot
appartementencomplex volkomen
verdwenen is.
Het kantoorgebouw is sinds 2015
eigendom van de Bossche projectontwikkelaar Certitudo Capital.
Die heeft het in enkele jaren een
lichte tint gegeven en met een extra
bovenetage verdieping toegerust.
Daardoor zijn er
nu 74 studio’s en

appartementen beschikbaar die dit
voorjaar bewoond zijn geraakt. Het
pand heeft ook een naam gekregen: De Vorst. Dat sluit niet aan op
de ontstaansgeschiedenis van het
pand maar ligt wel in het verlengde
van de rotonde voor Museum Jan
Cunen, waar het zwaard en de bronzen emmer van het Vorstengraf vele
malen vergroot de voorbijganger
begroeten. PS

