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Foto voorpagina:
 et bekende kantoor van Makelaardij Van der Krabben ondergaat een grote make-over. Nieuwe
H
aanbouwen aan de ene kant gaan eraf, veel meer nieuwe komen er aan andere kanten weer bij. Maar
het fraaie pand blijft in ieder geval behouden in het Osse straatbeeld na de verwoestende brand. Dat
is grote winst. Meer over dit interessante pand vindt u in deze aflevering van Tussentijds. (foto PS).

Het oorlogsverleden heeft in heel Zuid-Nederland
in dit najaar, met name de maand september 2019,
een belangrijke rol gespeeld. Die maand werd 75
jaar geleden het zuiden van Nederland bevrijd.
Natuurlijk was dat een heuglijk feit. De ontberingen
van de hongerwinter, die men in het westen van
Nederland tegemoet ging, bleven de mensen in de drie
zuidelijke provincies bespaard. Voor de bewoners van
het Maasland waren de maanden na de bevrijding
in september 1944 toch de heftigste van de oorlog.
Na de mislukte Slag om Arnhem de frontlijn in het
rivierengebied kwam te liggen. Gevolg was dat Oss en
omgeving opeens aan het front terecht kwamen.
De Tweede Wereldoorlog komt ook aan bod in deze
Tussentijds, niet het eind van de oorlog maar juist het
begin er van in mei 1940. Een tijdje terug ontvingen
we via de website een vraag van een meneer die
gegevens aan het naspeuren was over de belevenissen

van zijn vader direct voor en aan het begin van de
oorlog. Zijn vader was juist in die tijd dienstplichtig
militair en onder andere gelegerd in Oss. Hij kende
de stad helemaal niet, dus we lezen nu aan de
hand van zijn dagboek over zijn ervaringen als een
‘buitenstaander’ in Oss en hoe hij de stad meemaakte
in de korte tijd dat hij hier gelegerd was.
We besteden in dit nummer niet alleen aandacht aan
Oss maar kijken ook naar onze oosterburen, met wie
we tegenwoordig gelukkig goed kunnen samenleven.
We gingen in Duitsland op excursie met als doel hun
indrukwekkende industriële verleden maar vonden ~
ook connecties met het indrukwekkende Osse
industriële verleden.
En dan heb ik het nog niet eens over de overige
artikelen over de Osse historie in deze Tussentijds die
zeker weer de moeite waard zijn. Veel leesplezier en
vooral en hopelijk tot ziens!

Namens de redactie,
Robert van Vlijmen
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blad toegezonden.
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Dagboek van een
jonge soldaat uit
Leerdam, gelegerd in
Oss tijdens de Duitse
inval op 10 mei 1940
Kees van Gent
Peter Hoogenhuijzen als
dienstplichtig militair
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In 1939 werden Peter Hoogenhuizen en Kees (Cornelis)
van Gent bij de mobilatie opgeroepen en werden gelegerd

Peter Hoogenhuijzen (links omcirkeld) en Kees van
Gent (rechts omlijnd) tijdens hun opleiding in Breda,
Chassékazerne.

in Ravenstein, Zeeland, Uden, Zelderheide aan de Duitse
grens, Uden, Oss, Uden, en weer in Oss. Vervolgens zijn ze
vanuit Oss marcherend de oorlog in gegaan tot vlakbij de
Grebbeberg. De locaties waar Hoogenhuizen en Van Gent
in Oss verbleven konden wij nog goed plaatsen. Van Gent
heeft een dagboek bijgehouden en in 1992 zijn herinneringen aan de oorlogstijd en zijn vriend Peter opgeschreven.
Op 10 mei 1940 lagen Peter Hoogenhuizen en Kees van
Gent als gemobiliseerde militairen te slapen in Oss, in
het drieklassig kleuterschooltje (red.: dit lag achter de nog
bestaande St. Jozefschool aan de Oude Molenstraat. Het
schooltje is rond de jaren ’80 gesloopt) naast het klooster1
toen ze werden gewekt door hevig gebrom in de lucht
van Duitse vliegtuigen met parachutisten die op weg

waren naar Den Haag, de Maasbruggen bij Rotterdam,
de Moerdijkbrug en meer locaties. Er brak in Oss lichte
paniek uit onder de soldaten, er waren explosies te horen
en er werd geschoten vanaf het dak van Zwanenberg. In
de loop van de ochtend werden troepen verplaatst. Het 6RI
(Zesde Regiment Infanterie), het legeronderdeel van Peter
Hoogenhuizen en Kees van Gent, trok richting Oijen2
en van daar over de tijdelijke schipbrug verder naar de
Betuwestelling dichtbij de Grebbeberg. De soldaten kregen
de opdracht de linie te beveiligen door patrouilles te lopen
achter de stoplijn van de linie.
Het dagboek van Kees van Gent en zijn maat Peter
Hoogenhuizen begint op augustus 1939 en eindigt eind
mei 1940. Van Gent beschrijft wat zij meemaakten tijdens
de Duitse inval in mei 1940.
Van de heer Hoogenhuizen kregen wij toestemming
om dit verslag, dat hij erfde van zijn vader – met name
de beschrijving van diens tijd in Oss – te plaatsen in
Tussentijds. Een ooggetuigeverslag van de begintijd van
de oorlog, standplaats Oss. We volgen de schrijfwijze van
Van Gent.
Het dagboek van Cornelis van Gent begint in augustus
1939. Delen uit de eerste pagina’s van het dagboek:

Maandag 28 augustus 1939:
mobilisatie afgekondigd.
29 augustus:
MOBILISATIE
Woensdag 30 augustus.
Breda, St. Teresiaschool in de Etnastraat.
Vrijdag 1 september 1939:
Naar Ravenstein vertrokken met de trein.
Zaterdag 2 september:
St. Barbaraschool vlak bij de spoorbrug.
Vrijdag 15 maart 1940:
waren wij een paar weken in Oss, in het laboratorium van de
Organon gelegerd 3 .
30 maart 1940:
Pasen bij Schildmans in Uden
Zaterdag 13 april 1940:
in de nacht naar Oss overgeplaatst, troepenconcentratie
ten zuiden van Den Bosch gelast, tot 10 mei gebleven.
Vier bataljons.

JAARGANG 25

De heer Hoogenhuizen vertelde dat zijn vaders militaire dienst op 11 oktober 1937 in Breda begon. Peter
Hoogenhuizen, uit Leerdam, ontmoette zijn plaatsgenoot
Kees van Gent bij de militaire opleiding als dienstplichtige
in de Chassékazerne. Beide jongemannen sloten in Breda
vriendschap voor het leven. De gehele dienstplichtige tijd
van 6 maanden training en een verlenging met 5 maanden,
de mobilisatie en de oorlog zijn ze samen gebleven. Zoals
zoon Teus over zijn vader en diens vriend Kees zegt: ‘samen
beleefden ze heel vele angstige uren, beiden overleefden
de oorlog maar kwamen er zeker niet schadeloos vanaf.’

Hoogenhuijzen en Van Gent (omcirkeld) met hun groep dienstplichtigen in Uden.
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De Werkende Mens ontvangt via de website
regelmatig vragen over historische gebeurtenissen in
Oss. Dit voorjaar bijvoorbeeld kwam er een vraag
van meneer Teus Hoogenhuizen. Zijn vader, Peter
Hoogenhuizen, was als dienstplichtig militair
van 22 jaar oud in 1939/1940 enige tijd in Oss
gelegerd. Daar had hij foto’s gemaakt van ook nu
nog bekende plekken. Het betrof een kleuterschool en
een laboratorium van Organon, bij de fabriek van
Zwanenberg.
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Vrijdag 19 april:
staat van beleg afgekondigd.
Vrijdag 10 mei: OORLOG. Trekken terug over de Maas
(zie noot 2, de tijdelijke schipbrug bij Oijen) naar Heerewaarden.
Zaterdag 11 mei:
van Heerewaarden via Wamel-Tiel naar Echteld
Zondag 12 mei:
Pinksterfeest in oorlogstijd
Maandag 13 mei:
trekken in de komende nacht terug via Buren-Beusichem
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Dinsdag 14 mei:
Culemborg-Everdingen naar Hagestein. Nemen positie in
bij viaduct A2 Diefdijk bij Zijderveld- capitulatie en wat verder?
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Woensdag 15 mei:
Zijderveld in een lege barak geslapen, koud – koud!
Donderdag 16 mei:
Gister nog naar huis geweest, alles goed.
Dinsdag 21 mei:
de Furer beschouwd ons als krijgsgevangen, pas op.
Woensdag 22 mei:
Nooit naar Duitsland.

Na deze inhoudsopgave schakelen we over naar de uitgebreide dagbeschrijvingen van Kees van Gent, maat van
Peter Hoogenhuizen 4 :
‘.. Midden in de maand maart 1940 zijn we een paar weken in
Oss geweest. In het toenmalige laboratorium van de Organon
medicijnfabriek. Het was net een kasteel met twee torens en in
die torens een gemetselde draaitrap.
Een van onze jongens liet bovenaan zijn emaile schaaltje vallen
toen we gingen eten, toen het beneden aankwam zat er geen email
meer op, dan is het wel gemakkelijk als je een eetketel hebt. Zo
tegen eind maart zijn we teruggegaan naar Uden naar onze oude
adressen. Het was weer graven en bouwen aan onze stellingen
geblazen, ik was tot timmerman gebombardeerd en moest hamer
en spijkers onder onze uitrusting verstoppen om ze te behouden.
Goede Vrijdag en Pasen in Uden doorgebracht het was prachtig
weer en velen waren op de pof naar huis gegaan. Ineens kwam er
een apél als uit delucht vallen, verzamelen op de binnenplaats
van het gymnastieklokaal ’t was een pierig clubje. Toen de
precentielijst werd opgelezen werd er altijd precent geroepen, er
geloofde nog geen hond dat het klopte zelfs de kapitein niet... Ik
heb verschillende malen tegen mijn maats gezegd, jongens we
krijgen oorlog maar ik kon op mijn rug krijgen. Maar we waren
toch geen vreemdelingen in ons leger wat kwaliteit en bewapening
betreft. De Franse Maginotlinie was een groot mollenland, maar
ze hadden jammer genoeg hun linie niet tot de kust doorgetrokken. De Belgen waren taaie vechters in het verleden en wij hadden weinig en konden weinig. Waar ga je dan heen, bij ons door
Nederland heen, logies toch.

... vanaf 9 april wordt het gewone verlof ingetrokken. De dreiging
wordt steeds tastbaarder en Hitler bralt en schalt en krijst steeds
harder en Duitsland gelijkt een militair gekkenhuis. Van zaterdag
13 op zondag veertien april zijn we ’s avonds laat met stille trom
naar Oss overgeplaatst en kwamen even ten zuiden van Organon
in een drieklassig kleuterschooltje tegen een begraafplaats aan te
liggen, hier zijn we gebleven tot tien mei. Vier bataljons lagen
geconcentreerd rond Den Bosch. Op het sportveld vlak bij onze
school was een voetbalwedstrijd, wij er naar toe. Een houtzagerij 5
er vlakbij blies net die avond zijn zaagsel door de ketel en dat
zwarte spul daalde als een gestage regen naar beneden, we zijn
maar gauw gevlucht want je werd er pikzwart van. ..

Wij lagen hier vlakbij een achterbuurt waar men alles deed
wat verboden was, een vies zwart zootje. Als je ’s nachts bij de
keukenwagen op wacht stond zag je meer dan voor je jonge ogen
goed was. Er woonde een buschauffeur als die ’s morgens vroeg
weg ging was ie nog maar amper de straat uit of een ander glipte
naar binnen en kroop in zijn warme nest. Iets ten zuiden van Oss
hadden we een wachtpost met een telefoon maar er was niemand
die ermee om kon gaan en waar we daar op wachten ben ik nooit
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Dinsdag 16 april:
in een kleuterschooltje gelegen in een achterbuurtje vlak ten
zuiden van de Organon.

De ansichtkaart is door Kees van Gent vanuit Oss
naar huis gestuurd.

Het kantoor van Zwanenberg, ‘net een kasteel met twee
torens’ schrijft Kees van Gent in zijn dagboek.
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Ansichtkaart van gemobiliseerde militairen in de kantine van Zwanenberg.

In onze tijd werd een groot gedeelte van Oss van riolering voorzien en ook de afvoer naar de Maas. In de
Ooijenseweg ten noorden van Oss werden betonnen
buizen gelegd zo groot dat je er ongeveer rechtop in
kon staan. Het was wel nodig want het vee in de
wei moest van drinkwater worden voorzien want
het water in de sloot was voor de dieren niet te
drinken vanwege het afvalwater van Oss dat
de polder op kwam. Via de Ooijenseweg liepen
we nogal eens in noordelijke richting naar
Maas naar Ooijen en het Ooijense veer, de
reden daarvan is ons later wel duidelijk
geworden. Als het markt was moesten we
iets omlopen anders gingen we recht door het centrum moesten
we daar halverwege wel eens wat oefenen. Tot men op het idee
kwam om van zo’n hoge weg over de sloot in een slappe zinkwal te
springen, niveauverschil anderhalve meter en wat stukken steen in
de andere kant, dat moest ongelukken opleveren. De jongen voor
me springt komt op een stuk steen – enkel flink geblesseerd – en
word per fiets afgevoerd naar Oss en de arts stuurd hem door naar
het hospitaal. Dit was het einde van de oefening, we hebben hem
nooit meer teruggezien.
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achter gekomen. Peter Hoogenhuizen melde op een morgen dat
hij inwoning had gekregen van een vlo, we hebben achter elkaar
maatregelen genomen om uitbrijding te voorkomen. Strozakken
en dekens buiten in de zon vloeren geschrobt en nagedweild met
lysol, ’s avonds de boel er weer in en geen last meer gehad. .. Toon
heeft me bezworen als de oorlog kwam nooit naar Duitsland te
gaan, alles beter dan dat. .. Zo sukkelden we op donderdag 9 mei
1940 aan, herzelfde eentonig leven zeg maar sleurgang van elke
dag. ’s Avonds kruipen we maar weer op de strozak kop op de
ransel – zoals we al zevenendertig weken hebben gedaan hebben
en gaan slapen, wat zou je anders ook doen. In de nanacht zeg
maar vroege morgen half vier – wat is er toch aan de hand ’t is
toch zo onrustig, ’t lijkt wel in de lucht te zitten, er worden er nog
meer wakker. Van gebrom gaat over in gedaver. Al rap staan we in
onderbroek en hemd in de lucht te kijken. Vliegtuigen, vliegtuigen
en nog eens vliegtuigen – ’t ziet er zwart van en allemaal in westelijke richting, eindeloos. Het wordt steeds onrustiger op straat
soldaten en burgers al of niet in nachtgewaad en de vraag is wat
is er gaande. De een zegt die vliegtuigen gaan naar Engeland – de
ander heeft weer een ander idee, maar niemand durft het vreselijke
woord van zes letters hardop uit te spreken. Tot een jagertje wat

lager vliegt en vanaf het platte dak van Zwanenberg door de
luchtdoelmitrailleurs onder handen wordt genomen en maakt dat
ie weg komt. Hiermee is het antwoord gegeven en het vreselijke
werkelijkheid geworden.

veer, op de veerstoep had men dikke stromatten gelegd, zeer ver- Hier eindigen we het verhaal over wat Kees van Gent en
standig. Wij hebben van de moffen geen last gehad. Zijn zonder Peter Hoogenhuizen van het begin van de oorlog in Oss
trammelant over de pontonbrug gekomen. Zoveel mogelijk de hebben ervaren.
riverdijken mijdend en liefst de binnenwegen nemend, bereikten we
tegen de avond Heerenwaarden. Bij het veer namen wij positie in.’

Oorlog
In het leven is de toekomst altijd een onzekere factor, maar nu
komt daar een extra dimentie bij. ’t Is nu zaak een broekzak met
patronen te krijgen – een veldfles koffie en kuch. We zijn zowel van
het een als het ander voorzien en onze persoonlijke bezittingen in
onze koffers gedaan en van een label voorzien. En wat nu, zullen
we ze ooit weerzien. Het kader is langzamerhand wat witjes om
de neus net als wij komen opdagen... Goed vijf uur een donderende
slag in noordoostelijke richting een rivierbrug gaat de lucht in.
.. Ten noorden van Oss bij het Ooijense veer lag een pontonbrug
over de Maas welke zwaar werd bewaakt, een vijandelijke zware
bommenwerper toonde wat veel belangstelling en kreeg een lading
lood in zijn pens en klapte met bommen en al op de grond een
donderende slag en dat was dat. Goed tien uur half elk zijn we uit
Oss vertrokken, door het centrum in noordelijke richting naar de
Maas via de Ooijense weg. .. De rivierdijk uit naar het Ooijense

Kees van Gent (links omlijnd) en Peter Hoogenhuijzen (rechts) bij het graven van stellingen.
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1	red.: het betreft het in 1968 gesloopte klooster van de Karmelieten. Bij Oijen
was eind 1939 een schipbrug gelegd. Deze brug had een middenstuk dat los op
de rivier dreef met een paar bewakers er op. Als er wagens over de brug moesten
dan werd dit brugdeel tussen de brug gevaren door het m.s. Nooitgedacht. Zo
ontstond tijdelijke vaste oeververbinding. Aan land was een observatiepost
ingericht, bemand door een luitenant en twee soldaten, die het invaren van
het brugdeel coördineerde. De brug is op 10 mei 1940 gebruikt om troepen te
verplaatsen en kort daarna weer afgebroken. Bron: Archief Stichting Werkgroep
Historisch Alphen aan de Maas 2018.
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De tijdelijke schipbrug bij Oijen in 1939. (bron: Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas)

2 R ed.: De Organon-gebouwen die er toen waren lagen allemaal aan de
Kloosterstraat. Dat was een doorgaande weg waar ook nog woonhuizen
stonden tussen de fabrieken. Deze woningen zijn na overlijden/verhuizing
van de bewoners door Organon/Zwanenberg gesloopt. Later is dit deel van
de Kloosterstaat onderdeel geworden van het bedrijfsterrein en niet meer
openbaar toegankelijk, waarschijnlijk ergens eind jaren ’60. Bij het ingaan
van de Kloosterstraat vanaf de Gasstraat volgde na het kantoor van de
gasfabriek aan de linkerkant het oudste Organongebouw. Het was voorheen

3	We schrijven de tekst letterlijk zoals deze in het dagboek genoteerd is. De tekst
is in 1992 vastgelegd.
4	Dit zal De Reuvers Stoomkuiperij, Houtzagerij en Kistenfabriek zijn geweest.
Dat bedrijf was gevestigd op het terrein noordelijk waar nu de Wethouder van
Eschstraat aansluit op de Molenstraat.
5	Dat was de brug bij Ravenstein, deze is op 10 mei 1940 om 5.15 uur
opgeblazen. De Duitsers herstelden de brug weer op 11 september. Op 17
september 1944 bliezen de Duitsers de brug weer op, terugtrekkend voor de
geallieerden die op die dag Operatie Market Garden begonnen.
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Alle foto’s (uitgezonderd van de schipbrug bij Oijen)
komen uit het dagboek van Kees van Gent.
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Fotoverantwoording:

de “timmerfabriek” van Zwanenberg en is in 1930 verbouwd voor Organon.
In dit gebouw (van binnen sterk gemoderniseerd, van buiten nog in oude
stijl) was ook de directie ondergebracht. Schuin daar tegenover was in 1939
een nieuw gebouw geplaatst met modernere laboratoriumvoorzieningen
en een gehoorzaal, de voorloper van het inmiddels gesloopte auditorium.
Tegenwoordig valt dit gebouw buiten het MSD-terrein (het farmaceutisch
bedrijf dat Organon enkele jaren geleden heeft opgekocht en afgeslankt) en
ligt op het terrein van het Pivot-park (het Pivot-park bestaat uit gebouwen
van voorheen de Organonfabriek en wordt sinds enkele jaren gebruikt door
zelfstandige startups in de farmacie, met financiële steun van de gemeente en
provincie en met gebruikmaking van hoogwaardige apparatuur die OrganonMSD heeft achtergelaten om ze verder te helpen. Een goedmakertje voor het
grote verlies aan banen in de research).
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De deelnemers aan de excursie stappen uit in Wuppertal
Vohwinkel.

In het Backhaus onder het station Vohwinkel genieten we
Kaffee und Torte.

Het eind/begin station Vohwinkel
van de Schwebebahn.

De Schwebebahn zweeft het station binnen.

Excursie van jarige
Werkende Mens
naar Duitsland

Om onze verjaardag te vieren zijn we met een groep
donateurs op zaterdag 12 oktober op stap geweest naar
Duitsland. Daar hebben we een aantal monumenten
bezocht die symbool stonden voor de industriële ontwikkeling in Duitsland rond 1900. Op die manier gingen we
ook even terug naar onze oorspronkelijke uitdaging.
We vertrokken voor een zaterdag erg vroeg, om 8.15 uur. We
waren de leeftijd van het schoolreisje wel ontgroeit maar
dezelfde goede sfeer hing in de lucht. We gaan bijzondere
dingen zien!
Na een voorspoedige reis bereikten we onze eerste halte in De wagons hangen aan een reeks wielen met elektromotoren.
Wuppertal. Onderweg was de inwendige mens wel voorzien maar het was toch ook fijn om bij onze aankomst in
Wuppertal eerst te genieten van een ‘Kaffee mit Kuchen’.
Daarna begon ons eerste avontuur, een ritje met de
Schwebebahn, waar we tijdens de koffie al uitgebreid naar
konden kijken. Het ‘Backhaus’ lag in een van de stations van
de Schwebebaan. Deze Schwebebaan is een monorail, zeg
maar een bovengrondse metro, waarmee je over de straten
en gedeeltelijk over het water (de rivier de Wupper, de enige
plek die nog vrij was om een spoorbaan aan te leggen) in
Wuppertal ‘zweeft’. Dit klinkt heel futuristisch maar dat
is het niet. De dienstregeling van de Schwebebahn begon
op 1 maart 1901. De eerste testrit werd door keizer Wilhelm Vanuit de achterste wagon is goed te zien dat de
II al gemaakt op 24 oktober 1900.
Schwebebahn de Wupper volgt.

10

de stichting haar activiteiten (lezingen, excursies en
het uitgeven van een eigen blad) vooral richten op de
ontwikkeling van de industriële activiteiten die voor
Oss zo ontzettend belangrijk zijn geweest. Geleidelijk
werden we, samen met het Stadsarchief, een spreekbuis
voor de gehele geschiedenis van de stad Oss (en soms
ook omstreken).
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Het is alweer 25 jaar geleden dat stichting De
Werkende Mens is opgericht. De stichting kwam
voort uit een plan om een industriemuseum in Oss tot
stand te brengen. Dat bleek om allerlei redenen niet
haalbaar. Een stichting die aandacht zou schenken
aan de ‘werkende mensen’ van Oss was wel mogelijk.
Zoals nu al 25 jaar blijkt! In eerste instantie wilde

Langs de rivier staan nog veel fabrieken en bedrijven.
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Door Robert van Vlijmen
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Opmerkelijk was dat de inwoners van Wuppertal die deze
zaterdag met de Schwebebahn meegingen onze groep,
voor wie het ritje toch een soort attractie was, absoluut
niet opvallend vonden. Waarschijnlijk zijn wij niet de
enige toeristen die zich aan een dergelijk tochtje wagen...
Bij het eindstation werden we keer keurig door de bus
opgevangen en gingen we door naar onze volgende halte
in Bredeney bij Essen. Daar ligt op een hoge heuvel de
enorme villa ‘Hügel’ van de familie Krupp. Tegenwoordig
museum en conferentieoord.

Eindstation Oberbarmen.
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Sindsdien is de lijn een levend en druk gebruikt monument van 13,3 kilometer en 20 stations. Op werkdagen
vervoert de Schwebebahn ongeveer 82.000 reizigers. Door
het ophangingssysteem zwaaien de wagens een beetje
heen en weer bij het in- en uitstappen. Vooral de plekjes
aan de voor- en achterkant van de wagons waren geliefd
bij de DWM’ers omdat men daar het mooiste zicht had,
waarvan ook dankbaar gebruik werd gemaakt om mooie
foto’s te maken.
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Villa Hügel van de familie Krupp.

De familie Krupp is in de 19e eeuw groot geworden in de
metaalindustrie in het Ruhrgebied. Vooral Alfred Krupp,
de zoon van de oprichter van het bedrijf, heeft het bedrijf
groot gemaakt door de productie van spoorwegmateriaal
en kanonnen. Het bedrijf was de grootste wapenleverancier
aan Adolf Hitler. De zoon van Alfred Krupp is hiervoor
veroordeeld. We konden de gehele villa bezichtigen en
ons vergapen aan de rijkdom die de familie heeft gehad.
Daartegenover stond de uitgebreide tentoonstelling in de
kleine villa waaruit ook bleek dat al die rijkdom ook een
keerzijde had. Daarbij moet niet alleen gedacht worden
aan de oorlogsslachtoffers maar ook aan de armoede die er
onder de fabrieksarbeiders heerste en de bijzonder slechte
en gevaarlijke werkomstandigheden van de arbeiders.

De scheepslift was bedoeld om het grote hoogteverschil tussen het Dortmund-Emskanaal en het Rhein-Hernekanaal
te kunnen overbruggen om zo de haven van Dortmund te
kunnen bereiken. Het schip voer een gigantische laadbak
in waarin het in slechts 2,5 minuut 14 meter hoger of lager
werd getild. Helaas was het voor onze groep niet mogelijk
een rondleiding te krijgen maar de uitleg op de borden bij
de scheepslift en in het museum maakte alles toch duidelijk. Zeker ook hoe groot de omvang van een schip was dat
in de hefbak paste en dat als model in de bak was gelegd.

een goede indruk gekregen van de enorme ijzeren constructies die in het Duitse Ruhrgebied rond 1900 gemaakt
konden worden. Door deze technologische mogelijkheden
was het een van de belangrijkste gebieden van het toenmalige Europa maar alle imposante gebouwen en rijkdom
hadden ook een keerzijde. Ook dat moeten we niet vergeten.
[Foto's: Paul Spanjaard]

Na ons bezoek aan de scheepslift in Waltrop was het weer
tijd om de reis terug naar Oss te ondernemen. We hebben Model dat de werking van de Schiffshebe laat zien.

De Schiffshebe van Henrichenburg.

Scheepslift Henrichenburg in Waltrop
We hadden tot nu toe tijdens onze reis kalm aan kunnen
doen omdat we overal ruimschoots op tijd waren. Naar
de laatste halte was het even zoeken….. en een klein stukje
wandelen.

De droog
gelegde sluis
van WaltropHenrichenburg.
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De Schwebebahn hangt deels boven de straten in Wuppertal.

De scheepslift is gebouwd in 1899 en het was duidelijk te
zien dat keizer Wilhelm II in Duitsland aan de touwtjes
trok. Zeker bij de schachtsluis die net als de scheepslift
inmiddels buiten gebruik was en waar we doorheen konden wandelen. Dat liet ons wel de sluis van een andere
kant zien…
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Het Marechausseemuseum in Buren, met
de aankondiging van de expotie ‘Dossier Oss’
prominent op de voorgrond. (foto PS)

De entree van expositie ‘Dossier Oss’ (foto PS)

DOSSIER OSS:
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Paul Spanjaard
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Burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans leidt de expositie
‘Dossier Oss’ in. (foto PS)

Op vrijdag 28 juni van dit jaar opende onze burgemeester W.
Buijs-Glaudemans samen met brigadegeneraal M. Kersbergen
van de Kon. Marechaussee twee nieuwe tentoonstellingen
in het Marechausseemuseum in Buren. De namen van deze
nieuwe exposities zijn ‘Dossier Oss’ over de criminaliteit in Oss
tussen 1890 en 1940 en ‘Ik Beloof Trouw’, over werken voor de
marechaussee, is het een beroep of roeping.

misdaden. De aangerukte versterking van de marechaussee was dan ook
geen overbodige luxe. Helaas boterde het niet erg; de marechaussees waren
veelal afkomstig uit het protestantse deel van Nederland en pasten zich
maar moeizaam aan in het katholieke Brabant.1 En de politieambtenaren
voelden zich op hun beurt op de vingers gekeken. In Dossier Oss ontmoeten
we de hoofdrolspelers uit deze roerige periode en leren we meer over de
vaak bijzondere relaties tussen marechaussee, politie en leden van het
boevengilde en de uiteindelijke politieke gevolgen van de verstoorde orde.‘

Burgemeester Buijs gaf wat dat betreft een uitstekende genuanceerde
inleiding bij de opening. Daarin schetste zij het ontstaan van de
voedingsbodem van de criminaliteit (die zeker zeer verontrustende vormen
aannam in Oss), in samenhang met de opkomst van de industrie, de
crisistijden van eind 19e eeuw en begin 20e eeuw, de teloorgang van werk en
inkomen en uitsluiting en armoede die dat voor voor velen in Oss meebracht.
Na haar introductie schetste de brigadegeneraal het bijzondere werk van
de marechaussee en openden zij samen de nieuwe tentoonstellingen.

Naar ‘Dossier Oss’ ging onze belangstelling als Osse historische kring
logischerwijs het meeste uit. Het gaat in dit dossier om de roerige
periodes van criminaliteit die Oss aan het einde van de negentiende
eeuw doormaakte en opnieuw in de jaren twintig/dertig in de 20e eeuw.
De periode die het meest is bij gebleven met ‘de Bende van Oss’ als
hoofdfiguur. Zoals het Marechausseemuseum het zelf verwoordt: ‘Tussen
het einde van de 19e eeuw en het begin van de Tweede Wereldoorlog
werd Oss geregeerd door een aantal criminele families waar het gezag
maar weinig vat op had. Deze ‘bende van Oss’ pleegde in een kleine vijftig
jaar duizenden criminele feiten, van messentrekkerij en ruiten ingooien tot
brandstichting, roofovervallen en zelfs moord. De gemeentepolitie genoot
weinig aanzien onder de bevolking en wist geen grip te krijgen op de

We kunnen over deze korte introductie op de criminaliteit in Oss zeggen
dat het niet helemaal juist is om alle criminaliteit over de periode van vijftig
jaar toe te schrijven aan het optreden van een ‘bende van Oss’. Er bestond
geen samenhangende organisatie van criminelen over deze lange tijd. Wel
komen leden van verschillende families in wisselende samenstellingen tot
tal van criminele acties. Maar er zat geen groot plan achter zoals de tekst
van het museum suggereert.

Rene Parijs, de directeur van het Marechaussemuseum, heeft voor
een moderne en frisse opzet van de tentoonstellingen gezorgd. Mooi
ingepast in het monumentale gebouw. We vonden de tentoonstelling
‘Dossier Oss’ zelfs tamelijk gewaagd in zijn opzet. Aan een nagemaakte
cafétafel, compleet met perzische kleedjes, kun je als bezoeker proberen
een aantal Osse misdaden op te lossen. Originele (soms gruwelijke)
politiefoto’s van de slachtoffers op de plaatsen delict zijn zelfs te zien.
Ook kom je als bezoeker heel dichtbij de Osse misdadigers van deze en
andere wandaden.

1 We voegen hier aan toe de moord op wachtmeester G. Hoekman op 26 maart
1893 in Oss die landelijk opzien baarde en nog steeds in de herinnering gegrift
staat bij de marechaussee.

We zullen u in het voorjaar 2020 een excursie naar Buren aanbieden om
exposities en stad te zien. U hoort daar als donateur meer over.

De cafétafel van de Osse misdaden. (foto PS)

Een computerspel om de misdadigers te achterhalen
(foto PS)
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De geruchtmakende ‘Affaire Oss’
in nieuwe dynamische expositie
in het Marechausseemuseum Buren
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Tussen
door

Landgoed Elzenburg

Kleef

J A N U LI J N

Op weg naar de Milieustraat aan de Maaskade valt steeds
weer de dubbele rij bomen op langs deze weg die tot aan
de Dommelstraat mee gaan. Tussen de dubbele rij bomen is
een smal paadje zichtbaar. Het bomenlaantje is het restant
van de toegangsweg tot het landgoed de Elzenburg, een
voorname boerderij. De boerderij en een aantal woningen in
deze omgeving zijn afgebroken in de jaren zestig. Om plaats
te maken voor de aanleg van de haven en het industrieterrein.
Jan Ulijn haalt de historie van de plek op in dit artikel.

uitvoering van het kanaalhavenplan en de aanleg van het industrieterrein.
Het Burgemeester Delenkanaal werd geopend op 14 juni 1968 door
prins Bernhard. Zuidelijk van de Elzenburg lag de Ganzensteeg, later
Achterschaijkstraat genaamd. De verbinding tussen Schaijk en Achterschaijk
was de Broekstraat, later Waterstraat. De huizen langs deze straten zijn
in verband met het kanaalhavenplan allemaal afgebroken.

Bij een bezoekje aan Kleef viel me
opeens een straatnaambordje op:
P – Van-den-Bergh-Str. Het stadje is niet
ver van Oss en het is u wellicht ook wel
eens opgevallen. Had u ook het idee dat
dit weleens iets met Oss te doen kon
hebben? Dat is namelijk helemaal juist.

Wel bekend is natuurlijk het verhaal dat margarine
door de Osse familie Jurgens in 1871 tot een
verkoopbaar product is gemaakt. Deze smakelijke
‘kunstboter’ was goedkoper dan echte natuurboter
en was daardoor al snel een groot verkoopsucces.
De eveneens Osse familie van handelaren in echte
boter Van den Bergh zag met lede ogen dat hun
concurrenten hier een goudmijn aangeboord

Burgemeester G.H. de Knokke van der Meulen was ook notaris en
vervangend rechter (van 1821 tot 1843) zoals beschreven in de ‘Kroniek
van Oss’. Hij ontgon het landgoed ‘Elzenburg’, groot ongeveer 44 bunders
(ha). Hij bouwde een eigen weg die er nog steeds is en een brug op
eigen kosten, niet in de Macharenseweg maar 80 meter oostelijk. Deze
burgemeester heeft hier op dit landgoed gewoond. In het voorhuis is een
herberg geweest. Over de eigen weg moest tolgeld betaald worden aan
de pachter.

hadden. Een uitvinding werd toen nog beschermd
door patenten en een jaar later konden de Van
den Berghs ook margarine maken, eveneens met
enorm succes. In 1888 opende Van den Bergh een
margarinefabriek in Kleef. Aan het spoor, goed
bereikbaar voor aan- en afvoer van grondstoffen
en producten, ook goed bereikbaar voor arbeiders.
En niet ver van Nederland en Oss. De bouw van
de fabriek in Kleef was niet alleen nodig voor
uitbreiding van de productie. Duitsland voerde
in die tijd een politiek van bescherming van de
eigen industrie en legde hoge importheffingen op
producten uit het buitenland. Door in Kleef een
fabriek te openen kon Van den Bergh aan deze
heffingen ontkomen en tegelijk de Duitse markt
beter bedienen. De fabriek ging dicht in de periode
1975-2000. Er is nu een herontwikkelingsproces
gaande. Maar de herinnering aan de familie Van
den Bergh is er nog. PS

Er verbleven ook ruim een jaar een groep marechaussees (1934). Aanleiding
hiervoor was de criminaliteit in Oss en omgeving, met name voor toezicht
op het Schaijks veld. Een heel bekend figuur was marechaussee Aart van
der Weerd. Door zijn indrukwekkende gestalte bijgenaamd ‘King Kong’.
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Landgoed Elzenburg, begin 20e eeuw..
(foto Blankensteijn, BHIC/Stadsarchief Oss)

Straatnaambord in Kleef.

De Maaskade met
rechts de dubbele
bomenlaan van het
verdwenen Landgoed.
De Elzenburg (foto PS)

De oude margarinefabriek van Van den Bergh in Kleef in herontwikkeling. (foto Tineke Metz)

Goudmijngas
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In 1940 werd de boerderij gevorderd door de Duitse bezetter. Nadat deze
verjaagd was in september 1944 waren er met Kerstmis 1944 één maand
Engelse militairen gelegerd. De boerderij is afgebroken in verband met de
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DE STRAAT

DE STRAAT

JURGEN PIGMANS [STADSARCHIEF OSS]

MOLENSTRAAT

[DEEL 1]

De Molenstraat mag dan weliswaar verwijzen naar een grote graanmaler, toch is een dergelijk
gebouw met wieken nergens aan deze weg te vinden. Niet meer, althans. De eerste Osse molen stond
vroeger in de Heistraat, de tegenwoordige Oude Molenstraat, maar deze is al in 1867 afgebroken. Een
ander exemplaar heeft nog ruim drie kwart eeuw langer gestaan in de bocht van de Molenstraat en
de ‘oude’ Hescheweg. Tót de sloop, kort na de oorlog. Voor Ossenaren die vroeger op het Walplein
stonden, hun gezichten naar het zuiden en hun ruggen naar de stad gekeerd, was het hoe dan ook
duidelijk: de lange weg voor hen leidde naar de molen.
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De molen op de hoek van de Molenstraat met de Hescheweg, in 1935.

aan deze lijn werd op 4 juni 1881 officieel
geopend en slechts vier maanden later kregen
de boterbaronnen Jurgens en Van den Bergh
al toestemming een eigen goederenspoor aan
te leggen. Dat spoorlijntje liep van het station
naar het noorden, naar de margarinefabrieken
in het centrum. De rails lagen gewoon midden
in de Molenstraat. Van 1885 tot 1933 maakte
bovendien een stoomtram, als een onderdeel

van de verbinding tussen Oss en Veghel, de
Molenstraat in zuidelijke richting onveilig. Door
de (soms zelfs dodelijke) ongelukken die hiermee
gebeurde, kreeg de tram al snel de bijnaam
‘Goede Moordenaar’: ondanks de slachtoffers
die hij maakte, kon hij in die tijd immers toch
niet worden gemist.

JAARGANG 25

Deze weg was voor het agrarische Oss van groot
belang. Het was een prominente aanvoerroute
voor goederen en reizigers. De importantie van
deze straat nam tijdens de Osse industrialisatie
alleen nog maar toe. De verschillende
fabrieken gebruikten de Molenstraat ook als
hun vervoersader, zeker omdat ze rechtstreeks
in verbinding was gebracht met de spoorlijn
’s-Hertogenbosch-Nijmegen. Het Osse station
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Het Osse tramstation met de
‘Goede Moordenaar’, op een
ansichtkaart uit het begin van
de vorige eeuw.
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Boekpresentatie:
Onder Oss, een archeologisch verhaal

De Osse fabrikanten ging het
in deze periode voor de wind.
Zij lieten langs de Molenstraat
hun imposante villa’s bouwen;
als meest aansprekende
ongetwijfeld ‘Villa Constance’
(1888), het huidige Museum
Jan Cunen. De Molenstraat
werd hier in deze tijd bovendien
nog niet doorbroken door de
Raadhuislaan, waardoor de
statige tuin van de villa het
aanzien van de straat alleen
maar vergrootte.

Op 13 oktober werd het boek, Onder Oss - een
archeologisch verhaal, 45 jaar archeologie in Oss
in het Jan Cunen Museum gepresenteerd aan
een groep genodigden. De meesten actief in
de archeologie. De auteurs zijn Richard Jansen
en Evert van Ginkel. Richard Jansen is de
voormalige stadsarcheoloog van Oss en heeft
eerder de gelijknamige tentoonstelling ‘Onder
Oss’ georganiseerd. Evert van Ginkel is eveneens
archeoloog en schrijver-tentoonstellingsmaker.
Het boek geeft een goed beeld van alles wat er
archeologisch in de gemeente Oss is gevonden. De
afgelopen 45 jaar hebben ten noorden van Oss vele
opgravingen plaatsgevonden. Voorafgaand aan de
nieuwbouw werd er zo meer dan zeventig hectaren
grond onderzocht. Op deze wijze is er een heel goed
beeld ontstaan van hoe de Ossenaren woonden en
leefden in de prehistorie. Door de grote schaal van
de opgravingen is ook een beeld ontstaan van de veranderingen in het
landschap door de invloed van de mensen die hier zijn neergestreken. Ten
noorden van het centrum van Oss is er vanaf 2500 voor Christus sprake
van permanente bewoning. Dat komt mede door de gunstige ligging van
Oss, met aan de ene kant de Maas met zijn vruchtbaar stromingsgebied,
wonen deed men op het aansluitende hoger gelegen gedeelte. Er werden
een groot aantal nederzettingen ontdekt met bijbehorende grafvelden en
zelfs twee heiligdommen. Op prettig leesbare wijze laat het boek zien wat
er dankzij het archeologisch onderzoek bekend is van het leven en bewoning
van Oss van de steentijd tot en met de middeleeuwen.

De Osse Molenstraat
in 1892, gezien richting
het zuiden.

Het boek ‘Onder Oss’ is bijzonder mooi vormgegeven en rijk – bijna volledig
in kleur - geïllustreerd met vele nieuwe nog niet eerder gepubliceerde foto’s
en afbeeldingen. De uitgever komt ook uit de gemeente Oss, Uitgeverij
Iris uit Berghem. Het eerste exemplaar werd in ontvangst genomen door
wethouder Johan van der Schoot. Lokaal archeoloog van het eerste uur
Gerard van Alphen ontving het tweede exemplaar.
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Jurgens in gebruik als ‘Hoogere Burgerschool’,
maar breidden hun schoolgebouw in 1928 uit
met de nu nog aanwezige nieuwbouw. In de
tijd van het Rijke Roomse Leven drukte namelijk
ook de katholieke kerk een groot stempel op de
Osse samenleving.

JAARGANG 25

In 1904 werd iets verder naar het noorden een
indrukwekkend postkantoor aan de Molenstraat
gebouwd, aan het eind van de jaren twintig
gevolgd door het markante schoolgebouw
van de paters Karmelieten, het huidige Titus
Brandsmalyceum. De paters hadden weliswaar al
sinds 1923 de voormalige villa van de familie Jan

Het aangezicht van de Molenstraat werd
zodoende bepaald door kerk en fabriek, door
geloof en industrie. Dat zou ook bezuiden het
spoor zo zijn.
[Foto's Stadsarchief Oss]
Richard Jansen en Evert van Ginkel
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Het Osse postkantoor uit 1904 heeft een kleine 70 jaar in de Molenstraat gestaan.
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Het boek ‘Onder Oss’ is onder andere bij het Stadsarchief en Boekhandel
Derijks verkrijgbaar (€25,–). PvN
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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.

Osse oude en
verdwenen straatnamen
DEEL II

Frans van der Vorst

Dit keer een aantal, lang niet alle, foto’s van het Gengske. Het
Stadsarchief heeft van dit kleine maar welbekende straatje een groot
aantal foto’s. Zelfs nog van de tijd dat de toegang tot het Gengske
maar een deurbreedte had. Ideaal om meisjes te leren kennen, zoals
een Ossenaar ons eens vertelde. Als je in de nauwe doorgang ging
staan, kon je heel gemakkelijk contact leggen, om het maar zo te
zeggen. Het Stadsarchief biedt dit najaar zicht op het Gengske in
een tentoonstelling en boekje. Jurgen Pigmans van het Stadsarchief
licht de expositie toe:
In de Osse binnenstad is nog een klein restant te vinden waarin het
Oss van eeuwen geleden is terug te zien: het Gengske. Dit doorsteekje
van de Heuvel naar de Wal deed tijdens de 17e en 18e eeuw dienst
als kerkpad. De Osse hoofdkerk was destijds in handen van de
protestanten en de katholieke Ossenaren gingen via het Gengske

naar hun (min of meer) stiekeme schuurkerk op de Wal, op de plaats
van het vroegere V&D-gebouw. Het Gengske is ook daarna in het
Osse stratenpatroon behouden gebleven. In 1949 werd het steegje
verbreed - voorheen had de wandelaar slechts 80 centimeter tot zijn
beschikking! - en vijf jaar geleden is het helemaal opgeknapt. Als je
vanuit de Wal naar de Heuvel loopt, krijg je zo een indruk van hoe
oud Oss er ooit uitgezien moet hebben. En kun je aan de gevelvoegen
zien dat het Gengske oploopt! Het hoogteverschil tussen Wal en
Heuvel bedraagt namelijk een halve meter. Op deze manier merk
je meteen hoe de Heuvel aan zijn naam komt.
Eind oktober is nummer 9 verschenen in de reeks ‘Verhalen
uit het Stadsarchief’. Oud-stadsgids Jan Ulijn neemt de lezer
hierin mee door de geschiedenis van het Gengske, rijk geïllustreerd met foto’s uit de collectie van het Stadsarchief Oss.
Het boekje is daar voor €€5,– te koop.

In Tussentijds 2019-1 heeft Frans van der Vorst
uitgebreid het eerste deel van zijn onderzoek naar de
straatnamen in Oss gepresenteerd. Nu ronden wij zijn
verhaal af. Het slot bestaat uit een overzicht van de
Osse straatnamen uit 1657.
Slachthuislaan
Straat op Schadewijk. Vanuit het centrum aan de Koornstaat
tot de Linkensweg, ook wel het Boonpad genoemd, waar de
Boonakkerstraat begon. Genoemd naar het slachthuis, dat
stond naast het huidige huis nr. 17, aan de Singel ‘40-45’.
In 1928 in gebruik genomen en in 1985 sloot men de deuren.
De verandering van Slachthuislaan in Singel 1940-1945
gebeurde in de jaren ’50. 1934

Aan deze straat staat het voormalig hoofdkantoor van de textielfabriek van de firma Bergoss. Het gebouw is in 1919 ontworpen door architect Oscar Leeuw, 1866-1944, uit Nijmegen.
Leeuw is vooral bekend vanwege zijn ontwerpen voor het
concertgebouw de Vereeniging in Nijmegen, de Nijmeegse
synagoge en het jachtslot Mookerheide bij Mook. Zijn werk
wordt vooral gekenmerkt door een expressionistische baksteenstijl, met gebruik van veel ornamentiek. Behalve de
kantoorvilla ontwierp Oscar Leeuw diverse fabrieksgebouwen voor de fa. Bergoss. Na de sluiting van de fabriek in 1982
en de sloop van het grootste deel van de fabrieksgebouwen is
de kantoorvilla een van de laatste gebouwen die nog herinneren aan de hoogtijdagen van de textielindustrie in Oss.
Het kantoor van Bergoss is nog te zien en aan de Oostwal
staan enkele muren van de voormalige fabriekshallen met
de kenmerkende ‘zaagtanddaken’. Het oude kantoor is
gerestaureerd en nu een gemeentelijk monument.
Sportparklaan
Van sportpark Berghemseweg naar Teugenaarsstraat.
Sportpark was gelegen in de huidige Vogelbuurt.
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Smalsteeg
Gewijzigd in Smalstraat, 1947.
Een straat met weinig ruimte van zijkant naar zijkant; ‘aan Sterreboschpad
de smalle kant’. In 1947 besluiten B & W het stuk Hofstraat Voetpad van Ruwaardstraat naar St. Antoniusstraat.
tussen Oude Kerkstraat en Nieuwe Brouwerstraat te hernoemen in Smalstraat.
Tengelaarspad
Verdwenen met verandering gemeentegrens in 1946.
Spoorstraat
Gewijzigd in Bram v.d. Berghstraat.
Teugenaarspad
Straat in het Centrum lopende van Oostwal naar Spoorlaan, Vanaf de Berghemseweg, Visserskerk, via Danenhoef tot aan
genoemd naar Abraham van den Bergh, Oss 1 juni 1879 - 1958, gemeentegrens Berghem. Zeer oude lange weg liep door
directeur eerste helft van de twintigste eeuw van watten- en de Osse heide via Schaijk, Reek, Mill tot aan Cuijk. Volgens
kapokfabriek Bergoss. Bij het 100-jarig bestaan van Bergoss overlevering gingen mensen uit Oss te paard naar de Maas
in 1956 werd de Spoorstraat omgedoopt in Bram van den te Lith om met touwen schepen voort te trekken tot aan
Berghstraat.
Cuijk en dan via de kortste weg, de Teugenaarsweg, terug
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Stationsstraat/weg
Gewijzigd in Spoorlaan 1934.
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Titus Brandsmasingel
Gewijzigd in Titus Brandsmalaan 1965.
Uwenstraat
Van Ruwaardstraat naar St. Antoniusstraat.
Vaalstreepstraatje
Verdwenen met verandering gemeentegrens 1946.

Waterstraat
Van Achterschaijkstraat naar Kapelstraat.<1946
Weverseindschestraat
Vroegere straat op Elzenburg waar nu de Kanaalstraat is
gelegen.
Met de aanleg van bedrijventerrein Elzenburg verdwenen.
<1958/1959
Witloxstraat
Straat in Danenhoef genoemd naar een heideontginner
werkzaam voor de gemeente Oss. Nu Hartog Hartogsingel.
1936

Verlengde Heuvelstraat
Gewijzigd in Hooghuisstraat <1949
Vierhoekstraatje
Straat in de Vlashoek. Om verwarring met de Vierhoeksingel
te voorkomen wordt de Vierhoekstraat in 1977 gewijzigd
in Geurdenhof.
Vlassteeg
Wijziging in Katwijkstraat 1934.
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Vogelenzang
Straatje in de
Heischeut, van de
Heihoekstraat naar
de grens met Geffen.
<1886. Weg van
Heesch naar Berghem
Gewijzigd in
Vierwindelaan en
Frankenweg. 1936
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Waldwarsstraat
Van Walstraat naar
Klaphekkenstraat.
Vroeger was hier
gevestigd de leerfabriek van familie Hes.
(donkere lijn midden)
<1946

Wittehoefsche steeg
Van St. Antoniusstraat naar Heihoekstraat.
Wolfskooische weg
Straat op Ussen.<1885
De naam verwijst naar tijden dat in Oss wolvenjacht
werd gehouden. Voor elke geschoten wolf kreeg men een
flinke premie. Al in 1737 betaalde het gemeentebestuur
van Oss zes gulden voor een jonge wolf, een volwassen
reu 30 gulden en voor een volwassen teef liefst 36 gulden.
Men trachtte ook vroeger de wolven, die hier veelvuldig
voorkwamen, in kuilen te vangen. De kuil kan ook
geweest zijn een plaats van samenkomst bij de algemeen
verplichte drijfjachten, die op last van de Schout door de
boeren werden gehouden.
In 1757 zwierven er grote groepen wolven door Brabant.

Gebied- en straatnamen uit het
Oud Rechterlijk Archief Oss, 1657
Abenrot
Achterschaijk
Achterussensesteegh
Aemsteleijnde
Berchse geer
Berchsen wech
Bickelcamp
Biesacker
Bloementroost
Bonten hoeff
Boonacker
Boschpadt
Boschpoort
Bosch straet
Brandtsche steegh
Broeckstraet
Brugh hoek
Catwijk
Claphecken
Coorenbeempt
Coornstraet
Cortvoert
Craeckenburgh
Creijenest

Crommencamp
Cruijsenbeemptsche dijk
Cruijsstraet
De Horsick
Doelen
Eijckenbogert
Franckenbeempt
Gansen steegh
Geer
Gerrit vorsters hoeck
Hagel cruijs
Heijhoecksche straet
Heijsteeghe straet
Heijcamp
Heuvell
Hoijgraeff
Hoolbeemden
Huijssenbeempschen dijck
Huijssenbeempt
Landtweer
Langendonck
Langendonckschen dijck
Lauwer steegsken
Leijgraeff

Leijffkenscamp
Lockersteegsken
Lookert
Loovelt
Macharense velt
Meeckelendoncksche
steegh
Meerdijck
Mette geubel
Meulenpat
Meulestraet
Muggenheuvel
Neerveldt
Nieuw steegh
Oijerbroeck
Oostenacker
Orseler eijndt
Osser heijde
Osserschaduwijck
Osserschaijck
Oude schuts doelen
Oude weijde
Ouden hoff
Paelackerschen dijck

Zeelandsche baan
Gewijzigd in Docfalaan. <1885

Minuutplan Oss Sectie A - D Blad Verzamelplan, omstreeks 1886

Peperstraet
Reewert
Reustraet
Rooijen
Rusheuvell
Schaaijcksen wech
Schaduwijck
Schaiks velt
Schalckscamp
Schelversacker
Streepen
Suchelers hoff
Ussen
Ussense wegh
Vierhoeck
Vliet
Vogelensangh
Vranckenbeempt
Waterlaet
Waterlaetsche steeghe
Westervelt
Wevereijnde
Witte Hoeve
Wolffs kooi
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naar Oss. In 1928 was het Teugenaarspad zo slecht dat alle
50 gezinnen aan dat pad, in een verzoek aan de gemeente
tot verharding deden vergezeld met handtekeningen.
Gewijzigd in Teugenaarsstraat 1935.
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Stichting Historische Collectie Bernhoven
G. VAN DER V E LD E N E N H . VA N R E I J S E N

Oud-medewerkers G. Van der Velden en H. Van Reijsen van het
Sint-Annaziekenhuis Oss en het Sint-Josephziekenhuis Veghel
ontfermen zich al jaren over een gevarieerde collectie voorwerpen,
foto’s en andere zaken die met deze ziekenhuizen verbonden zijn.
De historische voorwerpen zijn ondergebracht in de stichting
Historische Collectie Bernhoven. In het nieuwe Bernhoven in Uden
hebben zij in de publieksruimte gelegenheid om in wisselende
exposities ontwikkelingen in de ziekenzorg, zoals uitgevoerd door
beide ziekenhuizen, te laten zien.
Bij deze een bericht van de stichting over een nieuwe expositie
die dit najaar is ingericht in Bernhoven.
De Stichting Historische Collectie Bernhoven beheert een verzameling
voorwerpen die de geschiedenis van de ziekenzorg laten zien. Om daarvan
iets te tonen heeft de stichting drie vitrines aangekocht en geplaatst in de
gang naar de apotheek van Bernhoven bij de wachtruimte priklab.

Tot en met oktober van dit jaar is er een expositie in de vitrines, nu van
historisch materiaal met betrekking tot de verloskunde, het kraambed en
de kindergeneeskunde.
Aansluitend zal een expositie worden gepresenteerd van materialen van
de Keel- Neus- en Oorheelkunde. Het is interessant te zien hoe ingrijpend
medisch instrumentarium in de afgelopen 60 jaar is veranderd.
Mocht u zelf nog in het bezit zijn van historisch materiaal in de vorm
van voorwerpen, foto’s of geschriften dan heeft de Stichting Historische
Collectie Bernhoven daar veel belangstelling voor. Contactpersonen: George
van der Velden: veldengf@home.nl en Hans van Reijsen: jmmvanreijsen@
planet.nl

De vitrines in Bernhoven waar wisselende exposities over de historie van de ziekenzorg zijn te zien. (foto stichting Historische Collectie Bernhoven)
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Kunstwerk ‘Founders and Believers’ van Martien
Hendriks. (foto stichting Historische Collectie Bernhoven)

JAARGANG 25
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Een vroege couveuse. (foto stichting
Historische Collectie Bernhoven)

In september 2018 werd in de hal van Bernhoven een kunstwerk van
Martien Hendriks onthuld “Founders and Believers”. Het is een plaquette
van een Zuster Franciscanes uit Veghel en een Zuster van Liefde uit
Tilburg die aan de basis van de ziekenzorg stonden in deze regio. Bij die
gelegenheid werd in de vitrines een eerste expositie ingericht over het
leven en werken van de eerwaarde zusters.
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Breken met het verleden
Het is al een tijdje zichtbaar in het
centrum van Oss: aan het pand van
Makelaardij Van der Krabben wordt
hard gewerkt. Na de verwoestende
brand in juni 2017 is er lang getekend aan een herstelplan dat recht
doet aan de monumentale waarde
van het pand en het tegelijk geschikt
maakt voor de kantoorfunctie van de
makelaardij in de huidige tijd.
Misschien welbekend: het kantoor
van Van der Krabben is gehuisvest
in het woonhuis van Hendrikus
Franciscus van den Elzen, bierbrouwer en burgemeester van Oss.
Van den Elzen is op 9 maart 1856 in
Sint-Oedenrode geboren. Al jong
ging hij naar Krefeld, om het brouwersvak te leren. Met de opgedane
kennis kwam hij in Elburg terecht

bij brouwerij ‘Het Witte Paard’.
Maar kennelijk had hij de wens
zelfstandig brouwer te worden. Zijn
kans daartoe vond hij in Oss, waar
hij in 1877 de brouwerij kon huren
die Willem Jurgens had opgericht.
Dat is inderdaad familie van de
familie van margarinemakers. De
zaken gingen voorspoedig en in
1880 liet Van den Elzen al het fraaie
woonhuis bouwen. Als u met het
gezicht naar de voordeur gaat staan
dan stond de brouwerij rechts van
het huis. Langs de brouwerij liep
een paadje richting Grote Kerk. Dat
had de naam ‘Brouwerstraat’. In de
loop van de jaren verdween dit pad
onder de steeds verder uitbreidende
margarinefabriek van Jurgens, die
vanaf de Grote Kerk de ruimte vulde

richting Kruisstraat en Torenstraat.
De weg om dit terrein ging Nieuwe
Brouwerstraat heten.
Van den Elzen kocht de brouwerij van Jurgens over in 1885. Zijn
‘Elzasbier’ deed het goed. In Oss burgerde hij helemaal in. In 1883 werd
hij raadslid, in 1886 wethouder. Door
de opkomst van het pilsenerbier
verdwenen veel brouwerijen die op
de ouderwetse manier bier brouwden. Ook Van den Elzen kon het
niet bolwerken en sluit op in 1915
zijn brouwerij. Hij had het wellicht
ondertussen druk genoeg met zijn
functie als burgemeester, waarvoor
hij in 1910 benoemd was. Hij bleef
burgemeester tot aan zijn overlijden
op 11 maart 1932. PS

