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Van het bestuur
In memoriam:

JO VAN OSS
17 september jongstleden kwam
ik Jo in gezelschap van een van
zijn dochters, Margot, tegen bij
de huisarts. We keuvelden wat
en kwamen te spreken over een
oudere heer van 92.
“Da‘s ok een ouwe kneup” zei Jo.
“Dae meude gij zegge” zei ik tegen
Jo. En dat mocht hij ook zeggen.
Dit gesprek was het laatste dat Jo
en ik in de vele jaren hadden.
Afgelopen dinsdag 1 oktober
ontvingen we de rouwkaart. Jo is
rustig in zijn slaap overleden op
27 september.
Een citaat van de rouwkaart:
Hij hield zo van het leven
Dat hij 100 wilde worden
De 93 jaar die hem gegeven waren
Heeft hij ten volle geleefd.
Jo werd geboren in Druten op 14 mei 1926. Vader
Stet van Oss bestierde in Druten het beroemde
gelijknamige café. Het café van de Leste Mert. Dat
bestieren mag je best letterlijk nemen, want het
kwam wel eens voor dat een der kooplui zoveel
gedronken had, dat hij zijn koopwaar op vier
benen mee naar binnen nam.
Jo heeft de zaak van vader Stet overgenomen,
maar na verloop van tijd en omstandigheden
werd het tijd voor iets anders. Jo kon zich daarna
nog meer aan zijn “hobby” de streekgeschiedenis
wijden.
Zijn zolderkamer puilde uit van ordners, mappen,
boeken en foto’s.
Je hoefde Jo maar te vragen of hij wist wie waar

ooit woonde en meestal
per kerende en vaak ook
echte van postzegels en
getijpte adresgegevens
voorziene post kwam
het antwoord.
Het is dan ook helemaal
niet verwonderlijk
geweest dat Jo op 15
mei 1964 in zijn eigen
café tot voorzitter
van de net opgerichte
vereniging wordt
benoemd. Hij is dat tot
1967 geweest. Ook bij
de Bewaorsmiense was
Jo een van de mannen
van het eerste uur. Hij
schitterde zelf in het
eerste stuk van de Bewaorsmiense cultuur “De
Zoone van Toone” hetwelk speelde in het café
Stet van Oss. Bij het Maos en Waols dictee was
Jo adviseur. Ook bij de topografische Historische
Atlas was een illuster Drutens vijftal, waaronder
Jo actief met het beschrijven van foto’s. Ja, de
streekgeschiedenis was een integraal onderdeel
van zijn lange leven.
In bovengenoemd gesprek zegde ik toe een
tiental dozen streekgeschiedenis bestemd voor
het documentatiecentrum te komen ophalen. Ik
kom ze wel halen, maar Jo kan ze mij niet meer
overhandigen: “Jo het ons gekuld”
In Jo van Oss verliezen wij een markante Maos en
Waoler
We wensen zijn vrouw en kinderen sterkte om het
gemis van hun dierbare te dragen.
Namens het Algemeen Bestuur: Henk van Elk

Werkgroep Industrieel Erfgoed Wijchen
In juli jl. heeft de Werkgroep
Industrieel Erfgoed Wijchen zich
geschaard onder de vleugels
van de Historische Vereniging
Tweestromenland. Voor de werkgroep
betekent dit een belangrijke verbetering van
de mogelijkheden
om haar doel te
bereiken. Dat doel
is te voorkomen dat
waardevolle gegevens
over de vroegere
(maar ook huidige)
industrie in Wijchen
verloren gaan. We
denken dan niet alleen
aan materieel erfgoed
zoals gebouwen,
machinerieën en de
beelddragers hiervan
(foto’s en films) maar
ook en vooral aan de

immateriële kant: de beleving van de mensen die in
het heden en verleden als medewerkers verbonden
zijn of waren aan Wijchense bedrijven. De verhalen
en anekdotes die zij vertellen, zijn het meer dan
waard om voor een breder publiek in de toekomst
bewaard te blijven.
De werkgroep,
bestaande uit vier
inwoners van Wijchen,
werken aan een boek
waarin 19 bedrijven in
Wijchen aan de orde
komen. Het boek is
gepland in het voorjaar,
en het voornemen is
dit in de reeks van de
Historische Vereniging
te laten gebeuren.
Voor verdere
informatie: Bertbloo@
planet.nl of de website
van de HV.TSL.

Erfgoedoverleg 25 september 2019

Zo als de foto al laat zien was er een goede
opkomst tijdens het Erfgoedoverleg 25 september.
Dit overleg werd georganiseerd door de
werkgroep Erfgoedstudiehuis. Gastheer was
De Tuut.
Doel van het overleg is dat de verschillende
erfgoed instellingen en historische/heemkunde
groepen elkaar ontmoeten, hun activiteiten
benoemen en ervaringen uitwisselen.

Samen kun en weet je meer dan een.
Na deze uitwisseling was er een interessante
lezing van Jan Reijnen met als titel
“Waterbeheersing tussen het Land van Maas en
Waal in het verleden en toekomst”.
De volgende bijeenkomst is gepland woensdag
22 april in het documentatiecentrum van onze
vereniging Campuslaan 6.

Rubriek WEETJES
Van Henk de Kleijn

Openbaar Rechterlijk Archief

Sinds kort zijn de Openbare Rechterlijke Archieven
ORA digitaal in te zien bij het Gelders Archief.
Het betreft de jaren 1645 tot en met 1810.
De diverse akten zijn verdeeld over 9 inventarisnummers n.l. nr. 130 t/m 138.
De akten hebben vooral betrekking op
geldleningen transport van onroerende goederen en
magescheid (scheiding en verdeling van goederen)
tussen erfgenamen.
Vooral akten van magescheid tussen kinderen en
hun partners geven een beeld van de te verdelen
onroerende goederen van hun overleden ouders en
de ligging van de onroerende goederen.

De ligging van onroerende goederen wordt tot
1832, aangeven door : “palende Oost… Zuid….
West …. en Noord……. .
Geen duidelijke aanduiding maar deze beschrijving
geeft wel een redelijk inzicht in de plaatsbepaling.
De akten zijn op het Gelders Archief te vinden met
de zoekopdracht “0190 ORA Rijk van Nijmegen”
daarna - punt 4. Vrijwillige rechtspraak vervolgens
– Protocol van opdrachten, vestenissen enz. van
het kerspel Niftrik.
De akten zijn ook in te zien via de link “0190
Ora Rijk van Nijmegen,” op de website van de
Historische Vereniging Tweestromenland.

Heeft u ook een wetenswaardigheid die u aan andere leden van de vereniging kenbaar wilt maken?
Stuur dan een mail naar mij: Tweestromenland.cobie.pr@outlook.com

De vlag van Maas en Waal

Wedstrijd een eigen vlag ontwerpen voor Maas en Waal
De historische vereniging Tweestromenland wil het
Land van Maas en Waal een vlag geven. Iedereen
mag meedenken over hoe het doek er uit komt te
zien.
Alle verenigingen in onze regio, maar ook
scholieren, kunstenaars en andere geïnteresseerde
inwoners van Maas en Waal kunnen een ontwerp
maken en inzenden.
Het idee voor een eigen vlag voor Maas en Waal
komt van Leo Adams uit Druten, lid van KleiGoed.
Leo Adams: ,,Maas en Waal is honderden jaren een
arm gebied geweest. De laatste decennia leeft onze
regio op. Er is volop werk, er gebeurt van alles.
We hebben alle reden om trots te zijn op Maas en
Waal. Dat mogen we laten zien met een vlag.”
De Maas en Waalse gemeenten hebben wel een
eigen wapen, maar een eigen Maas en Waalse vlag
is er niet en ook nooit geweest, aldus Adams”.
Een maand of drie geleden lanceerde hij zijn plan
tijdens een gesprek met ons bestuur. Het bestuur
was net zo enthousiast als Leo Adams.
Momenteel wordt er door diverse historische
groepen aan het verhaal van Maas en Waal
geschreven. Er worden bijzondere historische
toneelstukken en musicals over de streek
uitgevoerd. We hebben zoveel te bieden als Maas
en Waal. Dat mogen we met meer trots laten zien.
Een vlag is daarvoor een goed middel.”
Om er een vlag van heel Maas en Waal van te

maken, hebben we besloten er een wedstrijd aan te
verbinden. Iedere inwoner van Maas en Waal wordt
uitgedaagd een Maas en Waalse vlag te ontwerpen
en dit ontwerp op te sturen naar Tweestromenland.
Dit kan nog tot 22 oktober.
Ontwerpen kunnen gestuurd worden in pdf- of
eps-bestand naar Tweestromenland@hetnet.nl
Uit alle inzendingen worden 3 ontwerpen
donderdag 24 oktober door een jury, bestaande uit
5 personen woonachtig in verschillende gemeenten
van Maas en Waal, uitgekozen. Deze ontwerpen
worden zaterdag 2 november 20.30 getoond tijdens
de historische dag ‘Grote Werken komt tot leven’ in
cultureel centrum D’n Bogerd.
Daarna kan iedereen via de site van onze
vereniging stemmen welke van de 3 de beste wordt
gevonden.
Een projectgroep gaat daarna verder met dit
ontwerp. Het doel is dat de vlag in heel Maas en
Waal gebruikt gaat worden.
We willen graag dat de projectgroep bestaat uit
mensen verspreid wonende in heel Maas en Waal
en vanuit verschillende geledingen.
Heeft u interesse dan kunt u zich melden bij
Tweestromenland.cobie.pr@outlook.com of mij
bellen 0651691058

Historische dag zaterdag 2 november - Grote Werken komt tot leven.
De geschiedenis van Maas en Waal komt zaterdag 2 november tot leven. Er zijn twee voorstellingen in
het Agora Theater in D`Bogerd te Druten geïnspireerd door het boek Grote Werken.
Er zijn oude films, muziek, beelden en verhalen.
Daarnaast is er een informatiemarkt van diverse historische groepen, waaronder verschillende
werkgroepen van onze vereniging.
Er is een stampotbuffet waarbij de medewerkers in streekdracht lopen, verzorgd door Wies Berris en haar
werkgroepleden.
Kaarten alléén voor de voorstelling kosten € 5,-.
Voorstelling met stampotbuffet € 17,50.
Kaarten zijn te boeken via www.agoratheater.nl of bel naar 0487-515779.

Algemeen nieuws:
Escape route museum Kasteel Wijchen
Vanaf 1 oktober 2019 kun je in Museum Kasteel
Wijchen een spannende escape route spelen.
Met het spelen van deze erfgoedgame voorkom
je dat het verhaal van Gelderland gewist wordt

door het kraken van codes en het oplossen van
puzzels. Houd je van raadsels en van het speuren
naar verborgen aanwijzingen? Breng dan snel een
bezoek aan Museum Kasteel Wijchen!

Het verloren verhaal van Gelderland
Wat is Het verloren verhaal van Gelderland? Het
Verloren Verhaal van Gelderland is een route die je
in verschillende musea kunt spelen. Bij het spelen
van dit spel red je de collectie van het museum.
Dit doe je door met gezinsleden puzzels op te
lossen en raadsels te ontrafelen, maar ook door het
zoeken van topstukken in de collectie.

De route staat garant voor een uitdagende
zoektocht in en rond het museum. Spelenderwijs
ga je op een uitdagende en leuke manier aan de
slag met de Gelderse geschiedenis en de collectie
van het museum.
Zie voor meer informatie www.museumwijchen.nl

Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, graag melden bij
Tweestromenland.cobie.pr@outlook.com.
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