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Collectie Meijers
Lambertus Meijers (1851-1941), zoon van Gijsbertus Meijers (1816-1893) en Clazina
van Lith (1811-1900), was naar men zegt in zijn tijd een van de rijkste boeren van
Oss. De stukken zijn geschonken door F. van de Ven, in wiens collectie zich nog
talloze losse stukken uit het bezit van de familie Meijers bevinden. Deze zijn in een
tweede lijst hieronder “virtueel” elkaar gebracht waardoor een overzicht ontstaat van
stukken uit het bezit van deze Osse familie.
Gijsbertus Meijers’ boerderij stond op de Molenstraat (E 32, later nr. 82 of 92). Bij
zijn overlijden wordt zijn ervenis geschat op bijna 34.000 gulden. De boerderij wordt
overgenomen door Marinus (1853-1924), de jongere broer van Lambertus, die in
1904 op de leeftijd van 50 jaar trouwde met de bijna 20 jaar jongere Anna van Vught.
Gijsbertus was betrokken bij de aanleg van de spoorweg. Hij verkocht in ... na enige
bezwaren grond aan de spoorwegmaatschappij. Ook verkocht hij grond bij het spoor
aan de paters Carmelieten die daar hun kerk en klooster bouwden. Hij was van 1880
tot aan zijn dood kerkmeester van de Grote Kerk.
Lambertus verhuist in 1902 naar de Kruisstraat nr. 7, links van de HEMA, ongeveer
daar waar nu de sportwinkel is. Deze boerderij was eigendom geweest van Henrikus
A. (1818-1901) en Gerardus W. Meijers (1830-1900), ongetrouwde broers van zijn
vader Gijsbertus. Ook Lambertus is altijd vrijgezel gebleven en woonde samen met
zijn oudere zuster Johanna (1849-1922). Johanna was lid van de Derde Orde (van
Carmel), tresorierster van het Genootschap der H. Kindsheid, erelid der Congregatie
van Onze Lieve Vrouw, lid van de processie Oss-Kevelaar en lid van het
Broederschap Onze Lieve Vrouw van Rust.
Lambertus volgde in 1894 zijn vader op als kerkmeester van de Grote Kerk en bleef
dat tot 1900. In 1893 was hij lid van een “commissie tot werkverschaffing” (vanuit de
Vincentius Conferentie). Hij was in 1903 mede-oprichter van de R.K. Kiesvereniging,
(ere-)lid van de Vincentiusvereniging en drager van het erekruis “Pro Ecclesia et
Pontifice”. Hij richtte samen met anderen de Coöperatieve Boterfabriek van Oss op en
was lid van de Hanzevereniging. Hij van van .... tot .... lid van de gemeenteraad en
van 1908 tot .... lid van Provinciale Staten. In 1910 was hij lid vaan een commissie
van Oss’ Belang die ijverde voor een kanaal tussen Nijmegen en Oss.
1

Memorieboekje [Lambert Meijers] over de periode 1866 t/m 1
augustus 1914.
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Memorieboekje Lamb. Meijers over de periode 11 november 1918 t/m
28 oktober 1934.

3

Copieboek Gijsb. Meijers 1841-1870.
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Notulenboek Coöeratieve zuivelfabriek De Eendracht te Oss, 19001917. NB: Lambert Meijers was secretaris
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Beknopte levensschets van de hoogeerwaarden heer Arnoldus van de
Laar, opgedragen aan de parochianen van Osch door een oud-kapelaan
te Osch, 1899. [uit het bezit van Johanna Meijers]
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Levensschets van den Hoogeerwaarden Heer Arnoldus van de Laar,
Kannunik van het Kathedraal Kapitel van St. Jan, oud deken en oud
pastoor van Osch, opgedragen aan de Parochianen van Osch, door A.J.
Fritsen, Deken en Pastoor te Rosmalen, 1899. [uit het bezit van
Johanna Meijers]
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Statuten en huishoudelijk reglement der Coöperatieve Boterfabriek De
Eendracht te Osch, met aantekeningen, z.j. [uit het bezit van Lambert
Meijers]
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A.H. Kooyker, Mengelingen ten dienste der Nederlandsche jeugd, verbeterde
druk, Tiel [na] 1840; titelblad en laatste pagina ontbreken.
A.H. Kooyker was hoofdonderwijzer op een school aan de
Leidse Gracht in Amsterdam. Zijn zoon werd als hooglerar
geneeskunde in Groningen in 1879 de promotor van Aletta
Jacobs.

Voorschriften tot het opstellen en schrijven van brieven en andere
schriftelijke opstellen. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van ’t
Algemeen. Leiden, Deventer en Groningen, 1806.
NB: Op binnenkant kaft staat “Uit de Boeken van den Schoolonderwijzer A.
Herkens./ G. Meijers./ Gerardus Meijers, geb. 1830 en overl. 1900.”
[Mogelijk Adrianus Hermkens, 1767-1807 te Horst, echtgenoot van
Petronella Cox]

Stukken van de familie Meijers in de collectie Van de Ven
In Collectie Van de Ven bevinden zich veel stukken, archivalia en druksels, die
afkomstig zijn van de familie Meijers. Soms is dat aantoonbaar, omdat de naam van
Gijsbertus, Johanna of Lambert in het boek staan. Maar er zijn ook stukken, waar
alleen de context doet vermoeden dat zij van de familie Meijers afkomstig zijn.
I. Archivalia
999.1.6
Boekje met handgeschreven kaft en twee ingebonden druksel. Voorkant: “Ter
gedachtenis aan de plechtige toewijding der gemeente Osch”; achterkant:
“Broederschapsboekje van O.L.V. van Rusten” [van Johanna Meijers, 22 augustus
1894].
999.1.7
Vleeschboekje voor het huisgezin van L. Meijers [1e wereldoorlog]
999.1.8
Stukken betreffende de aanleg van de spoorweg Nijmegen-Den Bosch [uit de
nalatenschap van G. Meijers]
999.1.8.1
“Aanmerkingen of gezegden in gesprekken van gecommiteerden in den aankoop van
gedeeltens gronden land voor den Zuid-Ooster spoorweg als volgd” [een verslag van
G. Meijers, 8 maart t/m 8 april 1873] Manuscript.
999.1.8.2
“Eerste Algemene Verslag van het Bestuur der Ned. Zuid-Ooster Spoorwegmaats.
Uitgebracht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden de
Nijmegen 30 mei 1873”. Manuscript.
999.1.8.3
Brief van Mr. H.F.M. van Landschot aan Meijers d.d. 23. oktober 1876 [datum
poststempel op bijliggend envelop] over landruil met dhr. Van Lith met als bijlage een
brief van Van Lanschot aan Van Lith.
999.1.13
Koop-Conditie van een perceel land te Osch voor Krijn Antony Jan Thijssen dd 30
september 1796 onder de Generale Conditiën van Leopold van Limburg Stirum, raad
en rentmeester der Episcopale en andere geestelijke Goederen in ’t Quartier van
Maasland, als daar toe geauthoriseerd door de Representanten van het Volk van
Bataafsch Brabant by resolutie van den 19e july dezes Jaars 1796.
NB: zie ook nr. 999.1.51

999.1.46
Expeditie koopcontract voor Emericus van Lith landbouwer wonende te Oss dd. 1860

999.1.47
Konditien en voorwaarden van verkoop van onroerende goederen door notaris
Frieling te Lith op 5 april 1848
999.1.48
Transport ten behoeven van Henr. Ant., Ger. Willeb. en Anta Josa Meijers te Oss van
02 ar en 10 centiaren gedempte gracht te Oss dd. 22 december 1871. [Meijers koopt
de grond van de gemeente Oss.]
999.1.49
Brief van Gijsbert en Lambert Meijers [aan Jonkheer Snoek te ’s-Hertogenbosch] met
het verzoek om ontheffing van de roggenpacht, dd mei 1877
999.1.50
Aantekeningen betreffende de stamboom van de familie Meijers/Vught, z.j.
999.1.51
Aantekeningen van Lambertus Meijers Gijsbertus zoon, wonende te Oss over de
Familie Lammert Krijne/Crijne Tonie Jan Tijssen welke in 1810 door de verordening
of wet van koning Lodewijk Bonaparte den naam van Van Lith had aangenomen, z.j.
N.B.: De meisjesnaam van zijn moeder was Van Lith.
999.1.52
Aangegeven maatstaf der onroerende goederen voor de aangifte der
vermogensbelasting en der verdedingsbelasting van L. Meijers te Oss voor het
dienstjaar 1939/1940 vanaf mei 1939 tot 30 april 1940.
999.1.53
Aantekeningen of noteringen van Lamb. Meijers te Oss over de voornaamste
gebeurtenissen tijdens zijn leven opgemaakt en geschreven [1930]
N.B.: Dit is een afschrift van het memorieboekje over de periode 1866 t/m 1 augustus
1914 (Collectie Meijers, nr. 1). De eerste aantekening hier betreft echter het jaar
1860 en de laatste 30 augustus 1914. Ook is een verhaal toegevoegd dat in 1851 heeft
plaatsgevonden.
999.1.54
Lijst der roerende goederen, nagelaten door Lambertus Meijers, welke ook eertijds
met wijle zijn zuster genaam Johanna Antonia Meijers toebehoorde, en die na diens
overlijden moeten worden overgedragen.
999.1.59a
Aandeel nr. 70 van de Landbouw-Club in de gemeente Oss ter waarde van 5 Gulden
afgegeven aan Gijsb. Meijers dd. 6 maart 1873.

999.1.59b
Aandeel nr. 70 van de Landbouw-Club in de gemeente Oss ter waarde van 5 Gulden
afgegeven aan Gijsb. Meijers dd. 6 maart 1873.

999.1.91
Brief van E. Heeswijk namens Ant. Jurgens Margarinefabrieken aan L. Meijers,
Kruisstraat te Oss betreffende overlastgevende jeugd in diens tuin dd. 25 juli 1913
999.1.93
Brief van [Leon] Hustinx namens Ant. Jurgens’Margarinefabrieken aan L. Meijers,
Kruisstraat te Oss betreffende overlastgevende jeugd in diens tuin dd. 24 september
1920
999.1.152
Memo “Voorwaarden bij het stellen van spoorwegen bedingen” van [G. Meijers], dd.
...[vóór 1880]

II.a. Druksels uit Collectie van de Ven
81.
Onderwijzing over de Catholijke Kerk. Naar het Fransch, (van den Abbé J.
Gaume) door C. Stolk, R.C. Pastoor te Leidschendam, 1851.
NB: Op het voorblad staat “2e Clas. Een Prijs voor het schrijven toegekend aan
Johanna Meijers bij de Zusters van Liefde te Oss, den 16 Aug. 1859 M.H.
Timmermans, Deken”.
87.
Ter gedachtenis aan de Plechtige Toewijding der gemeente Osch aan Maria
Onbevlekt ontvangen op 9 september 1894. [uit het bezit van Johanna A. Meijers]
96.
Statuten van de St. Paulus-Vereeniging tot bestrijding van drankmisbruik te
Oss. NB: Met bewijs van lidmaatschap voor Lamb. Meijers, dd. 22 april 1906.
135. Algemeen en huishoudelijk reglement der Maatschappij van Landbouw en
Veeteelt, sich uitstrekkende over de kantons Grave, Boxmeer, Oss en Veghel,
aangenomen in de eerste Algemene Vergadering, gehouden te Grave, den 24 junij
1872 [uit het bezit van Lamb. Meijers].

