
BENEDEN

Hel kwartier Maasland

van de Meierij van
's-Hertogenbosch op
een kaart van N¡colaas

Visscher (169o)

.: ¡ ;-. rå*¿: g:¡¡ r, e.ãjËar qè¿.¡¡r

rìce Mede
ze et h¿rar
Ìlg, liteit een

totaal anclere is. Hoe tnh.ijker en weidser cle centr.¿rle
functies zijn, des te belangrijker.rvor.dt cle st¿rcl.
In de ri'riddeleeur,ven liebben stcdel boveudierr een
specitrle juridische status. Door.
l<omt de stad los te sta¿rn van he
land en van het datrr toegepaste
gebiecl rzoLmt rzoortaan een eigen rechtskring niet

een eigen wetgeving, rechtspr.aak en bestuur. Deze
juridisclie status staat los v¿ur de vr.aag of een stacl al
dan niet rret_rrur.el, poor.ten en gtachten is orngeven.
Daarbii gaat het louter. om verdediging teger uroge_
lijì<e aanv:rllen.

Binnen het heltogdorn Brabant zijn tot de der.tiende
eeurv de rneeste steden in het zuiclen te vinden. Ten
noolden van Antr,ver.pen hebber.r clan alleen Ber.gen op
Zoorn, Breda en 's-Flertogenbosch clie status. Alle clrie
hebben ze toegang tot goecl vaarv,ateL en juist het
ontbrel<en da¿uvan in cle r.est van Noold_llr.¿rbant renrt
tot dan toe ver.dere ver.stedelijking af.
Vooral om zijn r¡achtsbasis in het loor.clel van zijn
hertogdom te verstevigen, onder ancler.e als tegenr,vicht
tegen de gr.a\/en r,¿rn Gelre, sticht Hench.ik r val
Blabant een ¿rantal nienwe steclen en geeft liij a:rn
bestaande dorpen stadsr.echten of vr.ijlìeiclsr.echten.
Zo ontsta¿rt onstreeks tzr3 Oisterw¡k en verancler.en
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yóór tz31 Eindhoven, Helmond en Sint-Oedenrode

van dorpen in stadjes.

Het r¡es snijdt daarbij aan twee kanten. In Oisterwijk

el in Sint-Oedenrode hebben de lcwartierschouten hun

thuisbasis, wat in het vooldeeì van de hertog is. En hij

klijgt er een aantal trouwe ondeldanen b1i. Zíi op hun

beurt profiteren via hun nieuwe privileges, onder

andele rrarktrechten en tolrechten, van de snelle

ontwikkelingen in de landbouw, Toch blijven de

rneeste nieuwe steden bepelkt qua omvang en centrale

functies, en verliezen enkele na 14oo de status van

stacl weer. Wat ovelblijft, is de betiteling 'libertas'

of 'r,r'ijheid', als aanduiding voor de aparte juri-
dische status.

In cle tweede helft van de deltiende en in de

veeltiende eeuw komen el in het noordoosten van

Brabant enkele nieuwe stadjes bi¡. Voor een deel gaat

het orr stichtingen door kleinere helen, die zich in dit
grensgebied van de kemphanen Brabant en Gelre

plirna kunnen handhaven. Zo wordt de Land-van-

Cuijkse stad Grave alin rzTg genoernd en is in 1357

Megen in het bezit van zijn privileges. Verder krijgt
de nietige nederzetting aan de Maas bij het kasteel
v¿rn Walraven van Valkenburg, Ravenstein, stads-

lechten (r38o).
Ook de Brabantse hertogen zijn op dit vlak actief
gebleven. Nog steeds gaat het om de velstelking van

hun gezag, nu speciaal in de grensgebieden rnet
Flolland en Gelre, waar het meelmalen tot oorlog
kornt. In r3o3 ontvangen de inwoners van Waalwijk
een aantal privileges van Leuven en Den Bosch. En in
r3gg mag Oss zich expliciet 'stad en vest' noemen en
profiteren van enkele voorrechten die aan het stads-
t'echt van 's-Hertogenbosch zijn ontleend.

ì ir*greeeåers en maaee'ktli+opårai

In hoofdstuk B zagen we Oss even na r3oo de eelste
stapjes zetten op het pad naar een regionale centrum-
functie. Het betrof toen de waterstaat. In de
I'eertiende eeuw ging dit proces stapje voor stapje
verder: economisch, militai¡ en tenslotte juridisch,
Ifet charter van 13gg was gedeeltelijl< een bevestiging
acìltelaf varr dit proces.

Omstreel<s het rnidden van de veertiende eeuw, kort
n¿r de beruchte pestepidemie van 1346, rnaakt Oss op
economisch gebied een interessante ontwikkeling door

De os van Oss sierde

het wapen van het

kwartier MaasLand

*
ls rle datum oan het Osse statlsrecht uel juíst?

De Waals-Belgische historicus Willy Steurs, die als een groot kenner aan

cle miclcleleeutose steden en orijheden uan het heúogdon Brabant mag uorden

beschoutatl, heeft ouer Oss enkele prikkelentle beoeringen gedaan. Eén eroan

aerdient speciale aandacht, omdat het gaat om de dateringoan de stadsrechten.

In een studie otser de oorsprong aan de Bossche Meierij schrijft Steurs dat Oss

aI in cle clertiencle eeuu; deze priaileges kan hebben aerkregen, als nieutoe stad.

Als mogelijke nntieaen aan tle het'tog noemt hij de belrcersing aan cle ueg aan

Graae naar 's-Herfogenbosch en het oeiligstellen oan het bestuur aan het

kuaftier Maasland..

Steu.rs' argutnentatie conce¡úreert zich aooral op een oorkonde

oan 6 jrnur,ari tgo4, uaarbij hertog Jan II cle pachters aan zijn oazal Gerlach

oan 's-Hertogenbosch, ritlcler, orijstelt aon een aantal belastingen en diensten.

Curieus is dat deze pachters allemaal uonen in, de buurt Dan een plaats rlie

beschikt ooer stads- of orijheklsrechten. Wel oeiliezen zij de genoemde orijstel-

Iingen, uanneer zij zich elclers oestigen. Volgens Steurs uordt daar bedoeld:

u)onneer zij zich oestigen in de naburige stad of orijheitl en daar dus andere

ooorrechten zullen genieten. De oolgens Steurs becloelde plaatsen zijn: 's-Herto-

genbosch,, Eindhoaen, Oistenoijk en Sint-Oedenrocle, maar ook Hilaarenbeek,

Oirschot en .. Oss. Van aIIe zeaen is bekend dat ze op een goecl tnon"Lent

inclerdaad de stotus oan stacl of arijh,eid oerkregen

Op groncl oan het boaenstaancle oerontlerstelt Steurs dat Oss

op 6 januari tgo4 aI stadsrechten had. Zi¡n beuijsooeringli¡kt aan de magere

kant, temeer omclat cle ooerige oindplaatsen in de bronnen dateren Don na 7540.

Dat doet niets af aan cle positie die Oss in het eerste kuaft oan

cle aee¡-tiende eeuu al had bereikt. Het u;as toen geen

doorsnee-dory meer,

I

Het dorp is dan een lakenhal rijk. Zo'n gebouw, waarin
linnen stoffen worden gekeurd en verhandeld, vooron-

derstelt de aanwezigheid van enige textielnijverheid ter
plaatse en in de directe omgeving, Denk aan vormen
van huisnijverheid en aan zogenoemde drapeniers, die
de grondstoffen distribueren en de halffabrikaten en

eindproducten weer bij de thuiswerkers ophalen. Deze

drapeniels werken bli¡kbaar vanuit Oss. Deze centrurn-
functie wordt versterkt door de toekenning van het
recht om wekeh¡ks een rnarkt te houden. Hoewel de

datum van deze toekenning totnogtoe niet is aange-

troffen, betaalt Oss ruimschoots vóór r38o voor het
marktrecht al een jaarlijks bedrag aan geld of cijns.
De boerenbevolking uit het Maasland oriënteert zich
dus meer en meer op Oss, ook doordat het dorp
halfiveg de eeuw al een wind- en een oliemolen rijk is.
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Bij dat alles mogen we ons geen overdreven voorstel-

Iing makel van de grootte en de bevolkingsomvang van

Oss. Het jaar tg74 is het eerste jaar met gegevens

daarover', omdat toen in het gehele hertogdon-i een

telling plaatsvond van de belastbare inwoners van

steden en dorpen. De armlastige personen, die rnoge-

lijk zo lot 4o7o van de bevolking uittnaakten, zijn dus

niet in het totaal oPgenomen. In Oss bli¡ken in rg74

4g7 personen belasting te tnoeten betalen, zoclat het

totaal aantal inwoners ruimschoots older de r'ooo

blijft. Het hoofddorp van het Maasland blijft rlaarn-iee

binnen Blabant één van de kleinere plaatsen, op weg

naar een stad-status.

?e "$c tlq: eååe ¿l;a9c*"
Ook het militair-strategische aspect speelt in C)ss een

belangrijke rol in de ontwikkeling van dorp naal stad'

Omstrleeks r36o wordt Geh'e verscheurd door strijd

oln de heltogstroon tussen Reinoud III en diens

jongere broer Eduard. Omdat deze strijd zich groten-

deels in het nabije rivierengebied afspeelt, werken de

inwoners van Oss dliftig aan de versterking van hun

dolp en stropen zij het omliggende plattelancl af om

,rooi'rnd"r. binnen te halen, tot in Lith, Kessel en

Maren toe, Daarbij moet het doel de middelen rneer

dan eens heiligen; tijdens één van die tochten worden

vijf Lithse boelen beroofd van hun oogst.

Vóór r38o betaalt Oss inderdaad een belasting voor'

het hebben of mogen oprichten van een muur of

velster-king. Hoewel de aard van het vestingwerk niet

wordt verrneld, zijn er voor het laatste kwalt van de

veeltiende eeuw voldoende aanwijzingen dat er in Oss

meer aan de hand is dan het oPwerpen van een aarden

wal of landweer, Ook elders in het Maasland lijkt men

zich in te dekken tegen oorlog. Zo vindt de heltog van

Brabant het in 1368 van belang aan te tonen dat het

kasteel van de heel van Megen zijn 'open huis' is,

zodat hij in tijd van oorlog daar een garnizoen kan

leggen. Eenzelfde bepaling woldt in 1375 op schrift

gesteld voor het kasteel van het eveneens nabi¡-

gelegen Oijen.

Een en ander heeft alles te n-iaken n-iet ploblemen

rondom de heltogelijke familie sedert 1355' In dat jaar'

was hertog Jan rlr opgevolgd door zijn dochter

Johanna, die gehuwd was met Wenzel vzrn Luxernburg'

Mede doordat het echtpaar kinderloos bleef, nam de

BOVEN-BENEDEN

- De onlangs gerestaureerde restanten van het eens zo trotse kasteel van Oiien'

- Oorkonde van de schepenen van Oss uit r349 waarin sprake is van een boerderil

bij de gement in Berghem

- Oss en osserschaijk (Scheyck) met omgev¡ng op een kaart van de Meierij, u¡tgegeve¡

door Wiltem Jansz. Blaeu in 1644.

onzekerheid ovel de toekomstige opvolging op de

Brabantse troon toe, zekel na het overlijden van

Wenzel in 1383. Voor Gelre, Brabants elfviiand, kwam

deze situatie niet ongelegen. De Bornrnelerwaard en

het Land van Maas en Waal hadden lange tijd binnen

de Blabantse invloedssfeer gelegen, rnaal tijdens de

regering van Wenzel en Johanna werd de Maas meer

"r -"", de grens, die oveligens steeds vaker cloor de

Geldersen werd ovelschreden.

Na de dood van hertog Wenzel in december 1383 zijn

Brabant en Geh'e spoedig met elkaal in oorlog' Inzet

voor de Gelderse heltog Willern van Gulik is het Land

van Cuijk en speciaal de stad Grave, die hl¡ in 1385

bezet. De Blabanders nerren dat niet en belegelen

Grave, tevergeefs. In 1388 volgt er een tweede beleg

en wanneer ook dan het verwachte resultaat uitblijft,

steekt een Brabants leger bi¡ Ravenstein de Maas over

om... bij Niftrik een velpletterende nederlaag te lijden'

Vervolgens steken de Geldelsen de Maas over ell

trekkel plunderend Brabant binnen. De dreiging van

een conflict van Willem van Gulik met de koning van

Frankrijk voorkomt erger voor Brabant, dat bij de

vrede in r3go onder andere Grave terugkrijgt' Maar de

vrede is broos.

iõ
\

O

Zoals gezegdwordt ook Oss bi¡ de verdediging van

Blabants noordgrenzen betlokken. In de blonnen heet

lret 'I'Os op die palen", dus: te Oss bij de glenspalen

van het hertogdorn. En wat te denken van de volgende

zin, die in rg74 uit een Brusselse ganzenveer vìoeit?

"ltem heeft Marcelys sijn huys tot Osse, clat des

l'tertogen open l"tuis is, u;ant die henoge liet al'd'aer

tnaken om der lant ueren, wílle iegen ghelrelont'"

In hedendaags Nederlands: Marcelys, de zoon van

Godevaert van Oss, bezit in Oss een versterkt huis of

kasteel dat, evenals de kastelen van Megen en Oijen,

een'open huis'is van de hertog van Brabant'

De hertog heeft het kasteel laten (ver)bouwen als

verdedigingswelk tegen Gelre.

Inderdaad wordt het in de periode 1385-139o daarvoor

gebruikt. In het najaar van 1386 is de hoogschout van

t-Hertogenbosch, Paul van Haestrecht, er tien dagen

Osse en Berghense middenstand zijn het gorrden
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Bij dat alles rliogel we ors geeu overch.even voorstel_

steden el dolpen. De armlastige personen, die rnoge_
li;k zo tot 4oVo val de bevolking uitmtraktel, zijn dus
rriet in het totaal opgenoÌr-ìen, In Oss blijken in rg74
4g7 pelsonel beiasting te rnoeten betalen, zoclat het
totaal aantal inu'olers r.uir-nschoots onder. cle r.ooo
bli¡ft. Het hoofddorp van het Maaslancl bli;ft daarri.ree
binnen Blabant één van de kleinere plaatseu, op \,veg
naar eeìt st¿td-status,

'ãi: "5--5s u;¡.: eli* ¡r¿¿E::¡c"

Ook het militair.-strategische aspect speelt in Oss een
belangrijke rol in de ontwikkeling van clor.p n¿rar stacl.
Ornstreeks 136o r,vordt Gelre ver.scheur.d cloor str.ijcl
orn de hertogstroon tussen Reinoud ttt en diens
jongere broel Edu¿rr.cl. Ornclat deze strijd zich gr.oten_
deels in het nabije r.ivierengebied afìpeelt, rverken de
inloners van Oss drifïig aan cle ver.sterking van hun
dolp en stropen zij liet ornliggencle platteland af'orn
voolladen binnen te halen, tot in Lith, Kessel en
Malen toe. Daar.bij moet het doel de rniddelen rneer
d¿rn eens heiligen; tijdens één van die tochten worclen
vijf Lithse boelen berooid van hun oogst.

Vóór r38o betaalt Oss inderd¿rad een belastiug voor
het hebl¡en of r.nogen oprichtel \/a1ì een muur. of
velsterking. Hoervel de aar.d van het vestingu,erk niet
wordt velrreld, zijn er.vool het laatste kw¿rr.t van cle
veeltiende eeurv voldoende aanwijzingen dat er in Oss
meel aan de hand is dan het opweryen van een aarcìen

'r'al of lan het Maasland lijkt men
¿ich in te Zo vildt de her.tog van
Bl'abant h nan te tonen clat het
<asteel van de heer.r,an Megen zijn .open 

huis, is,
rodat hij in tijd van oor.log daar een gtrr.nizoen kan
eggeÌì. Eenzelfde bepaling wordt in r37S op schr.ift

Jesteld vool het kasteel van het eveneens nabij-
lelegen Oijen.

ien en ander heeft ¿rlles te maken rnet probiernen
ondorn de hertogelijì<e farnilie sedert 1355. In dat jaar
vas hertog Jaìr rrr opgevolgd door. zijn dochter
ohanra, clie gehurvd was rnet \À/enzel v:rn Luxernbulg.
lede doolclat het echtpatrr kinderloos bleef, narn de

BOVEN.BENEDEN

- De onlangs gerestaureerde restanten van het eens zo trotse kasteel van Oijen.
- Oorkonde van de schepenen van Oss uit 7349waarin sprake is van een boerderjl

bij de gement in Berghem

Oss en Osserschaijk (Scheyck) met omgeving op een kaart van de Meier¡j, uitgegev¡¡
door Willem Jansz. Blaeu in 1644.

onzekelheid over de toekomstige opvolging op de
Blabantse tloon toe, zeker. n¿r het overlijden van
Wenzel il 1383. Voor. Gelre, Br.ab¿rnts erfvijancl, l<u,ar.n
deze situatie niet ongelegen. De Bor-nrnelenvaard en
het Land van Maas en Waal hadden lange tijd biuren
de Brabantse invloedssfeer gelegen, rnatrr tijdels de
regering van \A/enzel en Johanna r,verd de Maas neer
en rneel de grerrs, die ovel.igens steeds vaker. door de
Geldelsen rverd over.schreden.

Zoals gezegd u'oldt ook Oss bij de ver.dedigirìg van
Blabants nooldgr.errzerr betrokken. ln de br.onner lreei
lret "f'Os op clie palen", dus: te Oss bij cle grenspalel
van het hertogdorn. En wat te denken r,¿rn de volgerrd"
zin, clie in t374 uit een Brusselse gaìrzenveer.vloeitp
"Itetn lteeft A[a.rcelys sijn l-ruys tot Osse, clat cles
heftogen open hrLis is, uant tlie l.tertoge liet ald,aer
maken onr ¿er lant ueren rcille.jegen ghclrelant."
In hedendaags Nederlands: Mirr.celys. à" ,oor, ,ron
Godevaert van Oss, bezit in Oss een rrersterkt huis of
kasteel dat, evenals de kastelen van Megen en Oijen,
een 'open huis' is van de hertog van Br.abant.
De hertog heeft het kasteel laten (ver)bouwen als
verdedigingsrverl< tegen Geh.e.

Inderdaad wor.dt het in de per.iode r3g5-r3oo da¿rrvoor.
gebruikt, In het najaar van 1386 is de hoogschout van
's-Heltogenbosch, Paul v¿rn lfaestr.echt, er: tien dzrgen
gelegeld rret m¿rnsch¿rpperì en 3oo paarclen. Ook
Hey,nsn van Nielle, cle kw¿rr.tier.schout van Oisterwijk,
verblijft er enige tijd,'inet ,sinen ntannen ende dienst-
ntannen t-Lt.tt sinen unbt" er rret 6z paar.clen. Voor.de
Osse en Berghernse rniddenstand zijn liet gouden
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Het kasteel

Het Osse castrunL of kasteel, dat in t3Bt uerd
otnscltreaen rtls een stenenhuis'binnen den zingel urm den gra)e', aas

bij historici niet onbekentl, nrcnr nienuutd toíst uarn- lrct lmcl. gestrnn \lanclartr
rlat ntee r drm eens uerdbeueercl dat er in Oss t'tooit een kasteel hacl gestaan!
T'otrlat o¡t 5 nrci tgg4, tíjclens grarfroerkzaan'theden aoor het bouop.roject De

Gelderse Poort, de pla.atselíjke antrLteur-archeoktog Hans Pennings enlde núdclel-

eeuu)se bakstenen in de botnoput aal'Ltrof.

cerlurencle er*r:Ie ueken uerd het taerk stilgelegd en kon een snel, nruar intensief
ttrcheologisch en bounhistt¡rísch onderzoek 1:laatsainden. 7Þgelijkeftyct uertl een

aantal archieJbronnen uit cle aeeftiencle en uijftiende eeuo zorgaulclig doorge-

notnen De aoorlopige slotsont oat archeologen, boruhistorici (ontler uie cl.e

lcasteLenkenner prof.drs Hnts Janssen uit Den Bosch) en historici luklde clat het

ka.steel in íecler geaal Ðo.n tSZl tot ontstreeks r4oo in gebruik uas. Het
bescl'ternvle Oss a.an de noordzijde en uerd uan núncler belattg, toen kort na

t3gg tle stacl als geheel taercl otngelen met rca.llen en grachten Naclien nrcet het
zijn nilitait'e furtctie hebben oedoren. De definitíeae restLltaten arm l-tet oncler-

zoek uachten oaerigen,s nog o¡t ¡tublicatie.

\Ikndelenrl oaer het Burcltpleín krijgt tnen een idee aon cle afnetingen unn het
bouutaerk, tlat 39r 2B.Snreter groot nLoet zijn gerceest; cl.e contouren aan l-tet

n'ttttu^Loerk zijn er zichtbaar genaa.kt. \4akbíj de ingangaan tle supennarkt in
het gebouro De Cleklerse Poort bietlt een g,lasplaat in lrct trotk¡ir

eniguitzicht op le ftLnclan'tenten L)on eett torerftje,

enkele nrcters lrLger.

tijden, want rzoor het verteel rvoldt beta¿rld. En zie
eens wat er ¿rllemaal wordt verteerd: broden, bier, rvijn,
"nnttaleisch, Derkens, hoenre, he.renc, uisch e.ntl,e

buckinc, boteret't,, eqer, hese, nrcstoert en(le eruijten",
eÌ1 ìlatuurlijk h¿rvel vool de paarden,

Maar de gnlnizoensplaats Oss ìnaakt ook kennis met
minder prettige k¿rnten v¿ììì de oollog. Zo moeten
tientallen Ìlìannen als lid "cler scut oan Osse" op bevel
van de Bossche en M¿r¿rsl¿indse schouten op patrouille.
Sorrs in de buurt, bijvoolbeeld in t386 otn "Berchen't

ende Dueren te helpen L)erueren encle uokener?". Ma¿ìr'

het jaar daalop r,vorden zij rlet 4tl rnan naar Eìrgeler
erì Ammerzoden gestuurd; ook Ravelstein en Grave
blijken tot de nogelijkheden te behoren. Later.zullen
cle Osse schutters bovendien rvolden ingezet oìn overâl
in het Maasland doolgestoken of verlvaark)oscle dijken
te dichten.

Andele risicot zijn brandschatting en plunder.ing door'
de Geldersen. l)ezen slagen er tijclens één van hun
invallen in 1387 niet in, het l<¿rsteel vaìÌ Oss te
vel'overen. Een strijdmacht r'¿rn 7o soldaten 'inlf
boghen en nrit pieken", oncler leiding vtrn lovar.tier-
sclìout Jan Proefs en diens strijdrn:rkkels Moedel v¿rn

del Donc, Jzur van Aemstel, \{¡illerr-r van Boxtel en
Godelt en !\/ille m \/an Be)/st, voolkomt dat. \{/el gaat
een gedeelte van lÌet dolp in vìanrlen op. Kennelijk
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I
Het kasteel

Osse cashum of kasteel, dat in tg9t werd
)en stenen huis 'binnen den zingel aan den graDe', uas
zkend, maar niemand u;ist toaar het had gestaan. Vandaar
sercl beueerd dat er in Oss nooit een kasteel had gestaan!

4, tijdens graafit;erkzaamheden ooor het bouu;project De
atselijke amateur-archeoloog Hans pennings enkele mid.d.el.
uuse bakstenen in de boutnput aantrof.
'.en u;erd het u;erk stilgelegd en kon een snel, maar intensief
thistorisch onderzoek plaatsoinden. Tegetijkertij d. u;ercl een
tn uit de oeertiende en aijftiende eeuw zorgtsuldigdoorge_
ge slotsom oan archeologen, bouuhistorici (onder uie d.e

rs Hans Janssen uit Den Bosch) en historici luidd,e clat het
eaal oan r3Z4 tot omstreeks t4oo in gebruik uas. Het
t de noordzijde en uerd aan minder belang, toen kort na
;l øerd omgeDen met uallen en grachten. Naclien moet het
hebben aerloren. De definitieoe resultaten aan het onder_
'k uachten oaerigens nog op publicatie.

Burchtplein krijgt men een idee aan de afmetingen aan het
zS. S meter groot moet zijn geøeest; de contouren oan het
htbaar gemaakt. Vlakbl¡ de ingang oan de supennarkt in
z Gelderse Poort biedt een glasplaat in het trottoir
tzicht op de fundamenten Dan een torentje,

enkele meters lager
.t

tijden, want voor het verteer wordt betaald. En zie
eens wat er allemaal wordt verteerd: broden, bier, wijn,
"tuntaleísch, oerkens, hoenre, heronc, aisch ende
buckínc, boteren, eye¡ kese, mostaert encle entijten',
en natuurlijk haver voor de paarden.

Maar de garnizoensplaats Oss maakt ook kennis met
minder prettige kanten van de oorlog. Zo moeten
tientallen mannen als lid "der scut Dan Ossø', op bevel
van de Bossche en Maaslandse schouten op patrouille.
Soms in de buurt, bijvoorbeeld in 1386 oÅ )Berchem

ende Duerøn te heþen Derweren ende uakenen". Maat
het jaar daarop worden zlj met 40 man naar Engelen
en Ammerzoden gestuurd; ook Ravenstein en Grave
bli;ken tot de mogelijkheden te behoren. Later zullen
de Osse schutters bovendien worden ingezet om overal
in het Maasland doorgestoken of verwaarloosde dijken
te dichten.

Andere risico's zijn brandschatting en plundering door
de Geldersen. Dezen slagen er tijdens één van hun
invallen in 1387 niet in, het kasteel van Oss te
veroveren. Een strijdmacht van 7o soldaten,,mit
boghen en mit pieken", onder leiding van kwartier-
schout Jan Proefs en diens strijdmakkers Moedel van
der Donc, Jan van Aemstel, Willem van Boxtel en
Godert en Willem van Beyst, voorkomt dat. Wel gaat
een gedeelte van het dorp in vlammen op. Kennelijk
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houdt het Brabantse opperbevel aan dit incident
gemengde gevoelens over. Nog hetzelfde jaar worden,
met instemming van de hertogin, door 's-Hertogen-
bosch plannen ontwikkeld om Oss te "stercken ende
t;esten met graDen", te versterken met een gracht. Voor
de uitvoering zullen mensen uit de gehele Meierij
worden ingezet. Zo ontstaat hier langzamerhand een
versterkt stadje, dat in 1398 zelfs over "poerten" zal
bli;ken te beschikken.

vrijheid beschikken nog niet over een charter waarin
alles van A tol z vastligt, expliciet. Er is opnieuw een
oorlog nodig om het zover te krijgen.

In r3g7 raken in een Bossche herberg na afloop van
de Sint-Jansprocessie groepen bezoekers met elkaar
slaags. Op zich komt dat vaker voor, maar nu gaat het
om Brabanders en Geldersen. De ruzie loopt finaal uit
de hand en in het Gelderse kamp vallen er doden.
Oorlog dusl Ditmaal is het geluk niet met Brabant:
Grave wordt wederom door Willem van Gulik
ingenomen en ook het Land van Cuijk gaat goeddeels

naar hem over. Verder halen, in het voorjaar van r3g8,
Gelderse troepen de "poørten" van Oss neer en steken
zij de plaats in brand. Bovendien wordt in het vredes-
verdrag van Ravenstein (1399) bepaald dat de

heerlijkheid Oijen met het kasteel in Gelderse handen
komt. Kort vóór de eeuwwisseling is Oss dus in de

eerste linie terechtgekomen.

Mogelijk hebben de schepenen ingezien dat hier een
kans lag om de wederzijdse rechten en plichten van
hertogin en vrijheid keurig op schrift vastgelegd te
krijgen. Beide partijen hadden elkaar nodig en ze

wisten dat. De bestuurders van Oss vroegen dus om
een charter, en op 14 oktober r3gg werd het aan

hen verleend.

LINKS-RECHIS

- Situering van het

kasteel in de stadsplat-

tegrond

van Oss

- Muurfragment van het

kasteel van Oss

- Bord en krijt helpen

de archeoloog bij het

documenteren van de

vondsten
- De contouren van

de kasteelmuren zijn

zichtbaar gemaakt onder

de luifeL van de Konmar-

supermarkt en op het

Bu rchtplein

De fortificatie van Oss is zeker te verklaren vanuit de
gestegen status van de plaats, die onder leiding van
'zijn' kwartierschout zich trouw heeft gekweten van
zijn taak als schildwacht van Brabant. Hoge bestuur-
lijke kringen beschouwden Oss in 1387 trouwens niet
meer als een gewoon dorp; een document van 10 juli
van dat jaar noemde het in één adem met een drietal
andere Brabantse vrijheden: Sint-Oedenrode, Oerle en
Eersel. Hertogin Johanna bepaalde toen dat aanstelling
en ontslag van de schepenen in de vier plaatsen
zouden geschieden op Sint-Remi¡sdag (i oktober).

r399

Yit- 
het voorgaande werd al duideli;k dat de Brabants-

Gelderse oorlogen na 136o de ontwikkeling van Oss
hebben versneld. In 1387 is de status van 'irijheid'
verworven, zij het impliciet. De bestuurders van de
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