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Dat er op de hoek van de Pastoor van Haarenstraat en de Nieuwe Veldenweg vroeger een boerderij stond, 
herinneren de mensen, die vóór de Tweede Wereldoorlog geboren zijn, zich misschien nog. We hebben het 
over het perceel grond bij de woning van Riny van de Zanden, Pastoor van Haarenstraat 72. Vroeger stond 
er een boerderij met de voorkant aan de tegenwoordige Mr. Schendelerstraat, dat toen een zandpad was. 
Die was eigendom van Bertje en Hanneke van der Logt en werd bewoond door Jan van Os (1891-1974), in 
1923 gehuwd met Marie Raaijmakers (1892-1962) 
 
Jan was een broer van Hannes van Os, die op het stamhuis aan de Kruisstraat was blijven wonen.  
Jan en  Marie kregen acht kinderen, waarvan er één op jonge leeftijd overleed. In het gezin woonde ook de 
moeder van Marie. 
 
Hiernaast: De familie 
van Jan en Marie van 
Os rond 1942. 
Achteraan links Ad en 
rechts Harrie. Vooraan 
vlnr: An, Martien, vader 
Jan, Gerard, moeder 
Marie, Huub en 
Jaantje. 
 

 
De Nieuwe Veldenweg 
was in die tijd de 
doorgaande weg naar 
Uden en in ‘d’n draai bij 
Jan van Os’, zoals dat 
heette, gebeurden veel 
ongelukken. 

 
 
 

Hieronder: De enige foto met een gedeelte 
van de oude boerderij. 
Vlnr: Vader Jan met Huub en Harrie.  
 
Op 22 september 1944, de dag dat in 
Mariaheide een confrontatie plaatsvond 
tussen de Duitsers en de Engelsen, werd de 
boerderij in brand geschoten. Met een dak 
van stro was deze reddeloos verloren. Ook 
de gehele inboedel ging in vlammen op.  
Dochter Jaantje de Mol-van Os, nu 91 jaar, 
vertelt: “ We hadden niks meer dan de 
kleren die we aan hadden. De Duitsers 
kwamen ons uit het huis halen en we 
vluchtten via de sloot weg. Op dat moment 
lag op stal een zeug te bevallen. Helaas 
moest vader haar achterlaten.” 

 



 

 

Jaantje vervolgt: “We waren een jaar dakloos, 
in 1945 werd in het kader van de 
Wederopbouw een noodwoning gebouwd, die 
er tot 1957 zou blijven staan. Dat was een 
mooie tijd”.  
 
Hiernaast: de noodwoning uit 1945. 
 

 
In 1957 kocht Jan van Os, op 66-jarige leeftijd, een stuk 
grond aan de Kruisstraat en bouwde daar een boerderij met 
links het stalgedeelte. Marie van Os kreeg in het nieuwe huis 
aan de Kruisstraat niet ‘d’n aard’. Dat liet ze nog dikwijls 
horen. 
Het stalgedeelte werd later ook een woonhuis. Daar heeft 
dochter Anna, getrouwd met Jan van Hoof, gewoond; nu is 
Hans van Hoof de eigenaar ervan.  
Het rechterdeel was jarenlang eigendom van Bert van Os, 
maar is onlangs door hem verkocht.  
 
Jan van Os was in Mariaheide vooral bekend als koordirigent 
in de kerk. Zijn vrouw was daar niet altijd blij mee, want ze 
moest dan zelf met de kruiwagen naar het veld om de koeien 
te melken, vaak ook op doordeweekse dagen, want dan was 
er ook een ‘zingende mis’ (gezongen H. Mis). 
 
Hiernaast Jan van Os, jarenlang de dirigent van het kerkkoor. 

 
Jan van Os was eigenaar van een boerderij op de Heuvel in Veghel. Deze brandde ook af in de Tweede 
Wereldoorlog. Later is zoon Martien op de daar herbouwde boerderij gaan wonen. Martien is slechts 33 jaar 
geworden. 
 
Eigenaars door de eeuwen heen. 
Terug nu naar de oude boerderij ‘aon d’n draai’. We gaan helemaal terug naar de 17e en 18e eeuw. Dan is 
Peter Verputten eigenaar van huis en hof op deze plek, die aan de Lage Heide ligt en Den Haan wordt 
genoemd. Hij is tussen 1649 en 1659 schoolmeester en koster van de katholieke schuilkerk van pastoor 
Houbraken. De schuilkerk stond op de plek, waar nu het monument staat. (Voor meer info hierover zie: 
https://mariaheide.nl/gezegend-zy-de-grond-waar-t-bedehuis-eens-stond.)  
De nazaten van Peter Verputten verkopen het huis in 1703 aan Paulus van Heeswijk uit Uden. Meer dan 
honderd jaar zal de familie van Heeswijk eigenaar blijven. In 1828 vindt de overdracht plaats aan Johannes 
van der Logt uit Veghel. De boerderij blijft in de familie van der Logt tot het einde van de Tweede 
Wereldoorlog als deze in brand wordt geschoten. Daarna wordt een tijdelijke boerderij gebouwd.  Bertje en 
Hanneke van der Logt, beiden ongehuwd, verkopen dan hun eigendom aan hun neef Petrus van Lankvelt. 
Van hem zal Martien Kuijpers, getrouwd met An Willems, het perceel grond in 1959 kopen en er een 
woonhuis bouwen. De noodboerderij was al in 1957 gesloopt. Dat dit niet netjes is gebeurd, merkt men nu 
nog. Wat boven de grond stond werd gesloopt, wat onder de grond zat, niet. Het puin komt bij 
werkzaamheden soms nog steeds naar boven. Momenteel zijn Riny en Sjanny van de Zanden eigenaren en 
bewoners van het woonhuis en het perceel grond aan de Pastoor van Haarenstraat 72. 
 
 
 

https://mariaheide.nl/gezegend-zy-de-grond-waar-t-bedehuis-eens-stond


 

 

Bewoners door de eeuwen heen: 
Zover we kunnen nagaan zijn de genoemde eigenaars ook de bewoners geweest van de boerderij. Tot 
1923. Toen gingen de kinderen van der Logt een rentenierswoning voor zichzelf bouwen, de latere boerderij 
van Jan en Anna Schepens-Daandels (Pastoor van Haarenstraat 66). Hun boerderij werd verhuurd aan Jan 
van Os, die in dat jaar trouwde. 
 

Voor uitgebreide oorlogsverhalen van de familie van Os zie het boek ‘Mariaheide, Klein in een 
Wereldoorlog.’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

Hierboven en hieronder: de woning en het naastgelegen perceel aan de Pastoor van  
Haarenstraat 72 in 2020. 

 
 
 
 
 


