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Van de redactie

De Werkende Mens is aangekomen
'Vernieuwd. De Werkende Mens: meer inhoud voor hetzelfde
geld!' Een reclamejongen zou met dergelijke bewoordingen
aanduiden dat het tweede nummer van de historische kring voor
Oss en omgeving een aanzienlijke uitbreiding heeft ondergaan.
Maar nuchter als we zijn, willen we u alleen maar zeggen dat
het nummer dat nu voor u ligt iets forser is uitgevallen dan zijn
voorganger. De Werkende Mens is dus een oeetje dikker, zeg
maar 'aangekomen'. Verder hebben we de oplage enigszins
verhoogd. Dat is alles.

Naar aanleiding van het vorige nummer werd Stichting De
Werkende Mens overstelpt met positieve reacties. Spontaan
hebben sommigen zich aangemeld als donateur van de stichting.
Even spontaan ontvingen we complete, gedegen verhalen van
Gerard van Alphen, Henk Buijks, Ton Langenhuizen en Tiny
Romme. Deze artikelen kunt u in dit nummer lezen. In dit nummer
is verder een nieuwe, vaste rubriek opgenomen: Streek
archivaria. In deze rubriek zijn berichten en
wetenswaardigheden te lezen van het Streekarchief Brabant
Noordoost.

Hoewel De Werkende Mens het huisorgaan is van Stichting De
Werkende Mens, historische kring voor Oss en omgeving, zijn
we er - getuige de aangeleverde artikelen - in dit tweede nummer
al in geslaagd een platform te zijn voor iedereen die iets te
melden heeft op het gebied van de geschiedenis van Oss en het
Maasland. Het blad blijft openstaan voor suggesties, kritiek en
bijdragen van haar lezers.

De redactie

Bustocht langs Osse historie

Is er historie in het landschap van Oss en omgeving te vinden?
Dat is er zeker en met een geoefend oog valt er nog heel wat
interessants te ontdekken. Als u zin hebt om mee te gaan op een
tocht langs prehistorische nederzettingen en grafvelden,
geneeskrachtige bronnen en aardbreuken, kastelen en andere
plaatsen met een bijzondere betekenis, dan bent u welkom bij
de busexcursie op zaterdag 11 mei. De tocht voert door Oss
naar het zuiden en gaat dan richting polders en Maas. Van de
eigenaar van het kasteel van Oijen is speciaal voor deze excursie
toestemming gekregen om op zijn terrein de gebouwen te
bezichtigen. Normaal is dit van oorsprong middeleeuwse
bouwwerk alleen van de straatzijde te bekijken.

De Werkende Mens heeft deze bustocht ontwikkeld vanuit het
idee dat je soms wat meer moet weten om boeiende plaatsen in
het landschap te herkennen. De bus vertrekt om 9.30 uur bij het
gemeentehuis van Oss en de reis is rond 12.00 uur afgelopen.
Onderweg wordt gestopt voor een kop koffie, die bij de prijs is
inbegrepen. Met het oo~ op een goede organisatie van de tocht
vragen wij u om vooraf (telefonisch) aan te melden. Dit kan tot 5
mei bij museum Jan Cunen, tel. 0412" 629 328 of fax 0412·
629 335. Betaling kan bij vertrek gebeuren. Donateurs van
DWM betalen 0 12,50, anderen betalen 0 15,". Alvast tot ziens!
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De draaischiif van de 'Vuurloze'
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Op het Walplein, pal voor het koffieterras van V & D, werd in het afgelopen najaar een
fontein geplaatst. Het object, ontworpen door kunstenaar frans Goossens uit Heeswijk
Dinther, is aangeboden door de firma Nelissen Beheer aan de gemeente 055. Voor tot
plaatsing kon worden overgegaan, moest een ruime bouwput worden aangelegd. Daarin
is een omvangrijk ondergronds waterreservoir met pompinstallatie ondergebracht. Bij
deze graafwerkzaamheden stootte men op de ronde bakstenen fundering van de
vroegere draaischijf, die hier eind vorige eeuw is gemetseld voor het goederenlijntje
dat naar de margarinefabriek van Jurgens liep.

Dit 'Jurgens-lijntje' takte van het spoor bij het
station af, voerde door de Molenstraat, moest in
de Walstraat een scherpe bocht naar links maken
- vandaar de draaischijf - en ging door het
Fabrieksstraatje (het deels overdekte straatje naast
de HEMA) het fabrieksterrein op. Begin jaren
tachtig zijn de fabrieksgebouwen gesloopt en
verrees de woonwijk Boschpoort op deze plaats.

Waterreservoir
Een deel van de fundering van de draaischijf
moest worden gesloopt om plaats te maken voor
het plaatstalen waterreservoir van de fontein. De
bovenzijde van de fundering bevond zich
ongeveer 75 cm onder het wegdek. In de

De fontein aan de Walstraat is bijna recht boven de
draaischijf van de goederenspoorlijn gebouwd. Deze
spoorlijn verbond tussen 1882 en 1903 het station met het
fabrieksterrein van Jurgens.

noordwand van de bouwput waren in het
uitbraakprofiel nog verschillende lagen metselwerk
zichtbaar, maar de onderste laag werd niet
bereikt. Uit de ronding van het uitgebroken
funderingsgedeelte kon worden afgeleid dat de
draaischijf een diameter van ongeveer 4,5 meter
heeft gehad. Dat stemt overeen met de tekening
bij de aanvraag van 6 augustus 1903 van de
Jurgensfabriek voor de bouw van de draaischijf.
Deze bouwaanvraag is in het gemeentearchief
van Oss bewaard gebleven.

Het uitbraakpuin bestond uit donkerrode, relatief
hardgebakken baksteen-fragmenten. Eén
nagenoeg complete baksteen mat 23 x 10 x 5,5
cm. Dit is een ongebruikelijk formaat voor die tijd,
zodat hergebruik van oudere handgevormde
stenen niet mag worden uitgesloten. Mede door
de hardere kwaliteit lijkt het echter toch te gaan
om fabrieksmatig vervaardigde stenen. Dergelijke
afwijkende steenformaten komen in de vorige
eeuw slechts sporadisch voor en zullen
waarschijnlijk uitsluitend op bestelling zijn
geleverd.

Karren
De draaischijf maakte deel uit van de
fabrieksspoorlijn die in 1882 tot stand kwam
tussen de goederenspoorlijn op het spoorweg
emplacement en de Jurgens-fabrieken. Een jaar
eerder was de spoorlijn langs Oss in gebruik
genomen. De aanleg van de goederenlijn was
van groot belang, omdat het vrachtvervoer, dat
sinds 1871 (oprichting Jurgensfabriek) met behulp
van karren plaatsvond, nu zonder overladen van
de wagons kon gebeuren. De wagons waren
echter zo groot dat zij op het Walplein met de
draaischijf in de goede richting moesten worden
gezet. In 1903 werd het goederenspoor zodanig
verlegd, dat de rails met een vloeiende bocht over
het Walplein liepen. Daarmee werd de tijdrovende
procedure met de draaischijf overbodig.

Aanvankelijk werden de goederenwagons door
paarden getrokken, totdat in 1914 een locomotief
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werd aangeschaft. Dit treintje, dat in de volksmond
'de Vuurloze' werd genoemd, ontving zijn energie
voor de aandrijving van een stoomdrukketel. In
de morgarinefabriek, waar destijds alle machines
op stoomkracht werkten, werd deze ketel
regelmatig op druk gebracht, waarna de loc
opnieuw een traject kon afleggen. Op de
locomotief zelf was dus alleen een drukvat te
vinden, geen vuur om water tot stoom te verhitten.
Met het oog op overlast van stoom en stank bij
de ritten midden door de bebouwde kom was
deze manier van aandrijven zonder meer
noodzaak.

Koortie van de fabrieksspoorlijn van Jurgens.
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Ongevallen
Voor een efficiënte aanvoer van grondstoffen naar
de verschillende productiehallen van Jurgens werd
vermoedelijk in 1916 op het fabrieksterrein
eveneens een draaischijf aangelegd. Rond 1920
werd, wellicht als gevolg van een reeks
ongevallen, de spoorlijn door het centrum
opgeheven en de route verlegd via de
fabrieksuitgang aan de Nieuwe Brouwersstraat,
over de Lievekamp naor het NS-station. In 1929
verplaatste Jurgens het bedrijf naar Rotterdam en
kwam er een einde aan de margarine-productie
op deze plaats bij het centrum van Oss. Philips
vestigde zich in 1931 in delen van het
fabriekscomplex van Jurgens. Ook dit bedrijf
maakte nog jaren gebruik van het goederenspoor
over de Lievekamp. In de woonwijk 'Boschpoort'
is de straatnaam 'Achter de Vuurloze' een
herinnering aan deze bijzondere locomotief.

Gerard van Alphen
Archeologische Werkgroep Oss

Bronnen en literatuur:
Gemeentearchief Oss, dossier nr. 1265, de aonleg van
fabrieksspoorlijnen in de gemeente Oss tussen 1881 en
1928, Ie vinden bij het SlreekDrchief Brabant Noordoost,
Raadhuislaan 13 in Oss.
G. Ulijn en P. Budde, Oss in oude ansichten, deel 2
(Zaltbommel 1976), 112·113.
P. Budde en G. Ulijn, Kent u ze nog .. de Ossenaren
IZaltbommel 19761, 7B.
F. van de Ven, 4000 iaar Oss IBerlicum 1975), 74 ev.

De Vuurloze in actie.
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'D'OPRECHTHEID, TROUWen VRIENDSCHAPS-BAND, Zy 't HEIL van STAD en VADERLAND'

Het Osse aandeel in de Brabantse vrijheidsstrijd van 200
jaar geleden

1996 staat in het teken van het tweehonderdjarig bestaan van de provincie Noord
Brabant. Ter gelegenheid hiervan is er een munt uitgegeven, de zogenoemde Brabantse
poHer. Verder staan er allerlei activiteiten op stapel, die deze memorabele gebeurtenis
extra glans moeten geven. Ook de commercie laat zich niet onbetuigd door het op de
markt brengen van een speciaal bier dat volgens achttiende-eeuws recept is gebrouwen.
In deze bijdrage wil ik nagaan, in hoeverre de Brabantse vrijheidsstrijd weerklank
vond in Oss en welk aandeel Ossenaren hierin leverden.

Voor 1795 maakte Brabant slechts als veroverd
gebied deel uit van de roemruchte Republiek der
Zeven Verenigde Nederlanden. Dat betekende,
dat Brabant, destijds Staats-Brabant geheten, geen
eigen bestuur kende en rechtstreeks door de
Staten-Generaal in 's-Gravenhage bestuurd werd.
De bevolking, in grote meerderheid katholiek, was
van alle politieke ambten uitgesloten. Het katholiek
geloof, aanvankelijk streng verboden, werd later
tegen betaling van recognitiegelden gedoogd. De
katholieken moesten ook genoegen nemen met
kleine schuurkerken. De parochiekerken waren
immers bestemd voor lidmaten van de
gereformeerde religie. Op het Brabantse
platteland behoorde zo'n vijf procent van de
bevolking tot de bevoorrechte kerk.

Omwenteling
Direct na de Bataafse Omwenteling van 1795
begon de succesvolle strijd om verheffing van dit
gewest tot zelfstandige provincie. De Bataafse
Omwenteling bracht nog veel meer dan dit ene
resultaat. De eenheidsstaat werd gevestigd. Aan
de almacht van de provincies werd definitief een
einde gemaakt. De vraag, wat Brabant uiteindelijk
won met haar verheffing tot zelfstandig gewest,
is hier wel op zijn plaats. De ene afhankelijkheid
van Den Haag maakte plaats voor de andere.
Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis
werd, zij het schuchter en kortstondig,
geëxperimenteerd met democratie. Heel
interessant is, dat dit ook in Oss gebeurde. Voor
vrouwen bleef de politieke arena gesloten. Wel
kwam er - formeel- een einde aan de achterstelling
van katholieken en joden op politiek en religieus
terrein. Desondanks komt het Bataafs tijdvak er
nog steeds niet zo best vanaf in de
geschiedschrijving. Dit heeft vooral te maken met
de impact van de Franse Revolutie op de Bataafse
Omwenteling en later de Franse bezetting door
Napoleon.

Op 9 oktober 1794 capituleerde 's
Hertogenbosch, de hoofdstad van de Meierij, voor
het Franse revolutionaire leger onder leiding van
generaal Pichegru. Nagenoeg heel Staats-Brabont
was hierdoor Frans gebied geworden. Vele
protestantse ambtenaren vluchtten naar het
Noorden. In Oss waren vier schepenen gevlucht,
evenals de secretaris. De kwartierschout van
Maasland benoemde vier nieuwe schepenen, die
allen katholiek waren. Daarmee was het
zevenhoofdig schepencollege voor het eerst sinds
lange tijd weer in meerderheid katholiek.
Vooruitstrevend mag dit bestuurscollege echter niet
worden genoemd. Dat zou spoedig blijken.
Waarschijnlijk had de kwartierschout zeer
gematigde katholieken uitgekozen, die bereid
waren met de overgebleven hervormde schepenen
samen te werken.

Aanvaringen
In 1795 kwam het tot een aantal stevige
aanvaringen tussen het schepencollege en een
groep Ossenaren onder leiding van notaris
Adriaan van der Meer. Wie was deze Adriaan
van der Meer? Hij werd in 1760 te Waspik
geboren. In 1781 werd hij aangesteld tot
openbaar notaris in Oss en tot procureur van het
kwartier Maasland. Adriaan van der Meer trad
in 1783 in het huwelijk met Ida Cornelia, dochter
van laurens van der Straaten, president-schepen
van Oss en tevens drossaard en dijkgraaf van de
heerlijkheid Kessel. Het echtpaar kreeg twee
kinderen. Vanaf 1797 bekleedde Van der Meer
een aantal bestuurlijke functies, zoals schout,
secretaris en griffier in Woudrichem en omstreken
in het land van Heusden en Altena. Deze functies
bekleedde hij overigens naast zijn notariaat.
Volgens de president van de Bossche rechtbank
was hij in zijn latere jaren "enigermate aan de
drank verslaafd." Adriaan van der Meer overleed
in 1822.
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Door zijn notarisambt, zijn huwelijk met een
goede partij en niet te vergeten de juiste religie,
Nederlands Hervormd, was Van der Meer
voorbestemd voor een bestuurlijke carrière in Oss
en Maasland. De revolutionaire
tijdsomstandigheden, waarvan hij een
hartstochtelijk aanhanger was -Jan Cunen noemt
hem niet voor niets een 'volbloed patriot' - zouden
in zijn nadeel werken.
Bij het sluiten van het vredestractaat tussen de
Fronse en Batoafse Republiek op 16 mei 1795
keerde het door de Fransen bezette Brabant als
Bataafs Braband weer terug in de moederschoot.
De grote vraag was in welke hoedanigheid dit
gewest deel zou gaan uitmaken van de Bataafse
Republiek. Zou Brabant een volwaardig gewest
worden of toch weer een generaliteitsland? In Den
Haag was het een komen en gaan van Brabantse
delegaties, die alle een krachtige lobby opzetten
voor een zelfstandige status van Brabant. Alleen
over de weg waarlangs was men hevig verdeeld.
De steden, in het bijzonder 's-Hertogenbosch,
droomden van een herleving van de uit de
Middeleeuwen stammende dominantie over het
platteland. Het platteland, waartoe ook Oss
behoorde, zou geen enkele stem in het provincie
en dus ook landsbestuur hebben. Men had echter
geen rekening gehouden met de formidabele
tegenstand van Pieter Vreede, een doopsgezinde
lakenfabrikant uit Leiden en één van de
potriottenkopstukken in Holland in de jaren tachtig.

Connecties
Na het neerslaan van de patriottenrevolutie was
hij uitgeweken naar het zuiden. Uiteindelijk
vestigde Pieter Vreede zich te Tilburg (ook
platteland!), alwaar hij een nieuwe lakenfabriek
opzette. Vreede had nog steeds uitstekende
connecties in Holland en stak Den Bosch de loef
af door nadrukkelijk het platteland een plaats in
de politieke arena te geven. Op 6 juni kwamen
16 gecommitteerden van steden en landen van
Bataafs Braband in Tilburg bijeen en op 11 juni
riepen ze zich uit tot 'Provisionele Representanten
van Bataafs Braband'. Alle kwartieren waren op
deze vergaderingen bijeen geweest. Behalve Oss
en kwartier Maasland, die door afwezigheid
schitterden.

Het schepencollege van Oss had besloten een
afwachtende houding aan te nemen in deze
revolutionaire periode. Met zulk een houding
wordt echter geen revolutie gemaakt. Welke
positie het Osse schepencollege wel wenste in te
nemen, werd enige dagen later duidelijk. De
publicatie van de Staten-Generaal, dat het gezag
in Brabant provisioneel op oude voet zou worden
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voortgezet, werd in Oss op 14 juni 'met de meeste
plechtigheid en onder het luiden der klokken'
afgekondigd. Elders in Brabant, zelfs in de meest
afgelegen gehuchten, had deze publicatie
aanleiding gegeven tot grootschalige burgerlijke
ongehoorzaamheid. Geen enkele plaats wilde
deze gehate publicatie aanplakken. De Staten
Generaal besloten zelfs dragonders in te zetten
om desnoods met geweld de steden en de dorpen
tot gehoorzaamheid te dwingen. Deze maatregel
veroorzaakte nog veel meer commotie. In allerijl
werden de dragonders teruggeroepen.

Flinke botsing
In Oss had de afwachtende en conservatieve
politiek van de schepenen inmiddels tot een flinke
botsing geleid met notaris Adriaan van der Meer
en zijn medestanders, overigens niet voor het eerst
in 1795. De plechtige afkondiging van de gehate
publicatie van de Staten-Generaal was tevens het
startsein voor de oprichting van een Voderlandse
Sociëteit in Oss, die als spreuk voerde:
'D'OPRECHTHEID, TROUWen VRIENDSCHAPS
BAND, Zy 't HEIL van STAD en VADERLAND'. Een
stad kon Oss eind achttiende eeuw amper worden
genoemd. Lokaal-chauvinisme was ook de
toenmalige politieke kopstukken niet vreemd. De
spreuk bevatte voor de goede verstaander
nauwelijks verholen kritiek op het schepencollege,
dat in de ogen der oprichters onoprecht,
trouweloos en weinig solidair was ten opzichte
van de Bataafse Omwenteling en de Brabantse
vrijheidsstrijd. De initiatiefnemers van de Osse
Vaderlandse Sociëteit waren notaris Adriaan van
der Meer (als secretaris van deze politieke club
was hij de grote roerganger der patriotten),
Hendrik Rambach (president), Francis U1iin (vice
president), Jan Dominicus de Louw, Adriaan de
Louw, Dominicus van den Bogaert, Willem
Willemzoon Smit en Marcellus van Poppelen.

Begin juni verrezen overal in Brabant sociëteiten
als paddestoelen uit de grond in het kielzog van
de Brabantse vrijheidsstrijd. In de benaming van
de sociëteiten komt dat treffend tot uitdrukking.
De termen 'vrijheid' en 'slavernij' komen veelvuldig
voor en drukken als het ware een politiek program
uit. Deze clubs, een soort voorloper van de
moderne politieke partijen, kwamen trouwens in
de hele Bataafse Republiek voor. Hierin waren
alle actieve aanhangers van de Bataafse
Omwenteling verenigd. In deze clubs werden de
patriotse kranten, pamfletten en dergelijke
besproken, gediscussieerd over alle gewichtige
(en soms ook minder gewichtige) politieke kwesties
en plannen voor actie beraamd. Over het
inwendige reilen en zeilen van de Osse



Gemeentestempel van Oss tijdens de
inlijving bij hel Keizerrijk Frankrijk.

8

Vaderlandse Sociëteit zijn helaas geen gegevens
bekend. Alleen als de club noor buiten trad, don
liet deze sporen no. We weten niet eens hoeveel
leden de Vaderlandse Sociëteit telde. Er is wel
een pamflet bewaard gebleven, merkwaardig
genoeg niet in Oss, moor in Geffen, waarin de
vaderlandse sociëteit de inwoners oproept zich
als broeders aan te sluiten bij de club om zich te
ontdoen van het 'gevloekte Staatsche Juk' en de
vrijheid te bevechten, dit bij wijze van morele
verplichting aan het nageslacht. Bij benadering
kunnen we iets zeggen over het aantal
sympathisanten. Dot fluctueerde sterk met de
politieke issues en het plan van aanpak door de
sociëteit. Gelukkig trad de Osse club een aantal
keren noor buiten dankzij de nimmer rustende
notaris Van der Meer. Meer don een oppositierol
was echter voor de sociëteit niet weggelegd.

Revolutionaire verwikkelingen
Het effect van de oprichting van de sociëteit was
hoogstwaarschijnlijk, dot de Osse schepenen zich
nog meer afkeerden van de revolutionaire
verwikkelingen in Tilburg, dot
destijds door tegenstanders
spottend het Versailles van Brabant
werd genoemd. Het college ging
te rode bij de stadsadvocaat mr.
B. Storm. Hij roodde hen aan toch
moor afgevaardigden noor de
Provisionele Representanten van
Brabant te sturen, omdat Oss als
hoofdplaats van het kwartier
Maasland niet kon achterblijven bij
de kleinere plaatsen uit het
kwartier, die inmiddels wel
afgevaardigden hadden gestuurd.
Bovendien, zo vertrouwde Storm
hen toe, kon toehoren geen kwaad
en behoefde men niet in te stemmen bij
zwaarwegende bezworen. Zelfs dit advies ging
de Osse schepenen te ver. Eind juni togen twee
schepenen naar Den Bosch om in het gevlei te
komen bij de commissie van de Staten-Generaal,
die juist op dat moment op het punt met militaire
hand het generaliteitsgezag te herstellen. Er werd
instemmend gereageerd op de mededeling van
Osse kont, dat geen enkele publicatie van de
Provisionele Representanten openbaar werd
gemaakt. Waarschijnlijk hoopten de schepenen,
dot Oss zou worden ontzien bij een eventueel
gewapend ingrijpen door de Staten-Generaal.

De leden van de Osse Vaderlandse Sociëteit
waren uiteraard veel minder te spreken over het
gedrag der schepenen_ Op 5 juli richtten ze een

DE I41RKENDE
MENS

publicatie tot dit college en gaven het in
overweging vrijwillig af te treden en nieuwe
verkiezingen uit te schrijven, omdat in mei
jongstleden geen eerlijke verkiezingen waren
gehouden. Zo niet, dan werd geëist, dat de
schepenen eindelijk eens gecommitteerden
aanwezen om Oss te vertegenwoordigen bij de
Provis ionele Representanten. Deze
gecommitteerden dienden over ruime volmachten
te beschikken [dus niet voortdurend ruggespraak
met het schepencollege) om daarmee alle
inspanningen der Representanten te honoreren en
hun ideeën over een vrij en zelfstandig gewest te
erkennen. In het verlengde hiervan lag de eis om
alle publicaties van de Provisionele Representanten
aan te plakken en de 'rechten van de mens' onder
het luiden van de klok of te kondigen. De
schepenen goven geen krimp.

Compromis
Op 11 juli kwam er een compromis tot stand tussen
de Provisionele Representanten en de
afgevaardigden van de Staten-Generaal over de

status van Brabant in de vorm van
een Plan van Tussenbestuur. Dit
Plan behelsde de volgende zaken.
Formeel bleef het gezag over
Bataafs Brabant tot 31 december
1795 in handen van de Staten
GeneraaI. Met ingang van 1796,
precies twee eeuwen geleden dus,
zou Brabant als vrij en
gelijkwaardig gewest zijn intrede
mogen doen in de Staten
Generoai, die don omgevormd
zou worden tot een Nationale
Vergadering. De feitelijke
bestuurlijke taken zouden in die
tussentijd door de Provisionele

Representanten worden waargenomen, vanaf 1
januari 1796 door een gekozen provinciaal
bestuur. De Haagse Raad van Brabant werd
opgeheven. Daarvoor in de plaats kwam een Hof
van Justitie, dot zijn zetel in Den Bosch had. De
landsbelastingen bleven voorlopig gehandhaafd.
Tollen, convooijen en licenten werden provisioneel
opgeschort en tienden, cijnzen en lenen, die alle
herinnerden aan het feodale tijdperk (daar was
de Franse Revolutie toch ooit mede om begonnen)
nog niet afgeschaft.

Er kleefde veel provisioneels aan het Pion van
Tussenbestuur. Meer zat er echter niet jn volgens
Vreede. Een aantal patriotse sociëteiten onder
aanvoering van de Bosschenaar Hubert vand het
Plan helemaal niets en begon een heftige
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campagne tegen Vreede's politiek. Dankbaar
werd gebruik gemaakt van het retorisch geweld
van Pieter Vreede, toen hij nag appositie voerde
tegen de Staten-Generaal. Nu werd die retoriek
tegen hem gebruikt. Met name de zinsnede: 'de
slavernij van eenen dag is nag te lang voor een
vrije ziel' kwam hem duur te staan. Daarmee werd
verwezen noor de continuering van het gezag
der Stoten-Generaal tot eind 1795. Ook de Osse
patriotten raakten in de ban van het Bossche
radicalisme en ageerden fel tegen het compromis.
Uiteindelijk wist de sociëteit 151 personen achter
zich te krijgen in hoor verzet. Op een totaal van
zeshonderd stemgerechtigden is dit een aanhang
van ongeveer 25 procent. De schepenen van Oss
gaven met een staaltje van Hollandse rekenkunde
een heel andere interpretatie aan deze uitslag.
De 450 personen die niet gereageerd hadden,
werden geacht voor het Plan van Tussenbestuur
te zijn. Bij deze kunstmatig gecreëerde
meerderheid sloten de schepenen zich gaarne aan
en stemden in met het Plan, waarschijnlijk alleen
moor om de vaderlandse sociëteit een hok te
zetten. Elders in Brabant was de oppositie tegen
het Plan van Tussenbestuur groter don de
Provisionele Representanten verwacht hadden.
Uiteindelijk stemde toch een meerderheid der
steden en dorpen in met het akkoord.

Afzijdig
Over het Osse aandeel in de Brabantse
vrijheidsstrijd kunnen we vrij kort zijn. De Osse
schepenen hielden zich zoveel mogelijk afzijdig
van deze strijd. De groep rond notaris Van der
Meer voelde zich zeer betrokken bij Brabants
aspiraties. De teleurstelling over het akkoord was
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heel groot. Door hun idealistische ijver waren de
leiders van de sociëteit waarschijnlijk niet in stoot
geweest een realistische inschatting te maken van
wat politiek haalbaar was en wat niet binnen de
gegeven omstandigheden. Bovendien werd de
belangrijkste eis der Provisionele Representanten,
zij het op termijn, ingewilligd, namelijk een
zelfstandig Bataafs Brabond. Ironisch genoeg
stemde het schepencollege uiteindelijk wel in met
het Plan van Tussenbestuur en droeg daarmee zijn
steentje bij in de vrijheidsstrijd van Brabant. De
verhoudingen tussen de Vaderlandse Sociëteit en
het schepencollege waren echter voorgoed
verziekt en dot zou de laatstgenoemden in 1796
lelijk opbreken.

Tot slot nog een enkel woord over de rol van
notaris Adriaan van der Meer in de Osse politiek
van eind achttiende eeuw. Deze eigenzinnige,
soms dwarse en ook bazige notaris verdient noor
mijn smook een bijzondere plek in de Osse
geschiedenis. Deze volbloed-patriot mag niet in
vergetelheid roken. Adriaan van der Meer was
een voorloper van de moderne tijd, een democraat
van het eerste uur, in zijn eigen tijd door andere
Ossenaren nog niet altijd begrepen en
gewaardeerd. Het zou mooi zijn, als deze
belangrijke figuur in de Osse politiek in een
straatnaam zou blijven voortleven. De Osse
gemeenteraad die de laatste jaren gelukkig weer
meer aandacht heeft voor historie, in het bijzonder
monumentenzorg, zou hiermee een mooi gebaar
kunnen maken!

Tiny Romme

Gezicht op Oss in 1800. Gravure
uit: S. Henewinkel, Reize door de
Majarij van 's-Hertogenbo,eh, in den
jeare 1799 {Am,terdam 18001.
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Streek-archivaria
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Berichten vanuit het Streekarchief Brabant Noordoost

Oud-rechterlijke en notariële archieven naar Oss
Er zijn maar weinig archiefonderzoekers die verder kunnen komen bij hun speurwerk
dan tot de akten van de burgerlijke stand, de bevolkingsregisters en de bestuurlijke
stukken van gemeenten. Van hen komt soms de vraag: "Wanneer kunnen wij in Oss de
rechterlijke en notariële archieven raadplegen?" Tot nu toe moeten zij daarvoor steeds
naar het Rijksarchief in Den Bosch. Maar vanaf juni 1996 kunnen deze ervaren
onderzoekers op het gebied van de genealogie en de lokale en regionale geschiedenis
met hun vragen terecht in Oss. Dan verhuist namelijk handerd strekkende
archiefmateriaal vanuit Den Bosch naar Oss. Deze dossiers beslaan ruwweg de periode
1550-1850 en hebben betrekking op de dorpen in de gemeenten Bernheze, Lith,
Maasdonk, Oss en Ravenstein.

Schepenbanken
Oud-rechterlijke archieven zijn ontstaan als
'neerslag' van het optreden van de plaatselijke
schepenen als rechtsprekers, zoals de
administratieve archieven de weerspiegeling zijn
van hun bestuurlijk handelen. Een 'trias politica',
de scheiding tussen de machten, bestond vóór
1800 nog niet; de schepenen waren bestuurder
en rechter tegelijk.

Deze rechtspraak omvatte drie terreinen: het
criminele, het civiele en het voluntaire (vrijwillige).
De eerste twee kennen we nu nog, het laatste zal
ons niet direct iets zeggen. Voluntaire rechtspraak
omvat een aantal zaken waarvoor men nu naar
de notaris gaat. Hierbij kan worden gedacht aan
zaken zoals testament, boedelscheiding, voogdij
en transactie van onroerend goed. Het mag
duidelijk zijn, dat de oud-rechterlijke archieven
een schat aan persoons- en familiegebonden
informatie bevatten, gegevens die indirect ook van
belang zijn voor de geschiedenis van dorp, stad
en streek.

Notarissen
Hadden veel dorpen in Noordoost-Brabant vóór
1800 hun eigen schepenbank, notarisplaatsen

telde de regio minder. In het boven omschreven
gebied komen we, gerekend over de periode
1550-1850, tot vijf: Berghem, Heesch, Lith,
Megen, Oss en Ravenstein. Alle hebben ze, in
meerdere of mindere mate, series met notariële
protocollen nagelaten, die na enige
omzwervingen in het Rijksarchief zijn beland. Ze
bevatten doorgaans akten die vergelijkbaar zijn
met wat is genoemd onder de voluntaire
rechtspraak van de schepenen.

Microverfilming
De oud-rechterlijke en -notariële archieven van
onze regio zijn materieel in een niet zo beste staat.
Een aantal stukken mag zelfs niet worden
geraadpleegd. Om ook in de 21-ste eeuw nog
onderzoek mogelijk te maken, ziet het
Streekarchief zich gedwongen tot enkele
maatregelen. Op de eerste plaats zal de
gemeenten Oss om geld worden gevraagd om
een groot aantal stukken op microfiche te laten
zetten. Daardoor wordt verdere gebruiksschade
voorkomen. Verder zal een klein aantal stukken
moeten worden gerestaureerd. Plannen voor het
een en het ander zijn in procedure gebracht.

Henk Buijks
streekorchivoris von Brabant-Noordoost
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Sloop flafs Schoepmanlaan:

Staaltie volkshuisvesting uit de iaren zestig verdwiint
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Lang is er aver gestreden: moeten ze nu wel blijven
staan of niet? Uiteindelijk mag de sloper toch zijn
gang gaan. De flats aan de Schoepmanlaan gaan
plat. Er voor in de plaats komen woonblokken
met variatie in grootte, hoogte, ligging. Bovendien
worden het koop- en huurwoningen. In januari jl.
is een begin gemaakt met de afbraak.

Soms bekruipt iedereen spijt als er markante
gebouwen worden gesloopt. Bij deze
'kilometerslange' muur van fiats lijkt dat minder

het geval. Toch zijn ze in hun soort heel duidelijke
vertegenwoordigers van volkshuisvesting uit de
jaren zestig: in serie gebouwd om betaalbaar
onderdak te krijgen voor degenen die twintig jaar
na de Tweede Wereldoorlog nog steeds leden
onder de woningnood. Zullen we over een tiental
jaren zeggen als we foto's zien van de
Schoepmanlaan: 'wat jammer dat ze die flats
afgebroken hebben, dat waren toch monumenten
van het denken over volkshuisvesting in de jaren
zestig'?

De sloper gaat zijn gang in de Schoepmanlaan.
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Simon van den Bergh en Antoon Jurgens:

Van boterhandelaren tot'Margarine Kings'
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Het wekt verbazing dat in een klein provincieplaatsje in Brabant in de vorige eeuw de
wieg stond van één van de grootste multinationals ter wereld, namelijk Unilever. Oss,
want daar gaat het natuurlijk over, had in eerste helft van de negentiende eeuw weinig
van een industrieel centrum in opkomst. Het was een agrarisch dorpje met een
verzorgende functie voor de omgeving. De infrastructuur was gebrekkig. Oss lag niet
aan een spoorlijn en een verbinding met de Maas ontbrak. De verharde straatweg van
Den Bosch naar Grave liep enkele kilometers ten zuiden van Oss, waardoor Heesch het
regionale postcentrum was.

De bevolkingsomvang van Oss was gering - rond
het midden van de eeuw nauwelijks meer dan
4.000 inwoners - maar groeiend. Enige proto
industrie van betekenis was echter afwezig. In
bijvoorbeeld Tilburg kon de fabrieksmatige
productie van textiel voortbouwen op de
aanwezige huisnijverheid. In de Langstraat
vormde de ambachtelijke schoenmakerij een basis
voor de schoenindustrie. Toch ontwikkelde ook
Oss zich tot een industrieplaats bij uitstek. Hoewel
met de productie van margarine niet de eerste
fabriek in Oss kwam -de wattenfabriek van Daniël
van den Bergh (later Bergoss) was eerder - was
het toch met dit product waarmee Oss een echt
industrieel karakter kreeg.

Armlastig
Oss kende dan wel geen proto-industrie, maar
wel was er een lange traditie als regionaal
handelscentrum. De handel in boter was zelfs in
de achttiende eeuw al van bovenregionale
betekenis. Daarnaast waren er andere gunstige
startvoorwaarden voor de opkomst van industrie.
In 1863 - aan de vooravond van de industrialisatie
- gold bijna een kwart van de Osse bevolking als
armlastig. De werkgelegenheid hield geen gelijke
tred met de groei van de bevolking. Dit betekende
dat er in de regio Oss een potentieel aan relatief
goedkope arbeidskrachten aanwezig was. De
infrastructuur verbeterde en gaf de opkomende
industrie een extra steun in de rug. Op aandrang
van vooral de Osse kooplieden kwam er in 1867
een telegraafverbinding. Later toen de margarine
industrie al op gang was gekomen, zorgde de
opening von de spoorlijn TIlburg-Nijmegen (1881)
voor verbetering van de aan- en afvoer van
grondstoffen en eindproducten. Onder meer ook
de exportslachterijen Zwanenberg en Hartog
profiteerden van de spoorverbinding.

Minstens zo belangrijk was de aanwezigheid van
ondernemers die kansen aangrepen en nieuwe
initiatieven namen. Voor de margarine-industrie
ging het hier om twee families die in de vorige

eeuw een dominante positie in de boterhandel
verwierven: de families Van den Bergh en Jurgens.
De kiem van de latere margarine-industrie werd
door hen en dan vooral door Simon van den Bergh
(Geffen 1819 - Rotterdam 1907) en Antoon
Jurgens (1805-1880) gelegd. Simon von den
Bergh werkte al op jonge leeftijd bij zijn vader
Zadok, die in Geffen een winkel in koloniale
waren en manufacturen had en in bater handelde.
De zaak steunde voor een deel op ruilhandel.
Boeren ontvingen in ruil voor boter goederen uit
de winkel. De boterverkoop bleef aanvankelijk
tot Nederland en België beperkt. Nadat Simon
van den Bergh in 1858 met zijn gezin naar Oss
verhuisde, werd Londen de belangrijkste
afzetmarkt. Voor de boter moest Van den Bergh,
vanwege de concurrentie van vooral Jurgens,
hoge inkoopprijzen betalen, terwijl de
verkoopprijs vaak te laag was. Jarenlang leed
Simon verlies en in 1868 volgde het faillissement
van zijn bedrijf, iets wat hij als een grote
persoonlijke schande ervoer.

Tabak
Willem en Leendert Jurgens, respectievelijke vader
en oom van Antoon, waren afkomstig uit het
Limburgse Nieuwenhagen. Zij kwamen veel in Oss
vanwege de boterhandel. Rond 1800 vestigden
de broers zich daar permanent, niet (alleen)
vanwege zakelijke belangen maar ook omdat ze
trouwden met de zusters Van Valkenburg, telgen
uit één van de meest welvarende Osse families.
Na zijn huwelijk dreef Willem zijn handel
voortaan vanuit Oss. Hij kocht bij boeren en op
markten boter, ham en eieren of ruilde dit met
bijvoorbeeld tabak, wol, zout en laken. De
zuivelproducten verkocht hij door.

Antoon Jurgens kwam na zijn lagere schooltijd
omstreeks 1820 in het familiebedrijf. In 1836
overleed vader Willem Jurgens. Antoon en zijn
broer Jo~annes zetten de onderneming voort. De
broers behoorden al snel tot de meest welvarende
Ossenaren. In 1858 gingen hun zakelijke wegen
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Anton Jurgens

uiteen. De derde generatie van de Osse
Jurgensfamilie was inmiddels bij de handel
betrokken. De oudste zoon von Antoon wos ol in
1854 in het bedrijf gekomen en ondere zonen
zouden volgen. In 1867 werd de Firma Antoon
Jurgens opgericht met behalve Antoon zelf ook
zijn drie zonen als firmanten. Antoon Jurgens liet
het zaken doen steeds meer aan zijn zoons over.

Noord-Italië
Het gebied rondom Oss was toen allang te klein
geworden om voor voldoende aanvoer van boter
te zorgen. Jurgens kocht ook in het Land van Cuyk,
Eindhoven, limburg en Krefeld en omgeving boter.
Vanaf het midden van de jaren zestig werden
contacten gelegd tot in Zuid-Duitsland en
Oostenrijk. Bij Van den Bergh braken na het
faillissement betere tijden aan. Twee zonen Jacob
en Henry van den Bergh, vestigden zich in Londen
en reorganiseerden de boterverkoop. Door de
hoge vraag stegen de prijzen en bloeiden de
zaken op. De vroegere schuldeisers kregen tot
hun verbazing rond 1873 hun vorderingen alsnog
uitbetaald. De handel van Van den Bergh ging
zo goed dat er in Duitsland en later zelfs in
Zwitserland en Noord-Italië boter moest worden
ingekocht. De boter werd naar Oss vervoerd en
daar verder bewerkt. Eerst werd het gekneed,
vervolgens gesorteerd, gemengd met - soms
inferieure - andere boter, gezouten en weleens
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bijgekleurd, in vaten gedaan en doorverkocht.
Voor de afzet werd Engeland van steeds groter
belang. Jurgens was aan het einde van de jaren
zestig de grootste boterhandelaar van Europa.

De uitvinding van margarine bracht een
omwenteling in de bedrijven van Van den Bergh
en Jurgens. Via contacten die Jurgens dankzij de
boterhandel had, kwam de firma in aanraking
met Hippolyte Mège Mouriès. Deze Fransman was
er in opdracht van zijn regering in geslaagd om
een goedkoop botersubstituut te maken. Met
rundvet als basisgrondstof kon hij een olie maken,
de zogenoemde 'oleo' , die weer verder als
grondstof voor kunstboter diende. In mei 1871
werd het eerste directe contact tussen Jurgens en
Mège Mouriès gelegd. Volgens de legende was
dit een berooide geleerde die zijn uitvinding niet
te gelde wist te maken. In werkelijkheid wist hij
zijn uitvinding wel degeliik te exploiteren. Mège
Mouriès verkocht zijn oelrooi in verschillende
landen aan de hoogst biedende. Alleen in
Nederland, waar tot 1910 geen octrooiwetgeving
bestond, slaagde hii daar niet in. Het verhaal in
de Jurgens-overlevering dat Jan Jurgens het octrooi
van Mège Mouriès in 1871 heeft gekocht is dan
ook niet waar. Waarschijnliik heeft hij alleen
betaald voor een demonstratie van het procédé
en daarmee overdracht van kennis.

Spaarboter
Hoewel op bescheiden schaal, was Mège Mouriès
zelf rond 1870 als eerste begonnen met de
productie van 'beurre économique' (spaarboter).
later als Margarine Mouriès op de markt gebracht.
Jurgens slaagde er in de uitvinding van Mège
Mauriès naar Nederland te brengen. Nog in
1871 werd in Oss met de min of meer
experimentele fabricage van margarine
begonnen. De basisgrondstof de oleo werd niet
in Oss gemaakt maar kwam aanvankelijk uit Den
Bosch. Later in de jaren zeventig toen de vraag
naar margarine een enorme vlucht nam, werd de
oleo uit vrijwel heel Europa geïmporteerd.

De productie van margarine bleek vatbaar voor
verbeteringen. Om een redelijke kwaliteit
margarine te verkrijgen moest Jurgens eerst nog
het relatief dure natuurboter toevoegen. Later werd
een procédé uitgevonden waarbij goedkope
plantaardige olie natuurboter kon vervangen. De
margarine die Jurgens op de markt bracht, week
steeds meer af van de oorspronkelijke Margarine
Mouriès. Tiidens een langdurig proces (1881
18831 in Groot-Brinannië kon Jurgens zich daarom
met succes verdedigen tegen de beschuldiging
inbreuk te hebben gemaakt op het Britse Mège
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Mouriès-octrooi. Een veroordeling zou voor de
Firma Antoon Jurgens, die inmiddels voor een zeer
aanzienlijk deel van haar productie afhankelijk
was van de uitvoer naar Groot-Brittannië,
waarschijnlijk de doodsteek hebben betekend.

Gebrekkig product
Simon van den Bergh kon niet bij zijn grote
concurrent Jurgens achterblijven en dankzij
contacten in Engeland en met Mège Mouriès zelf,
verkreeg ook hii de kennis om margarine te gaan
fabriceren. In 1872 werd hiermee een bescheiden
begin gemaakt. Hoewel het net zoals bij Jurgens
nog een gebrekkig product was, werd de
margarine vanwege schaarste van boter tegen
een goede priis verkocht. Margarine werd een
substituut voor grote delen van de bevolking voor
wie boter te duur was. Hoewel de concurrerende
firma's als paddestoelen uit de grond schoten
werden Jurgens en Van den Bergh de twee
grootste margarineproducenten ter wereld.

Siman van den Bergh.

De wedijver met Jurgens had niet alleen een
zakelijke kant: de familie Jurgens was katholiek
en speelde een belangrijke rol in de Osse
gemeentepolitiek. De Van den Bergh's waren
joods en voelden zich door de lokale
gemeenschap achtergesteld. Voor een plaats in
de gemeenteraad kwam Van den Bergh niet in
aanmerking_ Het bekende conflict over de aanleg
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van een kanaal bracht de al bestaande
tegenstelling tot een uitbarsting. Om de aanvoer
van grondstoffen van de Maas naar Oss te
verbeteren, stelde Van den Bergh een plan op
voor de aanleg van een kanaal naar Oss. Het
Osse gemeentebestuur, waarvan destijds Arnold
en Jan Jurgens als raadsleden deel uitmaakten,
steunde niet Van den Bergh's maar wel een
alternatief kanaalplan. Dat voorzag echter in de
aanleg van een kanaal met haven vlak bij de
fabriek van Jurgens en ver verwijderd van het
bedrijf van Van den Bergh. De familie Van den
Bergh zag dit als weer een bewijs van de
viiandige houding van de gevestigde orde in Oss.
Daarbij kwam nog dat in 1890 na het ontslag
van twee arbeiders bij Van den Bergh vernielingen
werden aangericht en er een dreigende situatie
was ontstaan.

Rotterdam
In 1891 werd besloten om uit Oss te vertrekken
en de fabriek naar Rotterdam te verplaatsen. De
familie voelde zich door de lokale bevolking
onheus bejegend. Bovendien bood de
verplaatsing zakeliike voordelen omdat Rotterdam
veel gunstiger gelegen was voor de aanvoer van
grondstoffen (met name rundervet uit de Verenigde
Staten) en de afzet van margarine naar Engeland.
Het vertrek van betekende voor Oss een ramp.
De stad verloor een van de twee grote werkgevers.
Met circa 250 veelal joodse werklieden die mee
verhuisden, werd in Rotterdam een nieuwe start
gemaakt. De kans dat deze werklieden in Oss
werk zouden krijgen was niet groot, aangezien
Jurgens geen joden in dienst nam en andere
werkgelegenheid nog nauwelijks voorhanden
was. De achterblijvende oud-personeelsleden
vervielen voor een deel tot armoede.

Antoon Jurgens was inmiddels (in 1880)
overleden. Behalve als ondernemer stond hij in
aanzien vanwege het feit dat hij lange tiid lid
van de gemeenteraad was, deel uitmaakte van
het kerkbestuur, president was van het
armenbestuur en firmant was van de plaatselijke
gasfabriek. Zijn opponent Simon van den Bergh
overleefde hem ruimschoots. Net zoals Antoon
Jurgens verliet Simon van den Bergh ruim voor
zijn dood het bedrijf. Ook Van den Bergh liet de
directe leiding van zijn bedrijf aan zijn zonen
over. De fabriek werkte ook op zaterdag en de
diepgelovige Simon kon zich niet verenigen met
het werken op de sabbat, de joodse rustdag. In
1907 overleed Simon van den Bergh.
Internationale kranten berichtten over de dood van
'the Margarine King'.
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Margarine-Unie
In 1876 had Antaan Jurgens, om een blijvend
monument achter te laten, aan de Grote Kerk in
Oss een nieuw hoofdaltaar geschonken. Het echte
monument leek vooral zijn bedrijf dat onder zijn
zonen tot een van de grootste werkgevers in de
regio zou uitbloeien. Dit was echter maar een
tijdelijk monument. Ondanks een geheime
winstdelingsovereenkomst uit 1908 bleven Van
den Bergh en Jurgens grote concurrenten. De fusie
tussen de twee in 1927 tot de Margarine-Unie
kwam dan ook als een verrassing. Twee jaar later
werd uit het samengaan van de Margarine Unie
met het Britse Lever Brothers Unilever geboren. In
1931 was de margarine-industrie uit Oss
verdwenen.

In 1929 verplaatste eerst Jurgens de productie
naar Rotterdam. Twee jaar later verdween de
laatste margarineproductie uit Oss: de afdeling
margarine van Hartog (inmiddels ook een
Unileverbedrijij werd gesloten. De oprichting van
de Margarine UniejUnilever en met name de
concentratie binnen de margarine-industrie die
hier een rechtstreeks gevolg van was, zorgden in
Oss voor grote werkloosheid. Unilever was
hierdoor in die tqd geen naam waaraan
werkgelegenheid en welvaart werd gekoppeld.

Osse bibliotheek viert 75-jarig bestoan
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De groei van Hartag en de opkomst van andere
fabrieken zorgde vooral na de Tweede
Wereldoorlog voor compensatie. De vanaf 1970
gestadig afkalvende en recentelijk versnelde
neergang van de werkgelegenheid bij de Unilever
Vleesgroep heeft dus voorgangers. Of dit nu ook
gecompenseerd zal gaan worden met nieuwe
arbeidsplaatsen bij andere bedrijven blijft koffiedik
kijken.

Ton Langenhuyzen
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Van katholiek instituut tot mediatank

Veertienhonderd boeken en zestig weekbladen en tijdschriften. Dat was in 1921 de
collectie van de bibliotheek in Oss. Inmiddels zijn we ontelbare boeken en 75 jaar
verder. De bibliotheek van toen is niet meer te vergelijken met de 'mediatank' van
tegenwoordig. De Osse bibliotheek viert haar jubileum. De jaren twintig worden hierbij
als uitgangspunt genomen.

Het bondsgebouw op de Heuvel in Oss. Daar
begon in 1921 de Openbare Leeszaal en
Uitleenboekerij. Daarna is de bibliotheek in Oss
een aantal keren verhuisd. "De bibliotheek heeft
twee vestigingen in de Molenstraat gehad,
waaronder het huidige Villa Constance. In 1952
is de bibliotheek verhuisd naar de Monsterstraat
en is in 1968 naar de Raadhuislaan gekomen",
vertelt Germa van Hal, bibliothecaris en pr
medewerker van de jubilerende Osse bibliotheek.

Niet opvallend
"Het is niet ècht opvallend dat er in die jaren
twintig een bibliotheek in Oss kwam", vindt
adjunct-directeur van de bibliotheek Hans van

Duqnhoven. "Er waren meer redelqk grate
provinciesteden, die in die tijd hun eerste
bibliotheek openden." Grondlegger van de Osse
bibliotheek is karmeliet Titus Brandsma. Brandsma
had in die jaren contact met de voorzitter van de
Bond van Katholieke Openbare Rijksarchivarissen
in Zwolle, M. Schoengen. Samen bespraken zij
de mogelijkheid van een bibliotheek in Oss. Titus
Brandsma zette kort daarna de 'Vereeniging
Openbare Leeszaal en Boekerij op R.K. Grondslag
voor Oss en omgeving' op.

Met overheidssubsidies en bijdragen van Osse
bedrijven -Jurgens, Hartog, Zwanenberg en Van
den Bergh -werden de eerste boeken aangeschaft_
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Het feit dat de karmeliet Brandsma de bosis legde
voor de bibliotheek, geeft al aan dat het destijds
ging om een katholieke bibliotheek. "En dat
betekende dat met name tot in de jaren vijftig de
nadruk lag op een degelijke katholieke collectie",
vervolgt Van Duijnhoven. "Niet zomaar elk boek
mocht daar staan. Volgens een keurig systeem
werd gekeken welke boeken voor wiens ogen
waren bestemd. Iets wat nu niet meer voor te
stellen is, want nu staat de bibliotheek in principe
voor alles open. Toch duurde het nog tot 1975
dat we veronderden van een katholieke naar een
openbare bibliotheek."

Gesloten uitleen
Wellicht nog opmerkelijker is dat de Osse
bibliotheek tot 1968 een gesloten uitleen
hanteerde. Dat wil zeggen dat lezers niet zo maar
een boek van de plank af konden halen om dat
mee te nemen. Wie een boek wilde hebben, ging
met dat verzoek naar één van de dames achter
de balie. Deze mevrouw ging voor de lezer op
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zoek naar het boek, terwijl de lezer bleef wachten.
Van dit systeem werd afgestapt toen de bibliotheek
naar de Raadhuislaan verhuisde.

De bibliotheek zoals die door Brandsma in 1921
werd gestart, is nauwelijks meer te vergelijken
met de mediatank die de bibliotheek nu vormt.
Tijdens de festiviteiten wordt regelmatig
teruggrepen naar de jaren twintig van deze eeuw.
"Een onderdeel van de feestactiviteiten wordt
gevormd door de lezingencyclus De toekomst van
het verleden", vertelt Germa van Hal. "Daarin
vertellen vijf sprekers over verschillende
onderwerpen, bekeken vanuit het verleden naar
nu toe. Want we willen niet alleen stilstaan bij de
twintiger jaren, ook het heden en de toekomst
vinden we belangrijk."

De activiteiten rond het 75-jarig jubileum van de
Osse bibliotheek duren van 28 februari tot 11
mei: precies 75 dagen.

Marilou Nillesen

Laatste restanten van machinefabriek Koeken verdwenen

Twee man en een grote sloopmachine
maakten in februari jl. in slechts enkele
dagen tijd een einde aan de laatste
restanten van de machinefabriek van
smederij Koeken aan de Oostwal. Koeken
was een bedrijf met een goede naam op
het gebied van metaalbewerking. Dit
bedrijf heeft bovendien een interessante
geschiedenis die teruggaat tot het begin
van deze eeuw. Op de lege plaats,
dichtbij de kruising met de Molenstraat,
verrijst binnenkort een
appartementencomplex.

H. Koeken, geboren in 1819 in Huisseling en
overleden in Oss in 1902, is de grondlegger van
de Koekens als smeden. Hij was in zijn woonplaats
Megen een man van aanzien en bekleedde een
wethouderspost. Rond 1870 pakte hij zijn biezen
naar Oss. Vermoedelijk was hij toen al smid en
zag hij werk aankomen bij de beginnende
margarinefabrieken van Jurgens en Van den
Bergh. Eén van zijn zonen, Joonnes Kocken
(1862-1918), zette de smederij voort in een pand
aan de Molenstraat nummer 48. Naast zijn
smederij begon hij ook aan de verkoop van fietsen
en kachels. Zoon Marinus Kocken (1891-1947)
nam de smederij weer over. In 1921 koeht hij het

aangrenzende pand Molenstraat 46, verbouwde
dat en vestigde daarin de smederij. Het was een
pand zoals er toen meerdere in Oss voorkwamen:
slechts één verdieping en dan meteen het
pannendak.

Metalen zwaan
Marinus stopte met de handel in fietsen en kachels
en legde zich volledig toe op het smidswerk. Hij
was veelzijdig en kon zeer gevarieerde producten
leveren. Zo heeft hij voor de vleesfabriek van
Zwanenberg een metalen zwaan gemaakt die als
reclame op het bedrijf kwam te staan. Maar hij
leverde in 1926 ook de metalen spanten voor het
dak van de Visserskerk. Rond deze tijd moet het
bedrijf uitgebreid zijn met de smederij annex
machinefabriek aan de Oostwal. Via de tuinen
van de panden aan de Molenstraat en de Oostwal
grensden beide bedrijven aan elkaar. Twee zonen
van Marinus Kocken en dochter Jeanette kwamen
ook in de zaak te werken.

Kocken legde zich toe zich op de verwerking van
roestvaststaal. Deze specialistische kennis was
nodig om voor bedrijven zoals Zwanenberg,
Hartog, Philips, drukkerij Acket en Organon
allerlei ketels, afsluiters en andere hoogwaardige
apparatuur te kunnen vervaardigen. Zoon Jo
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(1922-1995) zette uiteindelijk het bedrijf voort.
Hij was technisch zeer begaafd en hoe
ingewikkelder de constructie van allerlei
apparotuur moest zijn, hoe liever hij het had.
Omdat hij geen opvolger voor het bedrijf kon
vinden, is het bedrijf na ruim honderd jaar
langzaam aan een einde gekomen. Veel
Ossenaren zullen zich Jo Koeken wellicht
herinneren. Aan de Molenstraat had hij tot voor
enkele jaren geleden nog een winkel in
gereedschap aangehouden. Veel ging daarin niet
meer om. Stoflagen bedekten de schroevedraaiers

De voormalige machinefabriek van Koeken onder de slopershamer.
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en boormachines waartussen zijn grote Golden
Retriever een dutje lag te doen. De panden aan
de Molenstraat zijn kort geleden verbouwd tot
notariskantoor. De afbraak van de fabriek aan
de Oostwal heeft Jo Kocken niet meer
meegemaakt, hij verhuisde in 1993 naar België,
waar hij op 23 januari 1995 in Turnhout overleed.

Paul Spanjaard

Met dank aan mevrouw J.W.A. Corbesir-Kocken
voor de gegevens over haar familie.
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Oss van de PvdA viert viiftigiarig bestaan

Stuwt allen de Partii van de Arbeid voort

OE K1RKENDE
MENS

Een maand nadat in februari 1946 de
landelijke Partij van de Arbeid werd
opgericht, had in Hotel van Alem in Oss
de eerste ledenvergadering plaats van
de Osse afdeling van PvdA. Dat was op
15 maart jl. precies vijftig jaar geleden.

'Weest wijzer, smeedt nu het ijzer, gebruik uw
kiesrecht zools het behoort, stuwt allen de Partij
von de Arbeid voort.' Met deze 'slogan'
probeerde de PvdA in 1946 kiezers te trekken.
De Osse PvdA'ers hielden de kiezers in 1946 voor
dat 'indien men verzekerd wilde zijn von de juiste
belegging van het waardevol kiesrecht' men moest
stemmen op de kandidaten van lijst drie.

Inwoning
In de verkiezingstijd vlak na de oorlog maakte de
PvdA zich onder meer sterk voor beëindiging van
de 'inwoning' en de stimulering van de 'overheids
woningbouw'. Verder moest de industriële
ontwikkeling van Oss krachtig ter hand worden
genomen en werd er gepleit voor een regionale
aanpak van de schoolartsendienst en
kleuterverzorging. Punten die behoorlijk wat
kiezers aanspraken, want na de eerste
gemeenteraads-verkiezingen telde Oss vier zetels
voor de PvdA in de raad. Niet slecht voor de partij
die kort te voren 'met gemengde gevoelens' was
ontvangen, zoals uit de eerste notulen van de PvdA
Oss blijkt.

Dit gold in 1946 niet alleen voor de plaatselijke
situatie maar ook voor de reactie van de
Nederlandse bisschoppen. De saamhorigheid die
tijdens de oorlog heerste, had al weer
plaatsgemaakt voor de vooroorlogse verzuilde
samenleving. Het gedachtengoed van de nieuwe
PvdA, dat die unieke saamhorigheid bewaard
moest blijven, riep dan ook de nodige weerstand
op.

Redelijk snel
Tussen de oprichting van de landelijke PvdA en
afdeling Oss zit maar één maand verschil. "We
waren er redelijk snel bij", vindt Etty Fastenau,
fractiesecretaris van afdeling Oss. "Dat kwam
vooral doordat er in Oss al een actieve Sociaal
Democratische Arbeiders Partij (SDAPI was. De

PvdA was grotendeels
een voortzetting van
de SDAP." De notulen
van de eerste
vergadering geven
aan dat alles rustig
verliep. Er had een
debatje plaats over de
hoogte van de
contributie, waarbij
met name Dorus
Hoeks aandrong op
een bijdrage naar

Doru, Hoeks. draagkracht. De
naam Dorus Hoeks is

inmiddels verbonden aan het plantsoen bij de
Vierhoeksingel.

Hoe ziet Fastenau de toekomst van de PvdA?
"Vijftig jaar erbij natuurlijk. PvdA is een brede
volkspartij, die veel mensen aanspreekt. En tjo,
een politieke partij heeft altijd pieken en dalen.
Dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven."
Zit de PvdA momenteel in zo'n dalletje? "landelijk
gezien hebben we er wel eens beter voor gestaan.
Natuurlijk doen zaken, zoals de ziektewet, onze
partij geen goed. Maar dat is de prijs die je betaalt
als je wilt regeren. Momenteel is er veel commotie
rond de ziektewet, maar de beslissing daarover
is eigenlijk al met het regeerakkoord genomen.
Regeren is geven en nemen, dat blijkt hier heel
duidelijk uit", verklaart Fastenau.

Festiviteiten
Het jubileum van de PvdA Oss wordt met meerdere
festiviteiten gevierd. Op de dag van de oprichting,
15 maart jl., werd een openbare bijeenkomst
gehouden met Tweede Kamerlid Adri Duivesteijn.
Voor leden en oud-leden is er op 11 mei een feest.
Behalye meerdere bijeenkomsten wordt een
tentoonstelling gehouden in de bibliotheek. Verder
wordt er een jubileumkrant uitgegeven en voor
oktober staat een culturele manifestatie gepland.
Voor het najaar staan nog meerdere plannen op
stapel, maar deze bevinden zich in een te pril
stadium om daar iets over te zeggen. "Maar het
zal de mensen niet gemakkelijk ontgaan dat we
vijftig jaar bestaan", besluit Etty Fastenau.

Marilou Nillesen
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