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Redactioneel

Wanneer je een inleiding maakt bij een blad dat gericht

vermeld dat Willibrordus (Wimke) van Vlijmen zou zijn

is op de Osse historie verwacht je niet dat je het over

getrouwd met Francisca van Dinther. Bill Boeijen weet

Australië gaat hebben. Toch gaat dit nu wel gebeuren

echter te melden dat dit niet klopt. Bill Boeijen geeft aan

want onlangs ontvingen wij, volledig onverwacht, een

dat Wimke van Vlijmen was getrouwd met een tante

email van een oud-Ossenaar die met zijn ouders in 1950

van Bill Boeijen, namelijk Johanna Hendrika Boeijen.

naar Australië emigreerde en daar een indrukwekkende

Volgens het artikel zou Marinus Megens zijn getrouwd

loopbaan opbouwde waarbij hij het uiteindelijk bracht

met Francisca van Dinther.
Ook in dit nummer kan Bill weer veel herinneringen

Door toeval kwam hij terecht op de website van

ophalen: de Osse bands uit de jaren ’60, de vraag welke

De Werkende Mens en kon daar ook de oude nummers

rol Oss speelde in de Eerste Wereldoorlog etc.

van Tussentijds lezen, deze kunt ook u allemaal op de

Tot slot wil ik u in dit redactioneel ook nog wijzen

site terugvinden. Dit bracht veel jeugdherinneringen

op een boeiend initiatief van het museum Jan Cunen

naar boven: stukjes ontbijtkoek eten van de koekfabriek

en het Stadsarchief. Zij hebben een website gemaakt:

(Ploegmakers), door het Gengske naar school of de (grote)

“Maaslands mooiste” waarbij iedereen op een kunstwerk

kerk en noem maar op. Prachtig om een dergelijke mooie

of archiefstuk kan stemmen. De stukken die de meeste

lange reactie te krijgen en het is ook fantastisch dat

stemmen krijgen worden vanaf 15 juni tentoongesteld in

De Werkende Mens over de hele wereld bekend is.

het museum. Daar zitten ook mooie zaken uit de Osse

De schrijver, die zich nu Bill Boeijen noemt, wist ons zelfs

historie tussen, dus ik zou zeggen breng voor 1 juni uw

op een vergissing te wijzen uit het eerste nummer van

stem uit en bouw mee aan deze mooie tentoonstelling!

Tussentijds uit 2012 in het artikel over de houtfabriek
van De Reuver aan de Molenstraat. Daar werd in
namens de redactie
Robert van Vlijmen

tussentijds 1 /| 2014

Nieuw-Zeeland.

JAARGANG 20

tot manager van diverse grote hotels in Australië en
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De jaren ‘60:
Oss in de ban van
de muziek!
tussentijds 1 /| 2014 JAARGANG 20

PIET VAN LIJSSEL
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Op 22 oktober 2013 werd in het Stadsarchief de tentoonstelling ‘Midsixties’ geopend . Voor velen een hernieuwde
kennismaking met de Osse muziekbandjes uit de jaren ‘60. Op 26 oktober daaropvolgend trad een aantal van
deze bands, op initiatief van Jan Krijnen, op tijdens het festival ‘Midsixties’ in Vivaldi . Meer dan 1500 bezoekers
genoten van een geweldige reünie, met muziek van hun toenmalige ‘afgoden‘.
Tijd om even terug te kijken naar een periode, die voor velen van ons ook veel herinneringen zal oproepen.

Tot eind jaren ’50 ging alles kalm zijn gangetje binnen
onze maatschappij. De samenleving moest weer worden
opgebouwd, na de verwoestingen van de oorlogsjaren.
Hard werken, braaf, burgerlijk, bekrompen soms, met
voor de jeugd weinig vrijheid of kans op ontplooiing.
Voor de oudere generatie was er het rustige en ordelijke
bestaan. De gevestigde orde had de teugels strak in handen en liet deze node vieren. Maar er brak een nieuw
tijdperk aan. In Amerika begon de jeugd zich aan het
einde van de jaren vijftig al flink te roeren en rebelleerde
tegen het gezag. Dit verschijnsel sloeg al snel over naar
het Europese vasteland.
Aan het einde van de jaren
vijftig begon de rock & roll in
Nederland op gang te komen
en dat leverde een nieuwe
generatie zangers en zangeressen op. De jongere generatie kreeg eindelijk hun ‘eigen
muziek’. De ouders waren er
niet zo blij mee, maar voor
de jeugd was het feest! De
vetkuiven met brillantine in
model gebracht, de nauwe
spijkerbroek, de puntschoenen, de lederen jasjes en niet te vergeten de brommer
deden hun intrede. De ‘nozem’ was geboren! De meisjes
in wijde rokken met petticoat er onder, strakke truitjes,
korte kousjes in lakschoenen of ballerina’s en opgetoupeerd haar verstevigd met veel haarlak deden niet onder
voor de jongens. De metamorfose was compleet. Een
nieuwe generatie was geboren.
De muziek als middel voor een revolutie
Het schip Veronica begon in 1960 vanuit zee met radiouitzendingen. Een populair muziekprogramma aangevuld met reclameboodschappen. Veronica lag buiten de
territoriale wateren, waardoor het voor de Nederlandse

regering onmogelijk was om in te grijpen . Binnen enkele jaren was de Noordzee gevuld met dergelijke piratenzenders. Een titel die ze met ere in hun vaandel droegen.
Maar muziek was dan ook belangrijk. Vooral voor de
jeugd. Muziek was DE manier om het ongenoegen te
uiten over de maatschappij, die gecreëerd was door hun
ouders onder invloed van de Tweede Wereldoorlog en
de harde arbeid van de wederopbouw. Die maatschappij moest anders! Met de komst van The Beatles, vier
jongens uit het Engelse Liverpool, veranderde rond 1960
de beschermde wereld van de jeugd volkomen. Hun
muziek zou een belangrijke bijdrage leveren aan de
vernieuwingen en voor een doorbraak zorgen op velerlei
gebied! De haren werden langer gedragen in navolging
van hun idolen. Het beatlekapsel, symbool voor een
generatiekloof. De kleding veranderde van netjes in nonchalant. De spijkerbroek werd een geliefd kledingstuk
voor zowel jongens als meisjes, hoe strakker hoe beter.
De jongens droegen onder de spijkerbroek korte laarsjes
met de befaamde beatlehak. De Beatles kwamen voor de
jongeren als een soort bevrijders die hun een manier verschafte om uit hun duffe bestaan
te komen.
Stijldansen veranderde in een
soort acrobatiek. De draaiende heupbewegingen die Elvis
Presley eerder maakte werden
toen al door de volwassenen als
obsceen gezien. Nu ook het uiterlijk eraan moest geloven stelde
de gevestigde orde zich uiterst
kritisch op, zonder ruimte voor
openheid of enige tolerantie.
Men voelde zich in zijn bestaan bedreigd. Het moet voor
de vorige generatie een afschuwelijke ervaring geweest
zijn, om hun zoons en dochters zo rond te zien lopen.
Hun kinderen gingen eisen stellen en probeerden stap
voor stap meer vrijheid te krijgen.
De jeugd wilde zijn gevoelens op alle mogelijke manieren uiten. Tegenspraak werd niet geduld. Het gezag
werd gezien om tegen aan te schoppen. Men ging steeds
meer zijn eigen gang en wilde laten zien dat het anders
kon en anders moest! De revolutie was niet meer tegen
te houden.
De komende jaren zou de maatschappij aan veranderin-
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De jaren ‘60
De roerige jaren ’60. Het waren de jaren van verandering.
De jaren waarin de jeugd zijn plaats opeiste in de maatschappij van de volwassenen. Maar het waren ook de creatieve jaren waarin zoveel nieuws werd uitgeprobeerd.
We kregen computers, de ruimtevaart kwam in ontwikkeling en televisie en muziek luisteren werd populair.
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Eerste optreden Rocking Comets met zelf gemaakte instrumenten
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gen onderhevig zijn. De uit Amerika en Engeland overgewaaide nieuwe stroming en de daarmee gepaard gaande veranderingen kwam ook in onze regionen al snel in
een stroomversnelling. De rockmuziek werd het gesprek
van de dag onder jongeren. Rockbandjes werden in de
grote steden opgericht , zangers en zangeressen kwamen
zomaar uit het niets tevoorschijn. De nieuwe muziekcultuur werd mede door radio, televisie en grammofoonplaat onze huiskamers binnengeloodst. Vooral de
platenindustrie ging een gouden tijd tegemoet. Nieuwe
platenmaatschappijen schoten als paddenstoelen uit de
grond. En de jeugd? Die vond het allemaal geweldig!
Muziek was HET middel om hun doel te bereiken.
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Opkomst Osse rockmuziek
Ook binnen ons toendertijd rustige en vreedzame Oss
ontkwam men niet aan de muziekrage. De radio ging
harder aan en er werden andere muziekzenders gezocht
dan de ‘ouderwetse’ van pa en moe. Wie thuis geld had
kocht een pick-up met een luidspreker in de deksel.
Zo konden de idolen op ieder gewenst tijdstip worden
beluisterd. Wie zich geen pick-up kon veroorloven ging
naar de jukeboxen, die in allerlei cafeetjes en snackbars
werden opgesteld. Geld erin en samen gebogen over de
luidspreker luisteren naar je favorieten. Ook ‘t Juffie had
zo’n jukebox, waar veel van ons zakgeld in is verdwenen.
Soms bleef er zelfs niets voor een ijsje of frietje meer
over..

Thuis bleef je wel luisteren naar de radio en zijn populaire piratenzenders. Immers daar kwam steeds de nieuwste Hitparade voorbij en zo kon je ‘bijblijven‘. Dan wist je
precies wanneer een nieuwe plaat van je idolen uitkwam.
Daar deed niet alleen de platenhandel goede zaken mee.
Popbladen kenden ook gouden tijden, want je wilde ook
foto’s van je idolen zien en de Hitparade volgen.
Al snel kwam bij sommigen de drang op om hun idolen
te imiteren. Het begon met het zelf meezingen van de
nummers bij de pick-up. Grijsgedraaid werden ze, die
dunne ‘vinyltjes’.
Net zolang tot je de Engelse teksten in een perfect
Ossisch-Engels kon meezingen. Maar daar bleef het
niet bij. In de Spoorlaan zat het muziekwinkeltje van
Bill Meijl. Hij verkocht niet alleen platen en Hitparades,
maar ook gitaren en hij gaf gitaarlessen! Hier begon
voor veel latere Osse rockbandjes de victorie. Wie les nam
kreeg er een gitaar bij en als je goed kon spelen zorgde
hij er zelfs voor dat je met andere leerlingen samen kon
spelen. Zo ontstond langzamerhand het idee van een
eigen bandje. Gekscherend werd wel gezegd dat je met
Sinterklaas een gitaar kreeg en met Kerstmis al je eerste
optreden had, al was het maar thuis tussen de schuifdeuren …
Naast de toenmalige gevestigde amusementsorkesten
als bijvoorbeeld The Constellations, kwamen er groepen, individuele zangers en zangeresjes en werden er

Blaze
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versterkers voor nodig.
Inventief als men door zijn gedrevenheid was, werden
oude radio’s en bandrecorders omgebouwd tot versterkers. Er kwamen elektrische elementen op de gitaren, die
Oss kende in 1960 twee Skifflegroepen, de Chinooks en de op de ‘versterkers‘ werden aangesloten. Menige zekering
Streamline Skiffle Group, die Amerikaanse Skifflemuziek is indertijd uit de stoppenkasten gesprongen! Maar het
maakten. Het bijzondere van deze skiffle-bands waren werkte wel. Je speelde je gitaarsolo met een 5 Watt (!!!)
de eenvoudige, grotendeels zelfgemaakte instrumenten versterker van je radio.
zoals een wasbord en een theekist met een steel en een Er werd wat afgeknutseld. Een bandrecordermicrofoonsnaar als bas. Aangevuld met een gitaar en zang. Ze tra- tje werd weggewerkt in een koplamp van een fiets en zo
den hiermee op in zalen en zelfs voor radio en TV. Er wer- had je een echte zangmicrofoon. De eer van deze uitvinden zelfs grammofoonplaatjes
ding kwam toe aan Ad Bloem
van hen in de handel gebracht.
van het bandje Johnny and his
Een bandrecordermicrofoontje
Dat werkte als een magneet!
Black Cats (de latere Yellow
werd weggewerkt in een koplamp Jacks). In no-time rezen talloze
van een fiets en zo had je een
Onder het motto: ‘als zij dat
rockbandjes uit de grond.
echte zangmicrofoon.
kunnen, kunnen wij het ook’
kwamen sommige jeugdige
Er werden volop versterkers,
bezoekers op het idee ook
echo-apparatuur en geluidssamen met hun vrienden een eigen band te beginnen. boxen gekocht of gehuurd en de zalen in Oss en omgeDus: gaan lessen bij Bill Meijl en Mies Wolf, gitaren ving werden gevuld met echte Osse rockmuziek.
kopen, dagenlang met je hoofd in de luidspreker van je Oss kende in de jaren ’60 ongeveer 80 bandjes, duo’s en
pick-up hangen om iedere noot in je op te nemen en dan solisten! Grote namen uit de eerste periode waren onder
na te spelen. Dat was de manier waarop de liedjes wer- andere: The Rocking Comets, Yellow Jacks, Arno and his
den ingestudeerd. Noten lezen kon vrijwel geen mens, Red Jewels, The Vampires, The Rockway Stars en The
het was: luisteren en naspelen. Als je dan na een paar Typhoons. Zij waren de pioniers van de Osse rockmumaanden het resultaat ten gehore wou brengen kon dat ziek. Door hen aangemoedigd kwamen er in het midden
helaas alleen in de huiskamer, want voor een zaal was van de jaren ‘60 nog meer bij.
het geproduceerde geluidsniveau te zwak. Daar waren De muziekstroming veranderde onder invloed van
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talentenjachten georganiseerd. Er ontstond een soort
competitie met als doel ‘je idool minstens te evenaren en
als het kon voorbij te streven’.
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Optreden in de Osse Teenagerclub (OTC)
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the Rolling Stones en de opkomst van de Hippietijd.
Namen als Sonamatics, Blaze, They, Jugg Session, Les
Eclairs, The Four Bells, Route ’66 en Xeno vormden de
volgende generatie. Sommige van deze bands werden
zelfs landelijk bekend. De meeste bands speelden echter
indertijd binnen de vele horecazalen in Oss en omgeving, fabriekskantines en op de tienerclubs als OTC
(Osse Teenagerclub ), ’t Hoefke, de Rooie en Terpsichore.
De Paters Carmelieten en kapelaan Van Hedel van de
Paulusparochie waren de grote animatoren achter deze
tienerclubs.

6

Parochiezalen en tienerzolders werden behangen met
visnetten, druipkaarsen op de tafel, lichten werden
gedimd of gekleurd als de bands hun opwachting kwamen maken. Grote scharen fans verdrongen zich voor de
podia waar hun helden optraden. Landelijke artiesten als
Rob de Nijs en The Lords, The Jumping Jewels, Willeke
Alberti, Anneke Grönloh, The Outsiders en vele andere
zaten vaak met Osse bands in één programma.
Ook het fenomeen ‘groupies’ was al bekend. Bij het vertrek van de band na afloop van een dansavond had je
ooit de grootste moeite om naar huis te kunnen rijden.
’Georganiseerde’ fans van het vrouwelijk geslacht nestelden
zich voor de wielen van de band-bus en moesten herhaaldelijk worden verwijderd voordat men weg kon rijden.

Er werden tienermissen georganiseerd, die bomvolle
kerken trokken. Zo erg dat een pastoor eens tegen bandleden zei: ‘jullie hadden pastoor moeten worden dan
waren de kerken tenminste altijd vol..’
Niet alle bands was een lang leven beschoren. Sommigen
sneuvelden al na een jaar, andere werden regelmatig
‘ververst ‘met nieuwe leden. Dat ging soms op een onorthodoxe manier. Drummers of sologitaristen werden
zomaar aan de kant gezet en vervangen of weggekaapt
door een concurrerende band. Er werd wat afgewisseld!!
Vaak kwam het de kwaliteit van de ene band ten goede
en moest de andere noodgedwongen stoppen bij gebrek
aan solist of drummer.
Als alle bandleden uit die tijd hun verhalen zouden kunnen vertellen en opschrijven zou dat beslist een superdikke, vermakelijke Osse muziekbijbel opleveren. Want
één ding staat vast: we hebben ontzettend veel beleefd en
superveel plezier gehad in die jaren ‘60!
Piet van Lijssel
Drummer van The Rocking Comets en Les Eclairs.

Uit de schatkamer van het Stadsarchief
paul spanjaard

In het Stadsarchief aan de Peperstraat wordt een belangrijk deel van de Osse archieven bewaard. Daar is een speciaal
depot voor gebouwd, met klimaatbeheersing en dikke betonnen wanden voor brandveiligheid en bescherming. Naast
de archiefbewaarplaats staat een ‘museumbewaarplaats’, de schatkamer van de Peperstraat. In dit depot is een groot
deel van de collectie historische objecten opgeslagen van Museum Jan Cunen, waar het Stadsarchief onderdeel van is.
In deze rubriek lichten we die voorwerpen toe, die zo nauw verbonden zijn met de Osse historie.

het begin van de 20e eeuw had hij al veel gebouwen ontworpen
in Oss; zoals de watertoren van het villapark, het pand waarin
nu De Groene Engel zit en wijken zoals het Vierhoekske en
het Villapark aan de Booglaan. Mooie (bouw)tekeningen
uit het Regionaal Archief Nijmegen worden gecombineerd
met historische en hedendaagse foto’s uit de collectie van
het Stadsarchief. In de tentoonstelling is aandacht voor de
architect zelf, de uitbreidingsplannen van de stad, inclusief
het nooit gerealiseerde stadhuis op De Heuvel maar ook de wel
gerealiseerde gebouwen en projecten in Oss en de tijdgeest; hoe
was het in de jaren ’10 en ’20 van de 20e eeuw in Oss.
De tentoonstelling is te zien van 10 juni tot en met 14 september
(Open Monumentendag).
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Dit keer: een kaart met een ontwerp voor de toekomstige
uitbreiding van de stad Oss, afgebeeld in het nieuwsblad
De Stad Oss van 1919. Een prachtig en doordacht plan voor
de stadsuitbreiding van Oss. Heel sterk vooruitziend, met
rondwegen om het centrum voor Oss voor het toenemende
(auto)verkeer en een haven dicht bij het centrum. Estourgies
ontwerp is maar voor een heel klein deel uitgevoerd. Maar
het materiaal dat in het Stadsarchief bewaard is gebleven
is aanleiding voor een interessante tentoonstelling onder de
werknaam ‘Een ideaalbeeld voor Oss. Door architect
Charles Estourgie’.
Architect Charles Estourgie (1884 – 1950) ontwierp in 1918 dit
uitbreidingsplan voor Oss. Hij kende Oss tamelijk goed, aan

7

Een bewogen leven –
Titus Brandsma
ROBERT VAN VLIJMEN
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In de vorige Tussentijds is het personage van Titus
Brandsma gepresenteerd als een man van zijn
tijd in een samenvatting van het boek van Ton
Crijnen. Ook zijn tijd in Oss kwam daarin terug.
In dit afsluitende deel wordt verteld hoeTitus
Brandsma stond tegenover de belangrijkste
politieke stromingen in zijn tijd en hoe deze
stellingname uiteindelijk tot zijn gevangenschap
en overlijden leidde.
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Terug in Nederland na zijn Amerika-reis kampt Titus in
de tweede helft van 1937 met gezondheidsproblemen: hij
raakt overspannen en heeft een ontstoken ruggenmerg
en een stoornis aan het centrale zenuwstelsel. Na langdurige rust is hij in 1938 weer op de been. In het najaar
van 1939 werd hij weer ernstig ziek: een ontsteking aan
de urinewegen. In januari 1940 is hij weer op de been
maar helemaal herstellen zou hij niet. Geleidelijk nam
hij wel weer zijn reguliere universitaire taak op zich: het
geven van colleges. Gelukkig valt er in dezelfde periode
ook wat te vieren: in augustus 1939 werd hij Ridder in
de Orde van de Nederlandse Leeuw en op 3 oktober 1939
vierde hij zijn 40-jarig professiefeest.
Onder de dreiging van het Nationaal-Socialisme ijvert
Titus Brandsma voor de eenheid binnen de katholieke politiek – zo weet hij de “dissidente” Katholieke
Democratische Bond terug te leidden naar de RKSP
(Rooms-Katholieke Staatspartij) en gaat actief de strijd
aan tegen fascisme en communisme.

Op 12 mei 1935 werd Titus Brandsma geestelijk adviseur van de Katholieke Journalisten Verenigingen. De
voorganger van Titus in deze functie wilde geen politiek bedrijven behalve oproepen om de RKSP te steunen en zich te onderwerpen aan het kerkelijk gezag.
Titus Brandsma oefende deze functie uit vanuit zijn
journalistieke ervaring en zijn functie als censor bij de
katholieke krant De Gelderlander. Titus zette de verhoudingen met de niet-katholieke journalisten minder
op scherp en Titus vocht voor de arbeidsrechtelijke en
sociale zaken. Wel vond hij het droevig dat katholieke
journalisten vanwege een hoger loon gingen werken bij
niet-katholieke bladen waardoor veel katholieke bladen
niet meer verschenen. Hij wilde dat de katholieke bladen
ook aan andere zaken dan de puur godsdienstige aandacht zouden besteden. Deed men dit niet dan zouden
de katholieke lezers overstappen naar de niet-katholieke
bladen. Hij streefde naar een kwaliteitsverbetering van
de katholieke pers. Voor zijn initiatieven voor verdie-

Titus Brandsma zag het nazisme als een milde vorm van
het communisme….. Hitler neutraliseerde Stalin….. Ook
hier mogen we spreken over de algemene katholieke
opvatting want Stalin vervolgde de kerk. Hitler deed dit
niet maar wat hij toen niet wist, was dat dit puur om
tactische redenen was. Titus Brandsma was altijd fel
anti-communistisch, linkse mensen waren in zijn ogen
ongelovigen. Gedurende zijn gevangenschap werd hij
milder in dit oordeel maar dat gold alleen voor bepaalde
individuen, niet voor het socialisme en communisme
als leer. Titus Brandsma sloot zich ook aan bij het verzet
tegen de Jodenvervolgingen. Een strijd waarbij linksen,
liberalen en christenen samen optrokken. Hier toonde
Titus Brandsma zich voor het eerst openlijk anti-fascist.
De Nederlandse bisschoppen veroordeelden in 1934 het
nazisme en verboden katholieken zich hiermee te verbinden. Men was tegen een te grote invloed van de Joden
maar dit diende men niet op deze wijze te bestrijden.

ding kon risicovol zijn voor de priesters in Nederland. De
Jong vond Titus Brandsma naïef, hij zou te veel vertrouwen
in de mensen hebben en hielp mensen die het niet waard
waren om geholpen te worden.
In Nijmegen waren de meeste hoogleraren tegen de Duitse
bezetting maar men probeerde zo goed en zo kwaad als dit
kon het gewone leven weer op te nemen. Ook de studenten
hielden zich relatief rustig. Alle hoogleraren, inclusief Titus,
die niet Joods waren ondertekenden een Ariërverklaring.
Wel beklaagde Titus de Joden om hun lot. Toen een beroepsverbod voor de Joden van kracht werd kwamen de protestantse kerken in verzet. Aartsbisschop de Jong wilde in dit
verzet meegaan maar niet alle bisschoppen deelden zijn
standpunt.
Ook in Nijmegen werd niet geprotesteerd tegen het ontslag van Joodse hoogleraren, ook Titus Brandsma dacht
dat het zo’n vaart niet zou lopen.

Intussen werd de Nijmeegse universiteit gelijkgeschakeld wat betekende dat de universiteit veel beperkingen
kreeg opgelegd. Ook de katholieke journalistenverenigingen ondervonden de beperkingen van de gelijkschakeling. Joodse leden werden overal geroyeerd maar Titus
probeerde zoveel mogelijk persvrijheid te behouden.
In de politiek werd de Nederlandse Unie opgericht. Deze
groep bestond uit Nederlandse politici die zich wilden
aanpassen aan de nieuwe realiteit en de Nederlanders
een alternatief wilden bieden voor de NSB. Dit vond
steun vanuit katholieke hoek omdat veel katholieken
Inmiddels zag Titus Brandsma het ware gezicht van het waren teleurgesteld door de democratische politici uit
nazisme en liet zich in de pers negatief uit over de NSB. de jaren ’30 en de achterstelling die de katholieken
Volgens hem druisten fascisme
vanuit Den Haag ondervonen nazisme in tegen de Europese
den. Ook Titus Brandsma
hij laat blijken dat hij
normen en waarden.
werd lid van de Nederlandse
de Nazi’s een zichzelf
De kerk (en Titus) spraken zich
Unie. De Nederlandse Unie
uit tegen de rassenleer van Hitler.
werd verboden toen zij de
overschattende groep vindt
Alle mensen stamden toch af van
Duitse inval in de SovjetAdam en Eva…….. Titus had zich
Unie niet onderschreef. De
in de jaren ’20 aangesloten bij de R.K. Vredesbond maar Nederlandse Unie had als nadeel dat het de Duitse bezetdeze Vredesbond verloor echter aanhang in het licht van ting respectabel maakte.
de agressieve politiek van Hitler – de steun voor eenzij- In de tussentijd probeerden de Duitsers de religieuze
dige ontwapening nam toen snel af.
invloed op de scholen te verminderen. Het onderwijs
diende onder staatstoezicht geplaatst te worden. Naar
Oorlog en overlijden
mening van de Duitsers diende het bijzonder onderwijs
Op 10 mei 1940 vallen de Duitsers Nederland binnen. De in haar geheel te verdwijnen. Uiteraard verzette Titus
eerste weken vallen mee. Aartsbisschop de Jong staat echter Brandsma zich hiertegen.
al vanaf het begin sceptisch tegenover de bezetter. Deze hou-
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ping en bezinning bestond echter weinig belangstelling
onder de journalisten.
Gezien zijn anti-fascisme is de opstelling van Titus
Brandsma met betrekking tot de Spaanse Burgeroorlog
opmerkelijk . Hij kiest onversneden partij voor Franco.
In de visie van Titus Brandsma stond de linkervleugel
te negatief tegenover de kerk. Overigens was Titus in
die opstelling geen uitzondering – dit was de algemene
mening binnen de katholieke pers.

9
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Oranjehotel Scheveningen

10

Ook probeerde hij de katholieke bladen te behouden.
Mede namens aartsbisschop de Jong schrijft Titus
Brandsma een brief van deze strekking en met deze
brief gaat hij langs de redacties van alle katholieke
kranten. Concreet staat in deze brief dat de kranten
geen advertenties of berichten van de bezetter meer zouden mogen/moeten accepteren. De Duitsers zagen deze
rondreis van Titus Brandsma als een oproep tot verzet
en gingen over tot arrestatie. Titus Brandsma werd na
zijn arrestatie overgebracht naar het Huis van Bewaring
in Arnhem. Van daar werd hij per trein vervoerd naar
Den Haag waar hij uiteindelijk in het “Oranjehotel” in
Scheveningen terecht kwam. Titus Brandsma vond zelf

dat hij niet opriep tot verzet maar alleen het standpunt
van de bisschoppen verwoorde met betrekking tot de
propaganda van de Nationaal-Socialisten. Daarbij laat
hij blijken dat hij de Nazi’s een zichzelf overschattende
groep vindt. Het oordeel luidde uiteindelijk dat hij voor
langere tijd opgesloten werd. Zowel Titus Brandsma
als aartsbisschop de Jong werkte “het sturen van het
Nederlandse volk in één richting” tegen. De Jong kwam
niet in verzet tegen de arrestatie, bang om zich chantabel
te maken maar ook anderen kwamen niet of nauwelijks
voor Titus Brandsma op, met uitzondering van zijn
naaste familie maar deze kreeg geen toestemming om
Titus te bezoeken in de gevangenis.

Oranjehotel Scheveningen

Titus Brandsma werd aanvankelijk ingedeeld in het
houtcommando. Deze groep gevangenen moesten buiten het kamp een stuk grond egaliseren zodat het kon
dienen als schiet- en later executieterrein. Later werd hij
in het lichtere aardappelcommando ingedeeld: samen
met anderen moest hij stapels aardappels schillen maar
dit gebeurde wel binnen en men was in de gelegenheid
om gesprekken te voeren.
Na enige tijd belande Titus Brandsma met lichte dysenterie in de ziekenboeg en ook hier verleende hij diverse

mensen bijstand. Intussen probeerden zijn naasten
Titus Brandsma uit gevangenschap te verkrijgen maar
vanwege zijn voortdurende anti-nazistische houding
leidde dit tot niets. Dergelijke initiatieven konden juist
leidden tot een zwaarder leven in het kamp maar via
een “georganiseerd” doktersattest regelde men dat hij
“Stubendienst” kreeg.
Op 28 april 1942 werd Titus Brandsma op transport gezet
naar Scheveningen – hij kreeg zijn zwarte pak met priesterboord weer terug. In Scheveningen verbleef hij in een
gemeenschappelijke cel in goede verstandhouding met
zijn mede-gevangen. Hij bleef vasthouden aan zijn antiNazi gedachten en bleef derhalve in gevangenschap. Op
6 mei 1942 werd besloten dat hij tot het einde van de
oorlog in Dachau moest verblijven. Op 16 mei 1942 werd
Titus Brandsma op transport gezet naar Kleef. Op 19
juni 1942 kwam hij aan in Dachau. Hier deelde hij zijn
voedsel uit aan anderen hoewel hij ook zelf honger had.
Een van de barakhoofden had het op Titus Brandsma
voorzien en dat maakte zijn leven niet makkelijker. Hij
verbleef in een barak waar veel priesters en dominees
verbleven. Aanvankelijk hadden de katholieken het iets
beter. Er bestond namelijk een overeenkomst met het
Duitse episcopaat, gesteund door het Vaticaan, waar- 11
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Titus werd eenzaam opgesloten maar als monnik was
hij gewend de confrontatie met zichzelf aan te gaan.
Innerlijk maakte hij zich los uit de greep van de Nazi’s.
Ondanks het feit dat Titus Brandsma last had van zijn
darmen werd hij op 12 maart 1942 naar strafkamp
Amersfoort gestuurd. Daar werd hij verplicht gevangenenkleding te dragen met een rode driehoek, ten
teken dat hij een politieke gevangene was. Het kamp in
Amersfoort stond als doorgangskamp bekend maar werd
ook als werk- en strafkamp gebruikt. Over het algemeen
werden de Russen en de Joden er het slechtst behandeld.
Titus Brandsma gaf zijn medegevangenen zoveel mogelijk geestelijke steun. Zo sloot hij vriendschap met de
gereformeerde predikant Jo Kapteyn.

Kamp Amersfoort
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bij de kerk het onderhoud van de gevangen genomen
priesters betaalde het episcopaat. Later gold dit alleen
voor de Duitse priesters en kregen de andere het juist
zwaarder. De bewakers waren wreed omdat zij helemaal
niets van priesters moesten hebben. Ondanks alles probeerde Titus met de anderen, ook met zijn bewakers, “in
contact” te komen. Dit zonder resultaat. Hij verdroeg
alles vanuit zijn geloof dat hij niet verloor. Vanwege
ziekte werd hij vrijgesteld van werk en verbleef in de ziekenbarak. Daar waren de leefomstandigheden slecht: er
werden door de SS experimenten op de zieken uitgevoerd
en ook de gewone dagelijkse behandeling was slecht – zo
werd het voedsel van de zieken gestolen. Onder deze
slechte omstandigheden waren de leefomstandigheden
van Titus Brandsma nog redelijk. Uiteindelijk bezwijkt
hij op 26 juli 1942.

12

Ingang Kamp Dachau

Het klooster in Nijmegen werd in september 1944 door
de Duitsers in brand gestoken – het was al eerder ontruimd.
Na de oorlog was er veel belangstelling voor de persoon
van Titus Brandsma, er ontstond een cultus en door
velen werd hij als een voorbeeld gezien. Vlak na de oorlog
starten de Karmelieten een initiatief om Titus Brandsma
zalig te verklaren maar in de jaren ’60 ontstond een
tegenbeweging. Zou de bescheiden Titus dit zelf wel
gewild hebben? Onder paus Johannes Paulus II wordt de
zaligverklaringsprocedure versneld. Er werd wel gesuggereerd dat dit gebeurde om de aandacht af te leidden
van de houding van het Vaticaan gedurende de Tweede
Wereldoorlog. Hoe dan ook, op 3 november 1985 werd
Titus Brandsma zalig verklaard en als voorbeeld gesteld
voor het snel ontkerkelijkende Nederland . . .

Tussen
door

Excursie naar Geffen, 12 april
PAUL SPANJAARD

Na een korte inleiding door voorzitter Gerrit van
der Helm keken we eerst rond in de vertrekken
die de heemkundekring gebruikt. We waren onder
de indruk van de uitgebreide voorzieningen die
de vereniging opgebouwd heeft. Een ruimte voor
ontvangst, een keuken, enkele opbergruimten vol
oude werktuigen en gereedschappen, een uitgebreid
documentatiecentrum waar fotomateriaal in de
computers opgeslagen waren en voorzien van
informatie werden. Een grote bibliotheek, kasten
vol kaartmateriaal. Alles systematisch en uitstekend
geordend en georganiseerd. De heer Van der Helm
vertelde dat de gemeente Oss volgend jaar de
subsidie aan de vereniging weliswaar flink gaat
verhogen, maar dat zij genoodzaakt zijn de uitstekend
toegeruste ruimte te verlaten. Het gemeentehuis
wordt namelijk afgesloten van nutsvoorzieningen
en moet ook leeg opgeleverd worden, voor een
nog nader uit te werken nieuwe bestemming.
De heemkundekring is daarom al druk bezig een

alternatieve ruimte te zoeken. Maar gezien het
grote oppervlak is dat nog niet gemakkelijk en
waarschijnlijk ook duurder dan gehoopt. Daarna
gingen we naar buiten waar Ruud Verhagen ons door
Geffen gidste en ons invoerde in de bijzonderheden
van het dorp.
Vanaf de heemkelder gingen we naar de gedenksteen
van het geboortehuis van de familie Van den Bergh,
u weet wel die familie die een van de oprichters is
van de multinational Unilever. Aansluitend naar de
pastorie waartegen een van de oudste gebouwen
van Geffen is gebouwd. Daarna via de waterpomp
van Geffen, waarom heen flink gevochten is in WOII,
lopend naar de Dorpsstraat, die gelegd is op een
dijklichaam. Ook de Geffense Horeca werd uitgebreid
verhaald. Vanaf de Dorpstraat naar beneden, waar
een van de wielen die Geffen ‘rijk’ is, ligt. Dit
alles werd door Ruud Verhagen met de nodige
anekdotes en wetensaardigheden omkleedt. Kortom
een prettige kennis making met Geffen.
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Nader kennismaken met Geffen, volgend
jaar kern in de gemeente Oss, dat was de
bedoeling van de excursie die we op zaterdag
12 april naar deze plaats organiseerden. We
hadden daarvoor de hulp ingeroepen van de
heemkundekring Vladeracken die ons, we
kwamen met ongeveer 25 belangstellenden,
gastvrij ontving in haar onderkomen in het
souterrain onder het gemeentehuis van
Maasdonk in Geffen.

Onze groep en gids Ruud Verhagen (met tasje in de hand) bij het gemeentehuis van Maasdonk in Geffen, start van de rondwandeling.
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1913
Ho n d er d e n é é n ja a r ge l e d e n

Een jaar van opmerkelijke
ontwikkelingen
RUUD PIETERS

De belangstelling voor de historie van
onze stad leeft bij veel inwoners. Er zijn
in de loop der jaren al vele boekwerken
over de historie van onze stad verschenen
die een grote bijdrage hebben geleverd
aan zicht op de historische ontwikkeling
van Oss. Deze keer gaan we naar het
jaar 1913.
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n 1877 kwam Hendrikus Franciscus van den Elzen vanuit St. Oedenrode naar Oss. Hij was daar op 9 maart 1856
geboren. In de Kruisstraat begint hij een brouwerij. Zijn
Elzas-bier werd binnen de kortste keren bekend in Oss
en omgeving. De zaken gingen zo goed dat Van den Elzen
naast de brouwerij een woonhuis laat bouwen, Kruisstraat
21. Op 22 april 1880 trouwt hij in Oss met Henriette
Elisabeth Christina Rijsouw, geboren te Cuyk.

O

p 11 maart 1933 is hij te Oss overleden. Zijn weduwe woonde in 1928 in Oss op de Molenstraat 60.

Het voormalige woonhuis van H.F. van den Elzen, gebouwd ca. 1885. Later was het
een directiewoning van Jurgens Margarinefabrieken. Het is thans een gemeentelijk
Monument.

Op 14 mei 1913 is overleden Johannes Arnoldus (Jan)
Jurgens, zoon van Antonius (Antoon) Jurgens en
Hendrica (Hendrien) van Valkenburg. Jan werd op
7 september 1835 te Oss geboren en trouwde op 17
augustus 1870 re Elst met Josina (Sientje) Jansen. Sientje
werd op te Nijmegen geboren en is op 1 januari 1903
te Oss overleden. Zij woonden in de villa Johanna in
Oss. De villa werd op 4 augustus 1903 door Arnoldus
verkocht aan de Stichting Pensionnat Français de
Religieuses Files de Notre Dame, een nonnenorde uit
Frankrijk.

O

ok dit jaar is overleden Ursula Monica Jurgens,
dochter van Hendricus Leonardus (Henri) Jurgens
en Theodora van Waardenburg. Zij werd 1873 te Oss
geboren. Zij trouwde op 2 juni 1896 te Oss met Johan
M. (Jan) Verschure. Johan was eigenaar van de firma
J.M.Verschure en Zoon, Stoomboot-onderneming en
koopman in de St. Janstraat en van de Margarine-fabriek
J.M. Verschure in de Torenstraat, beide te Oosterhout.

I

n 1913 is voor het eerst een (stomme) film te zien in
de “concertzaal” van Hotel - Café Restaurant “Het
Station” aan de Spoorlaan. Het pand was al in 1903 door
Bram de Groot aangekocht van Jan Jurgens en in 1905
werd voor het eerst een film met “levende beelden”
vertoond. Dit jaar wordt in het zaaltje een permanente
bioscoop ingericht: de Electro Cinema Minerva.

D

e margarinefabriek van Meyer van Leeuwen (Knoek
& Cohen), gevestigd in de Molenstraat, wordt in
1913 gesloten. De onderneming kan niet langer concurreren met de grote margarinefabrieken van Jurgens (in
Oss) en Van den Bergh, te Rotterdam, maar afkomstig uit
Oss. In het gebouw zal zich in 1917 de Koekfabriek van de
Gebr. Ploegmakers vestigen.

I

n de Oude Molenstraat 17 wordt voor de Karmelieten
een R.K. jongensschool “St. Jozef” gebouwd, Hoofd
is Carmeliet G.G.J.Mutsaers en een eindje verder op nr.
2 de R.K. meisjesschool St. Antonius, Hoofd is Zuster
Alphonse.

Voormalige Amtoniusschool voor meisjes en is nu een Gemeentelijk monument.

“Trein 1000"
n de slagerij van de N.V.Hartog’s Fabrieken werden
s’avonds de varkens geslacht, die in de op het grote
spoorwegemplacement van Oss gereedstaande trein
werden geladen. Dat was “Trein 1000". Als je het daarover had, begreep iedereen dat je de trein bedoelde, die
om half twaalf in de avond met de pas geslachte varkens
naar Hoek van Holland vertrok, waar het vlees in de
Harwichboot werd geladen, die ‘s morgens vroeg koers
zette naar Engeland.
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Voormalige St. Jozef school voor jongens en is nu een Gemeentelijk monument.
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Kruisstraat 15. Voormalig kantoorgebouw van de N.V. Jurgens margarine
fabrieken, gebouwd in 1912. Het is thans een gemeentelijk monument.

T

ot in 2013 worden de bijeenkomsten van de op 6
december 1902 opgerichte vereniging ‘Geloof en
Wetenschap’ gehouden in de ‘Korenbeurs’ op de Heuvel,
daarna in de ‘Gouden Leeuw’, eveneens gevestigd op
de Heuvel. Beschermheer van de vereniging was Emile
Jurgens te Hamburg en ere-voorzitter was Antoon
Jurgens te Londen.

O
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p maandag 15 september 2013 is het R.K. Ziekenhuis
van Sint-Anna in de Begijnenstraat geopend. De
Zusters van Liefde verzorgen hier zieke mannen en
vrouwen in een voor die tijd modern ziekenhuis. Een
hele verbetering vergeleken bij de oude zaaltjes van hun
klooster. Onder de warme belangstelling van de geestelijkheid, de doktoren uit Oss en omgeving, het gemeentebestuur en andere genodigden, verricht de bejaarde
juffrouw Anna Petronella Vos de Wael de officiële opening van het ziekenhuis. Zij schenkt het ziekenhuis
een groot bedrag (fl. 17.000,-) en als een eerbetoon aan
haar ontvangt het de naam Sint-Annaziekenhuis. Op 16
september is de eerste patient opgenomen. Het gebouw
blijft tot september 1961 in gebruik als ziekenhuis.
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A

an de Kruisstraat wordt een kantoorpand gebouwd
voor Jurgens margarine-fabrieken, later krijgt dit
pand de naam ‘De Groene Engel’.

D

e eerste ‘sociale’ woningen worden opgeleverd
langs de Boterstraat, Nieuwstraat en Heschepad.

D

e kuiperij Hes & Co, Machinale Kuiperij en kistenmakerij Houtwarenfabriek, die sinds het begin van
1900 voor de firma Meyer van Leeuwen werkt, vestigt
zich in een deel van de in dat jaar leeg gekomen margarinefabriek van Meyer van Leeuwen aan de Molenstraat.
Het bedrijf gaat ook andere gebruiksgoederen van hout
maken. Het was een joods bedrijf dat onder meer joodse
doodskisten maakte.
Verder maakte de firma Hes & Co. zoal:
Alle maten kisten in verschillende modellen voor margarine, vet, zeep, conserven, eieren, fruit, groenten, etc.
Vaten en tubs in verschillende afmetingen. Houtwaren
op huishoudelijk gebied, zoals trappen, stoven, stoelzittingen, strijkplanken, etc.

D

e R.K. Slagersbond ‘St. Joris’, voor arbeiders in
de voedings- en genotmiddelen industrie, wordt
opgericht. Voorzitter is A. van Bergen en de secretarispenningmeester is P. v.d. Akker uit Heesch.

Bron: Adressengids Oss 1928, BHIC, div. publicaties, Burg.
Stand

Struikelstenen in Oss
PAUL SPANJAARD

In een indrukwekkende plechtigheid in het gemeentehuis is
het grote project, om alle 263 gedeporteerde en vermoorde
joodse inwoners van Oss met een struikelsteen te gedenken,
afgesloten. Vele belangstellenden, familieleden en bekenden van
de slachtoffers, woonden de afsluiting bij. Burgemeester Wobine
Buijs-Glaudemans en opperrabbijn Jacobs brachten naar voren
waarom het van groot belang is niet alleen terug te kijken naar
dit afschuwelijke drama van de Tweede Wereldoorlog, maar dit
ook te gebruiken om na te denken over discriminatie in deze
tijd. Voorzitter Pim van Os van de Werkgroep Struikelstenen Oss
dankte de vele medewerkenden voor hun belangeloze inzet.

De Duitse kunstenaar Gunter Demnig is de bedenker van de struikelstenen,
in het Duits ‘Stolpersteine’. Hij kwam hierop als een directe manier om de
omgekomenen weer een plaats te geven in onze gemeenschap: ‘een mens is
pas vergeten als zijn naam vergeten is.’ Voor de huizen van de gedeporteerden
brengt hij een steentje van 10 x 10 cm aan, met daarop een messing-plaatje
met daarop de naam gegraveerd van de joodse medeburger, of van Romaafkomst, het geboortejaar, datum van deportatie en sterfdatum en naam van het
concentratiekamp waar dit gebeurde.

De werkgroep Struikelstenen, bestaande uit Pim van Os, Tjeu van Hout, Astrid
Baaijens, Petra de Ruijter en Connie Leijten, is in 2011 begonnen met het leggen
van 57 struikelstenen in de Dr. Hermanslaan, Spoorlaan en Goudmijnstraat. Dit
was een uitvloeisel van het vieren van het jubileum van de Dr. Hermanslaan. Bij
het uitzoeken van de geschiedenis van de straat kwam naar voren dat de meeste
joodse inwoners van de straat de oorlog niet overleefd hadden. De struikelstenen
waren toen al een internationaal bekende manier geworden om dit te gedenken.
Na het plaatsen van de struikelstenen in de Dr. Hermanslaan is vanuit de
bewoners een werkgroep opgericht om alle vermoorde joodse inwoners van Oss
met een struikelsteen te gedenken. Met steun van velen en de gemeente is het
geld bijeengebracht voor de tot dan nog ontbrekende stenen voor de 207 joodse
inwoners die ook omgebracht zijn in de vernietigingskampen. In de periode 8 tot
en met 11 april zijn deze stenen gelegd, de eerste dag door Gunter Demnig zelf,
de andere dagen door stratenmakers in opleiding van Bouw en Infra uit Oss.
Van alle 263 joodse vermoorde inwoners van Oss is een prachtig en ontroerend
boek verschenen. Om de gegevens van alle mensen te achterhalen is intensief
onderzoek gedaan. Conny Leijten, lid van de werkgroep, heeft op basis van dit
onderzoek elk persoon kort geportretteerd bij zijn of haar laatste huisadres in Oss.
Waar mogelijk zijn foto’s opgenomen en verhalen van mensen die hen gekend
hebben. Van personen waar bijna geen gegevens van te achterhalen waren,
hebben een aantal kunstenaars in Oss naar eigen inleving een portretje getekend,
geschilderd of geschreven.
Het boek Stilstaan bij de struikelstenen in Oss kost €18,50 en is onder andere te
koop bij boekhandel Derijks en de bibliotheek in Oss.
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Op 11 april zijn de laatste van 207 struikelstenen in Oss gelegd.
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Belgische vluchtelingen in Oss
tijdens de Eerste Wereldoorlog
1914 -1918
Peter van Nistelrooij
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Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de Eerste
Wereldoorlog begon. In België noemen ze deze oorlog
de ‘Groote Oorlog’. Het Koninkrijk der Nederlanden
bleef aan de zijlijn staan en probeerde krampachtig de
neutraliteit te handhaven. Geen oorlog op Nederlands
grondgebied maar wel ondervond Nederland de
gevolgen en nam vele Belgische vluchtelingen op,
in totaal meer dan een miljoen. De helft van de
vluchtelingen werd in Noord-Brabant ondergebracht,
zo ook enkelen honderden in Oss. Hoe ging de Osse
bevolking hiermee om?

18

Ontstaan van de Eerste Wereld Oorlog
De toenmalige grootmachten probeerden hun macht in
andere delen van de wereld uit te breiden door gebieden te
veroveren en te beheersen. Er ontstond een tot dan ongekende (technische) wapenwedloop. De onderlinge spanning steeg naar een hoogtepunt, er was alleen nog een
aanleiding nodig om een oorlog te beginnen. De moord
op 28 juni 1914 op aartshertog Frans Ferdinand van
Oostenrijk, de troonopvolger van Oostenrijk-Hongarije,
door Gavrilo Princip, een Bosnisch-Servische nationalist in Sarajevo, was de directe aanleiding van de oorlog. Het resulteerde in een Oostenrijks ultimatum aan
het Koninkrijk Servië. De bondgenootschappen roerden
zich en al snel escaleerde de situatie in een oorlog.
Begin van de ‘Groote oorlog’
Op 4 augustus 1914 vielen de Duitse legers België binnen, nadat de Belgische regering het Duitse ultimatum
voor vrije doortocht had afgewezen. Ze trokken bij
Gemmenich en Verviers de grens over, om op 17 augustus de fortenketen rond Luik te veroveren. Op 23 augus-

tus bereikten de Duitse strijdkrachten de Marne en de
Algne, waar de oorlog haar zwaartepunt zou krijgen.
Tijdens deze eerste weken van hun veldtocht gingen
nerveuze Duitse soldaten zich op grote schaal te buiten
aan moord, plundering en verwoesting. Verscheidende
steden als Aarschot, Leuven, Dendermonde en Dinant
werden voor een deel in as gelegd, en onder de burgerbevolking vielen honderden slachtoffers. Niet alleen weerbare mannen, maar ook vrouwen, kinderen, priesters en
bejaarden werden vermoord. De wereldopinie was verontwaardigd over deze oorlogsmisdaden. Zij was geheel
op de hand van de vluchtende Belgen. In Nederland veroorzaakte deze verontwaardiging een algemene afkeer
van Duitsers. Naast medeleven en gevoel van stam- en
taaleenheid met de Vlamingen, was dit een stimulans om de Belgische vluchtelingen op te nemen. Het
Nederlandse regeringsbeleid was dat iedereen gastvrij
opgevangen moest worden. Er werden spontaan vele
steun comités opgericht die geld en kleding inzamelden.
Opvang vluchtelingen
De eerste vluchtende Belgen streken, met vreselijke
ervaringen achter de rug, berooid neer in Zuid-Limburg.
In Noord-Brabant kwamen de eerste vluchtelingen aan
in september. Naar mate de Duitse legers oprukten in
België nam het aantal toe. Op 9 oktober 1914 viel na heftige gevechten de stad Antwerpen. De dagen daarvoor
weken honderdduizenden Belgen uit naar Nederland.
De Nederlandse militaire autoriteiten droegen veel bij
aan de hulpverlening. Immers op 10 augustus 1914 was
de staat van oorlog voor de drie zuidelijke provincies
afgekondigd. Dit betekende dat de militaire autoriteiten het burgerlijk bestuur hadden overgenomen, wel
werkten de militairen nauw samen met het burgerlijk
bestuur. De militairen verzorgden mede de voedselvoorziening, vervoer en handhaving van de openbare orde. In

De eerste vluchtelingen in Oss
Op 10 oktober 1914 kwamen per trein de eerste Belgische
vluchtelingen aan in Oss. Het was gelijk het grootste
aantal op één dag van in totaal 249 vluchtelingen. Op
18 oktober 1914 werd in Oss het maximum bereikt van
385 vluchtelingen. Oss had voor de komst van de Belgen
9220 inwoners, met de komst van de vluchtelingen
steeg het aantal met ca. 4%. Dit staat vermeldt in een
verslag uit 1915; “der Bevindingen en Handelingen van
de Gezondheidscommissie”. Deze gezondheidscommissie was de eerste die om maatregelen riep om Belgische
vluchtelingen op te vangen. Op 12 september 1914 riep
de commissie in haar ambtsgebied, alle gemeenten
op tot actie. De reden was dat men in België niet was
ingeënt tegen de pokken en dat kon bij de opvang van
de Belgen gevaarlijk zijn voor de plaatselijke bevolking.
Er werden rigoureuze maatregelen getroffen. Hierdoor
werden op 10 oktober 1914 direct na aankomst de vluchtelingen goed opgevangen, ingeënt en van melk voorzien. De melk was overigens geschonken door N.V.
Jurgens Margarinefabriek.
Van de op 10 oktober 1914 aangekomen vluchtelingen
werden er 126, allemaal moeders en kinderen, bij de
zusters in het Sint Leonardusgesticht ondergebracht.
Het gesticht bevond zich in de Arendstraat waar nu
het verzorgingscentrum De Wellen is gevestigd. In
het Leonardusgesticht, waar toen Moeder Benedictus
Oomen aan het hoofd stond, werden vluchtelingen van

voedsel voorzien dat mede door de Osse bevolking bijeen
was gebracht. In het gesticht konden de Belgen eten, en
slapen in de oude ziekenzalen en de bewaarschool.
Bij de fraters in het Sint-Nicolaasgesticht werden op 10
oktober 1914 50 Belgen, mannen en jongens, ondergebracht. Dit gebouw bevindt zich in de Begijnenstraat
en is nu het kantoor van bouwbedrijf Berghege. De
opvang ging niet helemaal naar de zin van de fraters.
Frater Roelofs: “Hun aankomst was deerniswekkend. Op
de duur kwam er een afkeer van die vluchtelingen, die
zoveel van ons verschilden in hun opvatting van reinheid, welvoegelijkheid en godsdienst. De meeste waren
uit de mindere volksklasse.”
Al snel werden de mannen overgebracht naar een loods
van de gebroeders Van den Bergh. Het was behelpen in
deze tochtige, koude loods. De jongens bleven achter
in het Sint Nicolaasgesticht. In een oude loods van de
gebroeders Van den Bergh waren mannelijke vluchtelingen opgenomen. Hier was een slaapgelegenheid ingericht. Het was behelpen in deze tochtige koude loods.
Verder werden 73 vluchtelingen bij particuliere gastgezinnen ondergebracht. De meeste daarvan in de Peperen Molenstraat en op het Heesche pad. In totaal werden
in de periode van 10 oktober 2014 tot 17 mei 1915 103
Belgen onder gebracht bij 46 gastgezinnen. Daarvan
hadden 23 Belgen familie in Oss, die werden daar zorgvol
opgevangen. Velen gebruikten hun middagmaal in de
loods van Van den Bergh.
Ook de hotels hebben vluchtelingen opgenomen.
Vier mensen in Hotel Govaerts en drie personen in
hotel De Gouden Leeuw. Een Belg werd in het SintAnnaziekenhuis opgenomen.
Vluchtelingen in Oss
In de eerste maanden van de
oorlog was de verhouding tussen de Osse bevolking en de
Belgen goed. Er werden immers
na de val van Antwerpen wel
meer dan 100 vluchtelingen in
hun huizen opgenomen en vele
Ossenaren gaven voedsel en
geld. De regering nam maatregelen om zo goed mogelijk de
vluchtelingen van onderdak en
voedsel te voorzien. De minister

Foto Het Walplein in Oss FOTOCOLLECTIE STADSARCHIEF OSS
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totaal heeft Nederland 1.056.000 vluchtelingen opgenomen waarvan er 506.000 in Noord-Brabant.
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van Binnenlandse zaken, P.W.A. Cort van der Linden,
berichte half oktober aan de burgemeesters dat de kosten deels door het Rijk zouden worden vergoed. In de
praktijk 0,30 -0,35 guldencent per volwassene en 0,150,20 cent voor een kind. Het Osse bedrijfsleven stak ook
de helpende hand toe. Het NRC-Handelsblad melde 13
oktober 1914 dat een Osse grootindustrieel fl.100.000, schonk aan het Osse steuncomité. De Osse Burgemeester
H.F. van den Elzen was een tevreden mens en schreef aan
de Commissaris van de Koningin: “De houding in Oss
tegenover de vluchtelingen is zeer gunstig geweest, daar
van alle zijden werd mede gewerkt hulp en steun aan
de ongelukkigen te verleenen” De Belgische vluchtelingen waren de Osse bevolking zeer dankbaar voor hun
medeleven. Een citaat van twee Belgische vluchtelingen,
P. Scheys en A. Raignies in de Osse krant: “Vriendelijk
uit hart en ziel te danken voor hetgeen ze gedaan hebben voor mij en mijne familie, want dat is iets dat nooit
vergeten zal worden en ik zweer aan alle die Heeren en
aan de bevolking van Oss dat ik de eerste zal zijn om in
de bres te staan als wanneer eene Nederlander in moeilijkheden zal komen. En ik en mijne familie zullen God
bidden, omdat er over schoon Nederland geen roode
wolken zouden komen, zooals in België.”
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De in Oss ondergebrachte Belgische vluchtelingen kwamen uit Antwerpen (25%), Borgerhout (16%), Turnhout
(15%), Merksem (12%), Mechelen (7%) en andere plaatsen.
Opvallend was dat vele vluchtelingen werkzaam waren
bij de Belgische spoorwegen.
Veel Belgen deden ondanks hun korte aanwezigheid in
Oss allerlei hand en spandiensten zoals portier, tuinwerkzaamheden en schoonmaakwerkzaamheden. Ook
werd er gewerkt in de Osse industrie. Uit het Vluchtoord
Uden werkten 37 personen in Oss. Vele daarvan bij de
slachterijen van H. Hartog Exportslachterij en N.V.
Zwanenberg. Geïnterneerden die in 1916 in Oss terecht
kwamen en bij particulieren waren onder gebracht werkten veelal bij de Gebroeders Van den Bergh. Dit kwam
omdat Van den Bergh in 1916 een weverij was begonnen.
Het Nederlandse bedrijfsleven had in het begin van de
oorlog geprofiteerd door de aanzwellende vraag vanuit
het buitenland. Dit keerde in de loop van 1917 door het
ontbreken van grondstoffen. Een groot aantal voedingsmiddelen ging op de bon. In 1918 draaide de katoen- en
wol industrie bijna niet meer. De Nederlandse economie
had nu te lijden door de oorlog. De werkeloosheid steeg

met sprongen en de Belgen werden ontslagen. Ze gingen
terug naar hun interneringsdepots.
Terugkeer
Na de eerste paniek en toen het oorlogsgeweld naar
het zuiden van België verplaatste, gingen vele vluchtelingen terug naar België. Het aantal vluchtelingen in
Nederland daalde eind 1914 tot ongeveer 100.000. Dit
aantal bleef stabiel tot het einde van de oorlog in 1918.
Op het einde van de oorlog steeg het aantal vluchtelingen in Nederland weer tot boven de 100.000 doordat in
België de algemene toestand steeds slechter werd.
Vanaf 19 oktober 1914 vertrokken de eerste Belgen weer
huiswaarts. Om de terugkeer te bevorderen was het vervoer gratis. Vanuit het station Oss vertrokken speciale
vluchtelingentreinen soms met wel meer dan 1000 personen uit andere gemeenten. Het was een zeer drukke
tijd op het station.
Eind 1914 daalde het aantal vluchtelingen in Oss naar 121
personen. Rond de jaartelling 1914-1915 werd in Oss door
nijpend tekort aan van alles de liefdadigheid minder. Het
grootste probleem was om de vluchtelingen van kleding
te voorzien. Vooral het gebrek aan schoenen en ondergoed was groot. Burgemeester Van den Elzen melde op
19 januari 1915 dat de nood zo hoog was; “dat zij zich niet
meer op staat kunnen vertoonen”. Bovendien daalden de
giften van de Osse bevolking voor de behoeftige Belgen.
Er werd door de burgemeester naarstig naar hulp gezocht.
Toen er eindelijk wat kleding en schoeisel kwam waren
velen al vertrokken. De hulp kwam te laat, op 6 februari 1915 waren er nog ongeveer 90 vluchtelingen in Oss.
De nood bleef hoog voor de overblijvende vluchtelingen
totdat de burgemeester van de Rockefeller Foundation te
Rotterdam op 24 februari 1915 twee kisten met schoenen
en kousen ontving. Hierna ging het beter met de vluchtelingen en er kwamen meer hulpgoederen van de steuncomités aan in Oss. Het aantal vluchtelingen daalde verder
waardoor er voldoende hulpgoederen waren.
Half februari 1915 werden de vluchtelingen door
Burgemeester H.F. van den Elzen op de hoogte gesteld van
een regeringsmededeling dat ze de keuze hadden terug te
keren naar België of naar een vluchtelingenoord. De meesten kozen voor een terugreis naar hun vaderland. Eind
mei 1915 werden de overgebleven Belgen door veldwachter P.H. van Kempen naar Vluchtoord Uden gebracht.

De kapper in een barak van Vluchtoord Uden FOTOCOLLECTIE BRABANTS HISTORISCH INFORMATIECENTRUM

Einde van de Groote Oorlog
Op 11 november 1918 was de oorlog voorbij. De Belgische
vluchtelingen gingen terug naar hun huizen. Op 12
maart 1919 maakte de regering bekend dat de gewone
financiële ondersteuning voor de laatste keer uitgekeerd
zou worden op 12 april. Na vier en een half jaar kwam er
een eind aan de hulp aan Belgische vluchtelingen.
In Oss zijn er tussen 10 oktober 1914 en 12 april 1919 in
totaal 495 verschillende Belgische vluchtelingen geweest.
Bronnen:
- Marcel Portegies, Belgische vluchtelingen in Oss en Veghel
1914 – 1918, doctoraalscriptie, Oss 1988.
- Erfgoed Brabant, 2013. ‘De Groote oorlog in het Klein. Met ons
gaat alles goed,’
ISBN 9789072526649
- Osse gemeentearchieven
- Archieven van de Zusters Van Liefde en de Fraters van Tilburg
- http://www.vluchtoord-uden.nl
- Stadsarchief Oss
- BHIC
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In het vluchtoord waren houten barakken gebouwd van
enkelwandige houten gevels. De verwarming werd door
enkel potkachels geregeld. Het vluchtoord Uden werd op
18 februari 1915 geopend. In november 1918 was het aantal opgevangen vluchtelingen op zijn hoogst, er waren
7021 Belgen ondergebracht. Er waren toen meer Belgen
dan Udenaren in Uden.
In het bos bij de Bosdreef – slingerpad waar Theater

Naat Piek ligt zijn de contouren van de door de Belgen
gemaakte wielerbaan nog te zien. Op de website van
Vluchtoord Uden www.vluchtoord-uden.nl kunt u vele
foto’s en andere informatie vinden.
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Vluchtoord Uden
Al snel werd het duidelijk dat de oorlog en daarmee de
opvang van vluchtelingen voor langere tijd ging duren.
De openbare gebouwen dienden weer vrij te komen voor
hun oorspronkelijke bestemmingen. Daarom werden
er door de regering oplossingen bedacht. De regering
besloot eind november 1914 om Belgische dorpen ofwel
vluchtoorden op te richten. Deze waren bestemd voor
langdurig verblijf. Naast woonbarakken en keukens
waren er in het vluchtoord scholen, een ziekenhuis, een
postkantoor, een bestuursgebouw, winkels, werkplaatsen en een groot kerkgebouw. Ieder vluchtoord stond
onder verantwoordelijkheid van een regeringscommissaris met een staf, die voor orde en rust moest zorgen. De
Udense burgemeester Thijsen stelde direct zijn gemeente kandidaat. Het vluchtoord werd gerealiseerd aan de
zuidzijde en noordzijde van de provinciale weg, dichtbij
de huidige Industrielaan.
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Overdracht negatieven Ruud Rogier
Op 30 januari 2014 droeg fotojournalist Ruud Rogier het tweede
deel van zijn negatievencollectie uit de periode tot 1999 over aan
het Stadsarchief. Eerder had hij zijn negatieven uit de jaren ’80
al overgedragen. Bij de overhandiging dit jaar van zijn collectie
sprak Ruud Rogier de volgende woorden:

‘Wat leuk dat u gekomen bent voor de overdracht van mijn
fotocollectie jaren ‘90. Deze sluit naadloos aan op een eerdere
overdracht van de jaren ‘80. Mijn foto’s gaan hun tweede Ieven
beginnen in dit prachtige geheugenpaleis van de gemeente Oss.
Zo liggen ze niet te verstoffen in een kast of in dozen in een
donker hoekje op zolder maar zijn straks toegankelijk voor ieder
die een beeld wil hebben van... ja van wat? .... van alles eigenlijk!
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De groei van de SP, de acties van deze partij tegen sociale misstanden, of tegen
verpesting van het milieu door de industrie. Of het boerenprotest tegen het
opgedrongen mestbeleid. Of de verschrikking van de varkenspest. De weerstand
van kleine kemen tegen de gemeentelijke herindeling. De aanpak van verkeers-problemen in bepaalde straten ontwijken. De beelden hiervan zijn binnenkort
beschikbaar voor het publiek. Je ziet in dit archief beelden van de eerste paal van
een gebouw, ook hoe dit zelfde gebouw weer gesloopt wordt om plaats te maken
voor woningen of gewoon weer een nieuw gebouw.
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Met al deze beelden op chronologische volgorde wordt er een verhaal verteld.
Een stukje geschiedenis blijft optimaal zichtbaar hier in dit stadsarchief. lk
verleen u nu een kijkje in mijn persoonlijke geheugenpaleis.
1988: het is rond de datum 11-11, de jaarlijkse prinsenballen komen eraan. Op
zo’n avond moest ik soms 12 gemeenten af om de nieuw gekozen prins te
fotograferen voor de maandagkrant. Altijd een laat klusje, je kon immers pas na
elf over elf met je werk beginnen.
Op die datum was mijn vrouw Christine hoog zwanger van ons eerste kind,
negen verdiepingen hoog zal ik maar zeggen. Ik stond op het punt om aan mijn
avondklus te beginnen toen ik Christine puffend op de bank aantrof. Ik geloof dat
het gaat beginnen zei ze tussen twee puffen door.

Op zo’n moment kan je als aanstaande vader van je eerste kind maar een ding
beslissen vind ik. Maar de klus op het allerlaatste moment afzeggen zou niet
goed vallen bij de redactie van de krant, maar het leek mij de enige oplossing.
Nee, dat vond Christine geen goed idee, de krant is immers koning, ik ga wel
mee stelde zij voor. Als het werkelijk gaat gebeuren zijn we in de auto zo bij het
ziekenhuis voor de bevalling. En zo geschiede, de fotograaf met zijn fotogravin,
puffend, op weg naar de prinsenballen. Nog nooit heb ik zo snel alle prinsen in de
omliggende gemeenten weten vast te leggen. e zagen gelijk aan mijn gezicht bij
binnenkomst van kroeg, gemeenschapshuis of residentie dat het deze fotograaf
menens is. Nu, hier met die kop voor de camera en weg was ik weer. De laatste
prins van de avond dreigde de klus nog ernstig op te houden. Hij was te dronken
om recht op te blijven staan.
Uiteindelijk heb ik hem op het podium weten vast te spijkeren en was zodoende
ook daarmee snel klaar. Een paar dagen later, het was tijdens de prinsennacht,
kregen wij een prachtige dochter, Rebecca.
Mijn werk is afwisselend van de hoogste categorie. Het ene moment sta ik in
een stal tussen de varkens, de volgende klus ben ik aanwezig bij het plaatsen
van een heupprothese in een operatiekamer van het toenmalige St.-Anna
ziekenhuis.
Het is altijd hard werken geweest, naast het Brabants Dagblad bediende ik ook

de Iandelijke pers, ANP, Nieuwe Revue en kranten. Dit kon omdat ik in het
bezit was van een fotozender. Via de telefoon kon ik foto’s versturen met een
snelheid die toen ongekend was, maar waar tegenwoordig om gelachen wordt.
Vijftien minuten duurde het om een zwartwitfoto in het formaat van dertien bij
achttien centimeter met luid gepiep naar de klant te versturen. Ook was ik in
het bezit van een politiescanner die de hele dag vrolijk stond te kraken, maar
mij menig foto heeft bezorgd van rellen. branden en ongelukken, hoewel dat
laatste niet mijn favoriete onderwerpen waren. Maar ook akelige dingen horen
bij het nieuws dus leg je ook dit onplezierige deel van het leven vast. Het ergste
vond ik altijd de auto-ongelukken met zwaar letsel of dodelijke afloop. Het
geschreeuw van een slachtoffer bij een zwaar ongeluk midden in de nacht nabij
Reek had bij mij zo’n impact dat ik besloot om mij voortaan terughoudender op
te stellen in dit soort situaties. Ik moet nu eerlijk bekennen dat ik vanaf toen
vaak express nog een straatje om reed om deze confrontatie niet meer mee te
maken. In dit soort gevallen kun je echt ergens te vroeg bij zijn. Vaak vroeg ik
aan een agent bij de afzetting of het geheel al een beetje toonbaar was en de
slachtoffers zijn afgevoerd. lk heb dan ook nooit een slachtoffer gefotografeerd
in zijn benarde situatie. Tegenwoordig hoef ik gelukkig niet meer zo vaak naar dat
soort calamiteiten. Daar heeft de krant de zogenaamde rampenfotografen voor
aangetrokken. Ik noem ze de l- l-2 cowboys.

Paul van der Werff (1941-1984)
Opgegroeid met de analoge fotografie maakte Ruud Rogier in 1999 de overstap
naar de digitale vorm hiervan. De overgenomen fotocollectie door het stadsarchief
stamt dus uit de tijd van de ambachtelijke, maar o zo mooie, periode van dit vak.
Het gaat om ongeveer 67.000 negatieven en foto’s.
Eerder droeg Ruud Rogier al zo’n 108.000 fotonegatieven over zodat het
Stadsarchief nu 175.000 negatieven over de periode 1984-1999 in de collectie
heeft.
De foto- en negatieven collectie van Paul van der Werff uit de periode 1966-1984,
ongeveer 200.000 stuks groot, berust ook in het Stadsarchief.

Ik dank het Brabants Dagblad voor het bieden van de mogelijkheid om dit
prachtige vak van foto-journalist op regionaal niveau uit te oefenen. Zonder een
dergelijk platform als de kant heeft deze foto-journalist geen bestaansrecht in
dit gebied. Ik dank de gemeente Oss en met name het Stadsarchief voor hun
interesse in miin werk en ik ben blij dat zij het belang inzien van een toegankelijk
beeldarchief.
Laat mij de verhuizing van deze instelling alstublieft niet hoeven te
fotograferen. Ik rijd dan toch echt liever een paar straatjes om. Wethouder
Jan van Loon: ik overhandig je hier mijn aanvullende foto-collectie uit de
jaren 90. Zorg er goed voor.’

Biografie Ruud Rogier:
Ruud Rogier, Amsterdam 1957, begon zijn foto-journalistieke loopbaan in 1981.
Hij trad toen in dienst bij Fotobureau Paul van der Werff in Megen. Daarvoor was
hij werkzaam als grafisch vormgever. Van der Werff verloor in 1984 helaas bij
een auto-ongeluk het leven. Ruud Rogier nam in 1985 het Fotobureau over van de
erven Van der Werff en werkte vanaf toen als zelfstandig fotograaf.
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Sportfoto’s heb ik ook veel gemaakt, vooral van voetballen, de amateurwedstrijden
dan wel te verstaan. Amateursport vereist een andere benadering dan de
betaalde tak. Het heeft zijn eigen charme en schoonheid. Het waait en regent
volgens mij altijd harder op zo’n open veld. Zo ben ik waarschijnlijk de enige
fotograaf in Nederland die ooit een diepvries-kerstkalkoen over zijn hoofd het
veld op zag ploffen. Het was tijdens een wedstrijd van Top-Oss, toen het complex
nog bestond uit een tribune en verder staanplaatsen.
Een supporter van de plaatselijke vereniging had tijdens de wedstrijd een
kerstkalkoen gewonnen in de kantine. Deze man was zo opgefokt door het
verloop van de wedstrijd dat hij het beest koud richting de keeper van de
tegenstanders wierp. Ik kan zo nog veel meer verhalen verlellen. Die bewaar ik
voor een andere keer.
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De Monsterstraat, een stukje historie
Ruud Pieters

Eén van de oudste straatjes, “in het centrum van Oss”, verbindt de Koornstraat met de Heuvel. Het had vroeger de
naam Paardenstraatje. In 1870 is de naam Paardenstraatje door de gemeenteraad gewijzigd in de naam waaronder
we het straatje nu kennen: de Monsterstraat. De naam Monsterstraat is ontleend aan de paardenmarkt, want in deze
straat werden de paarden voorgereden, gemonsterd.

Kort na de grote stadsbrand in 1751 wordt er aan het begin van de straat, aan
de kant van de kerk, het stamhuis van de vermogende familie Van Valkenburgh
gebouwd (later Monsterstraat 6-8). Hij was eigenaar van de rosoliemolen en
bezat een handelszaak. In 1771 was hij burgemeester. Jan van Valkenburgh is op
7 mei 1791 te Oss overleden.
Wilhelmus (Willem) Jurgens, getrouwd met Henrica van Valkenburgh, woonde er
in 1801 en 1802. Later heeft hun zoon Joannes (Johannes) Wilhelmus Jurgens
er met zijn vrouw Maria Bernarda Feijen er gewoond en is er begonnen met de
fabricage van margarine.
In 1870 is de gevel van het huis gemoderniseerd. De aangrenzende
margarinefabriek wordt in 1895 gesloten. Het bedrijf kon niet op tegen de
concurrentie van de margarinefabriek van de andere tak van de familie Jurgens in
Oss. De leegstaande fabriek en woonhuis worden op 30 augustus 1898 gekocht
door Isaac Elsbach. Deze is eigenaar van de N.V. Elsbach’s Chemische Industrie,
handel in oliën en vetten. Het bedrijf verhuisde later naar het industriepark West
en ging in 1984 failliet. Het karakteristieke woonhuis met de stenen stoeppalen
met kettingen is een rijksmonument.
In 1905 beginnen de gebroeders Henricus Petrus en Johannes Franciscus
Ploegmakers in de Kerkstraat met de koekfabriek ‘De Ster’. Op 23 september
1911 wordt een bouwvergunning afgegeven voor de bouw van een koekbakkerij
in de Monsterstraat. In 1913 is het bedrijf daar in gebruik genomen. In 1917 is
de koekfabriek opnieuw verhuisd, naar de vrij gekomen fabriek van Meijer van
Leeuwen aan de Molenstraat, een margarinefabriek die eveneens de strijd met
Jurgens niet meer aan kon. Dit pand met opvallende gevel is in 1983 afgebroken.
Op deze plaats is nu de nieuwbouw te vinden met apotheek, schuin tegenover
Museum Jan Cunen.

Het onderwijs in Oss kende lang alleen de lagere school. De grote bedrijven in
Oss hadden behoefte aan beter opgeleide medewerkers. Op 21 juli 1909 wordt
de Vereniging Ambachtsonderwijs voor Oss en Omstreken opgericht. Dankzij
leningen en donaties van onder andere Jan Jurgens werd in een tijdsbestek
van een half jaar een ambachtschool aan de Monsterstraat gebouwd. De
bouwvergunning is op 13 juli 1909 afgegeven en al op 10 januari 1910 kon
de Technische school, Ambachtsschool heette het toen nog, geopend worden.
Er werd alleen avondonderwijs gegeven. Op 21 april 1914 wordt nog een
bouwvergunning afgegeven voor een verbouwing van de school. Het grote
gebouw is nog steeds aanwezig in de Monsterstraat. De gevel is wit geschilderd.

Ambachtsschool in de Monsterstraat
Foto Paul van der Werff, 1971, collectie Stadsarchief Oss
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In januari 1928 woonden er in de Monsterstraat de volgende personen, zoals
gemeld in de adressengids van Oss 1928. Daar waar bekend is er informatie
toegevoegd.
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Koekfabriek “de Ster” in de Molenstraat
Foto:Paul van der Werff, 1976, collectie Stadsarchief Oss

In januari 1928 woonden er in de Monsterstraat de volgende personen:
1. Poel, A. v.d. Zonder beroep
Martina van de Poel

4. Zon, Antonius Johannes van
Getrouwd met Ardina Christina (Dien) Wagemakers
Zon, Petrus Johannes van
Geboren: Lith 29-07-1864
Overleden: Oss 29-07-1930
Getrouwd met Helena Adriana Haen

		
		

Onderwijzer

Zonder beroep

5. Buijvoets, Marinus Franciscus
Geboren: Ootmarsum 28-01-1882
Overleden: Oss 20-01-1968
Getrouwd met Anna Maria Wagemakers

Huisschilder

6. Verhoeven, G.W.

Onderwijzer

Verhallen, P.F. (Frans)

Rijwiel en ijzerhandel.
Kachels - Haarden - Lampen
Getrouwd met (….) Isphording.		
Monsterstraat 1 is een Gemeentelijk monument en is gebouwd in de 19e eeuw

2. Raaijmakers, N.J.L.
Directeur Drukkerij “Brabantia”
Boek- en Handelsdrukwerk, Tijdschriften, Catalogi, Tekstboekjes
Getrouwd met …. Sengers,

3. Jahreis, E. Dienstbode
Reppmann, W.B.
Getrouwd met …. Helmsen

Scheikundige

	Monsterstraat 6,8 en 10 is opgebouwd kort na 1751, na de stadsbrand van
Oss, op de kelders die nog dateren uit de middeleeuwen. Vanaf het begin
van de 19e eeuw diende het als woonhuis, rosoliemolen en boterhandel van
Willem Jurgens (1780-1836) en diens zoon Johannes Wilhelmus 1808-1887).
Het is een gemeentelijk monument.

Monsterstraat 3 is een gemeentelijk monument en gebouwd in de 19e eeuw

Bron: Adressengids Oss 1928,
		 BHIC, Burgerlijke Stand, diverse publicaties

tussentijds 1 /| 2014 JAARGANG 20

		

25

Jan G. Buijvoets,
verzetsman, kampcommandant
en politicus uit Oss
Agnes Lewe

In het Stadsarchief Oss1
bevindt zich een met
typmachine geschreven
tekst met correcties in
inkt. Het stuk draagt de
titel ‘Het Hooglied van
de bevrijding’. Louis de
Bourbon (burgemeester
van Oss in de periode
Jan Buijvoets
1941- 1943, het jaar
waarin hij ontslag nam uit onvrede met het Duitse
bewind. De Bourbon keert na het verjagen van de
Duitsers terug in Oss als burgemeester op 19 september
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1 Collectie JCD, nr. 882.
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In de toelichting op de omslag heeft een medewerker
van het Jan Cunencentrum genoteerd: ‘Beschrijving c.q.
memoires van de oorlogssituatie in de septemberdagen
van 1944 in de gemeente Lith. Tot het moment dat de
luchtlandingen plaatsvonden, de start van de operatie Market Garden. De in het verhaal genoemde Karel
is de duiknaam van burgemeester Louis de Bourbon
van Oss.’ Hoe het typoscript in de collectie van het Jan
Cunencentrum terecht is gekomen is niet bekend.

1944 en vervulde deze functie tot in 1946) is de schrijver
en heeft dit verhaal opgedragen aan Jan Buijvoets.
De Bourbon beschrijft daarin een actie van de K.P.
(Knokploeg, verzetsgroep) in L.[ith] op zondag 17
september 1944. Een groep Duitse soldaten die de Maas
over willen steken wordt gevangen genomen zonder dat
er gewonden vallen. Eén Duitser weet te ontsnappen
en komt terug met een groep SS-ers. Kort voordat de
K.P.commandant ‘Karel’ op zijn schuilplek – de zolder
van het doktershuis - wordt gevonden, komen Engelse
luchtlandingsdivisies overgevlogen; Operatie Market
Garden is begonnen. De groep SS-ers verlaat haastig het
huis en het dorp. ‘Karel’ en zijn groep en het gastgezin
zijn de dans ontsprongen.

van de bevrijding door Louis de Bourbon’.2 Het is uitgegeven door ‘Ons Leekenspel’ te Bussum (zonder jaar).
De tekst komt (groten)deels overeen met het typoscript,
maar er zijn ook duidelijke verschillen. Zo woont ‘Karel’
in het typoscript in bij de dokter van het dorp en in het
boekje bij de notaris; in het script heeft de held een dochtertje, in het boekje niet.
En er is nog een derde versie in omloop over hetgeen zich
aan de Maas in Lith heeft afgespeeld. In Het Parool van

Als onderdeel van de collectie Frans van de Ven heeft het
Stadsarchief een boekje verworven met de titel ‘Het lied 2	Het boekje is toegevoegd aan de Collectie Louis de
Bourbon, StA051.

Het huis van de kampcommandant in Westerbork.

Wat op de archiefmap als toelichting staat is niet helemaal correct. Het zijn geen memoires in strenge zin, het
is meer een literair stuk. Het zou wel een beschrijving
kunnen zijn van iets dat werkelijk gebeurd is, al is de
vraag hoe de toedracht precies was. Louis de Bourbon
zegt in het Parool-artikel van zichzelf, dat ‘oorlog zijn
handwerk niet was’. Dat hij die Duitser bij Lith heeft
doodgeschoten doet hij bijna voorkomen als toeval. Dit
komt overeen met wat hij ooit tegen Mia van den Bergh,
een oud-verzetsstrijder uit Oss, gezegd zou hebben: ‘Ik
ben geen soldaat, geen held en wil schilderen’.4
De ‘Karel’ uit het verhaal zou heel goed Jan Buijvoets
kunnen zijn, de man aan wie De Bourbon het script
heeft opgedragen. Jan Buijvoets (Johannes Gerardus)
werd geboren in 1918 te Oss als zoon van de huis3	
Ridder, W. den, Heldenrol voor burgemeester,
p. 25/26.
4	 h t t p : / / w w w. t w e e d e - w e r e l d o o r l o g . o rg / m i a louisdebourbon.html

schilder Marinus Franciscus Buijvoets en Anna Maria
Wagemakers. Zij woonden in het grote huis met stenen
palen en kettingen bij de Grote Kerk. Hij was de vijfde
van zes kinderen, drie jongens en drie meisjes. Vader
Marinus Buijvoets was afkomstig uit Ootmarsum; hij
was pas in 1908 in Oss komen wonen. Jan ging naar het
gymnasium, vervulde vermoedelijk zijn dienstplicht
en studeerde vlak voor- en in het begin van de oorlog
Nederlands. Hij kon echter die studie niet afmaken
en werd klerk 1e klas en later adjunct-commies bij de
gemeente Oss. In ‘Het Lied van de Bevrijding’ wordt
verteld dat ‘Karel’ op 10 mei 1940 had gevochten aan de
Maas, de Raam en in de Peel. Ook dat hij de rang van
luitenant had en de leiding van zijn compagnie had
overgenomen toen de kapitein was gesneuveld.
In juli 1941 werd Buijvoets hoofd van de afdeling
Bijzondere Overheidsmaatregelen bij de gemeente Oss.
Deze afdeling fungeerde o.a. als Kabinet van de burgemeester en voerde de volgende taken uit: mobilisatie, luchtbescherming, Vrijwillige Burgerlijke Dienst
en inkwartieringen; daarnaast declaraties en controle
van kostwinnaarsvergoedingen. Later kwam daar nog
bij de Winterhulp, de regeling van en controle op persoonsbewijzen en bijzondere maatregelen op administratiefrechtelijk gebied betreffende Joden. Een tijdelijke
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11 september 1954 staat dat Louis de Bourbon met zijn
groep de Duitsers bij de pont van Lith heeft geobserveerd
en uiteindelijk zelf heeft geschoten en – zo blijkt achteraf - één soldaat heeft gedood. De rest van de Duitsers
vluchtte de Maas over, hun kameraad achterlatend.3
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taak was de uitvoering van de Verordening Inlevering
Metalen.5
Jan Buijvoets zat dus, zeker nadat hij hoofd van deze afdeling werd, op een zeer belangrijke positie. De Bourbon en
Buijvoets trokken veel met elkaar op. Volgens zijn getuigenis ging hij samen met de burgemeester ’s-nachts
vermomd op pad om zoveel mogelijk gezinnen te waarschuwen in het kader van de Arbeitseinsatz (verplichte
tewerkstelling voor de Duitse bezetter). Hij [De Bourbon]
gaf de jongemannen dan de goede raad onder te duiken.
Meestal stak hij ze dan nog wat geld toe.6
Mia van den Bergh noemt Buijvoets verschillende keren
in haar memoires. Volgens haar vormden Buijvoets,
Clemens Roeffen en zij het ‘driemanschap’. Zij zetten
in mei 1943 een uitgekiend systeem op om Osse mannen uit de ‘Arbeitseinsatz’ te houden. Roeffen maakte
gebruik van zijn positie bij het Arbeidsbureau, Buijvoets
van de mogelijkheden die zijn werk op het gemeentehuis hem bood en Mia zorgde voor de stamkaarten op
het distributiebureau.7
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In het voorjaar 1944 moest Buijvoets onderduiken omdat
hij op de ‘Zuiveringslijst van Oss’ stond die de NSBburgemeester Apeldoorn had aangelegd. Hij had deze
positie gekregen na de onderduik van De Bourbon in
1943. Volgens Mia van den Bergh dook Buijvoets onder in
Ravenstein. Volgens zijn zoon Jan Buijvoets (woonachtig
te Oeken, een dorpje bij Brummen in Gelderland) ‘is [hij]
bij verzetsactiviteiten opgepakt en met enkele anderen
in Oss tegen de muur gezet om gefusilleerd te worden.
Op het moment dat het commando vuur gegeven zou
worden kwam een jeep van het verzet aanscheuren en
hebben enkele verzetstrijders gered, waaronder mijn
pa. Hij heeft nooit veel over de oorlog verteld, maar er
wel een soort trauma aan overgehouden. Zo kon hij niet
hebben als hij van achteren benaderd werd. Dan ging hij
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5
6
7

 HIC, Gemeentebestuur Oss, 1930-1969, inv.nr.
B
1431`.
Gesprek J. Buijvoets 20 juli 1994, geciteerd in

Ridder, W. de, Collaboratie of verzet?, p. 35.
Zie voor de beschrijving van het ingenieuze systeem,
waarbij de treinreis naar Duitsland werd gebruikt
om definitief onder te duiken: M. Scholten-van den
Bergh, Persoonlijke herinneringen (2009), p. 19 vlg.

helemaal uit z’n dak.’8
Zijn zwijgzaamheid heeft hij ook tegenover anderen
bewaard. Paul Spanjaard, destijds historisch medewerker van het Jan Cunencentrum heeft Jan Buijvoets in
1984 gesproken, met de vraag of hij mee wilde werken
aan de expositie en publicatie over Oss en het Maasland
in de oorlog. Dat heeft hij geweigerd. W. den Ridder,
die twee boeken heeft geschreven over het verzetswerk
van Louis de Bourbon, heeft in 1994 contact met hem
gezocht, maar kwam eveneens weinig te weten: ‘Hij vertelde in een kort onderhoud op 16 februari 1994 ter voorbereiding van De Ridders boek ‘Collaboratie of verzet?’
over hun geheime waarschuwingstochten, de sabotage
van arrestatiebevelen, de vervalsing van proces-verbalen
en de bevrijding van Oss. Voor een nadere toelichting
vroeg hij bedenktijd. Uiteindelijk ging hij niet op de
uitnodiging in.’9
Jan Buijvoets was als oud-militair en officier na zijn
vlucht uit Oss vermoedelijk lid geworden van de
Binnenlandse Strijdkrachten (landelijke verzetsbeweging). Vast staat dat hij in april 1945 de dagelijkse leiding kreeg over het zojuist ontzette concentratiekamp
Westerbork. Op dat moment had hij de rang van 1e
luitenant der Reserve.10 Onbekend is of hij ook heeft
meegedaan aan de bevrijding van Westerbork. Zijn taak
was het de ontmanteling van het kamp in goede banen
8

h ttp://www.bijvoet.org/genealogy/getperson.php?per
sonID=I1608&tree=Buijvoets)
9 Ridder, W. den, Heldenrol voor burgemeester, p. 31.
10 NIOD archief 250i inventarisnummer 1003

Trouwfoto Jan Buijvoets en Philo van der Leenden 1945.

11	
Zie Belinfante, A.D. In plaats van Bijltjesdag,
Amsterdam 2011 over de Bijzondere Rechtspleging.
12	http://www.kampwesterbork.nl/nl/museum/
kampterrein/woning-kampcommandant/index.html#/
index
13 http://www.digibron.nl/search/share.jsp?uid=000000
00012dbf1873fddea1981983ec&sourceid=1011

Het gezin Buijvoets-van der Leeden verhuist naar Borne.
Na Rinus komen nog drie kinderen. Jan wordt in 1946 de
eerste directeur van de (katholieke) volkshogeschool en
streekcentrum ‘Het Witte Huis’ in Borne en van 19491952 van de Katholieke Centrale voor Lectuurvoorziening
Overijssel (KCVL-Overijssel). Dit werk sloot aan op zijn
vooroorlogse studie Nederlands. Hij was vele jaren
gemeenteraadslid voor de KVP en wethouder in Borne.
Van 1969 tot 1983 was hij burgemeester van Ambt
Delden. Daarnaast bekleedde hij veel bestuursfuncties,
onder andere. bij de Culturele Raad, de Twente Academie
(een instituut voor streekcultuur) waarvan hij de eerste
voorzitter was. Hij overleed op 26 juli 2000 te Goor.
Was hij de verzetsleider die met zijn groep de Duitse soldaten oppakte? Of heeft hij een van hen doodgeschoten
en de rest laten ontsnappen? Is hij op 17 september 1944
‘gered’ door de overvliegende Engelse bommenwerpers
of is hij aan de dood ontsnapt met behulp van zijn strijdmakkers? Die vragen zijn niet meer te beantwoorden.

Bronnen van de familiefoto’s: deze zijn afkomstig van de genealogische
website van de familie Buijvoets.
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Jan Buijvoets trouwde op 20 augustus 1945 met Philo
van der Leeden (Josephina Maria Cornelia Philomeen),
dochter van de rijks-veearts Cornelis van der Leeden. Zij
was 1918 geboren in Oss, maar verhuisde in 1934 met
haar ouders naar Vught. Op de trouwfoto staat Jan in het
uniform van een kapitein. Het gezin woonde in het huis
van de kampcommandant.12 Zijn oudste zoon Rinus
is daar geboren, getuige het volgende verhaal uit 2008:
‘Twee kinderen die in het kamp zijn geboren vertelden
hun verhaal. Rinus Buijvoets was zoon van de kampbeheerder, Koos Snijder de zoon van een ongehuwde
moeder die als NSB-er opgesloten zat. Buijvoets’ vader
vertelde alleen de positieve dingen die hij zich uit die
tijd herinnerde, Snijders moeder alleen de negatieve.’13
In 1948 hield Westerbork op te bestaan als internerings-

kamp voor collaborateurs en werden er Nederlandse
soldaten gelegerd.
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te leiden. Er waren op dat tijdstip nog enkele honderden
Nederlandse en Duitse joden in het kamp, maar er werden ook al NSB-ers opgesloten. Dat leidde tot veel spanningen en wandaden.11 Tijdens zijn commandoschap is
hij bevorderd tot kapitein der Reserve.
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Breken met het verleden
De Maria Gorettischool aan de
Leeuwerikstraat schudt het gebroken verleden al goed af en verandert
dit jaar van school in wijkcentrum.
Door de bouwsteigers heen kijken de
gevelstenen weer schoon en de kozijnen hersteld. Al in 2008 werden er
plannen voor vernieuwing gemaakt
voor de school die rond 2000 buiten
gebruik raakte. Maar die kwamen
niet in uitvoering. Na lang wikken en wegen en herzieningen van
plannen en branden komt er nu een
mooie tijd voor de school aan: in 2014
is de grondige renovatie en uitbreiding klaar en dan gaat het monumentale schoolgebouw functioneren
als wijkcentrum.

Maar De Reus gaf er een eigen draai
aan, minder streng sober en kloosterachtig zoals de stijl van de Bossche
School het meest kenmerkt. De
Maria Gorettischool is als gemeentelijk monument aangewezen omdat
het een karakteristiek tijdsbeeld
geeft van de architectuur van de
Wederopbouw, van de jaren vijftig,
toen de bouw na de stilstand van de
oorlogsjaren weer op gang kwam.
Het ontwerp sluit aan bij andere
woningen langs Singel 1940-1945
die ook uit de Wederopbouw stammen. Voor het merendeel zijn die
ontworpen door de Osse architect Jos
Bijnen, eveneens een ontwerper die
de Bossche School een eigen uitwerking gaf. De school en deze woninDe Gorettischool is eind jaren veertig gen zijn het best waard om eens goed
ontworpen door architect J. de Reus te bekijken. Ze hebben mooie gevelnaar ideeën van de Bossche School. indelingen en originele details.

foto Paul Spanjaard

Een mooi hulpmiddel voor een
interessante tocht door de wijk
zal het boek zijn dat stadsgids Jan
Ulijn schrijft over Schadewijk. Bij
de feestelijke opening van de Maria
Gorettischool als wijkcentrum is
het klaar. Hij zegt hierover in het
Brabants Dagblad van 12 juli 2013:
‘Ik weet dat er aan deze Osse wijk
een negatief imago kleeft. De buurt
wordt altijd geassocieerd met de
Bende van Oss, maar Schadewijk is
véél meer. In het boek ga ik in op de
geschiedenis van de wijk. Maar ik
ben ook bezig met een wandeling
door dat oostelijk deel van de stad.
Daarin wil ik de mensen de mooiste
Schadewijkplekken laten zien.’ We
gaan de wandeling doen, Jan!

