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Foto voorpagina:
Op de hoek van Kruisstraat en Boterstraat staat dit fraaie winkelpand met bovenwoningen, ooit gebouwd
in opdracht van de ondernemende familie in levensmiddelen Wagemakers. In deze Tussentijds vindt u
daar een informatief verhaal over op pag. 4. (foto PS)

De enige aandacht die ik in deze inleiding aan Corona
wil schenken is iedereen voldoende kracht toe te
wensen om deze periode door te komen en de hoop uit
te spreken dat er snel een echte oplossing komt.
Liever wil ik onder de aandacht brengen wat wij als
De Werkende Mens de afgelopen tijd wél hebben
kunnen doen: lezingen in aangepaste setting, een
mooie fietstocht én zelfs een klein feestje. Voorzitter
Peter van Nistelrooij ontving namelijk een koninklijke
onderscheiding voor al zijn archeologische en
historische activiteiten, onder andere voor
De Werkende Mens.
Kerken en koningen vormen trouwens een centraal
thema in deze Tussentijds. Het Franse koningshuis
komt aan bod waarbij vooral aan troonpretendenten
wordt gedacht. Paul Spanjaard vertelt hoe hij tijdens
een wandeling in Delft het graf van de voorvader van
de Osse burgemeester De Bourbon tegenkwam. Hij
geeft meer informatie in zijn artikel en, opmerkelijk,
er worden nog steeds bloemen op het graf gelegd door
royalisten.
Kerken kwamen aan bod tijdens de geslaagde fietstocht
door de regio (richting Lith, Teeffelen en MarenKessel) waarbij aandacht werd besteed aan religieuze

monumenten in deze streek. Daarbij heeft gids Arjan
Aarts ook de kerkhoven laten zien op de plaats waar
vroeger de kerken van Maren en Kessel stonden.
Het toeval wil dat Joop Thuring in dezelfde periode
een artikel heeft geschreven over het lot van de kerken
in de regio die tijdens de Tweede Wereldoorlog soms
zware vernielingen ondergingen maar waarbij vooral
de torens het moesten ontgelden. Daar vindt u nog
meer informatie wat hier allemaal gebeurd is.
Geen koninklijke familie maar wel ondernemend is
de familie Wagemakers uit Oss. Een familie die al
generaties lang een begrip is binnen de wereld van
de Osse ondernemers. Deze familie wordt in deze
Tussentijds voor het voetlicht geplaatst. Daarbij wil
ik ook een compliment geven voor de vindingrijkheid
en flexibiliteit van de lokale ondernemers in Oss en
omgeving in dit bizarre jaar (toch nog even aandacht
aan Corona…)
Wanneer u deze inleiding leest, zijn de activiteiten van
De Werkende Mens in 2020 afgerond. Dat waren er
gelukkig meer dan wij aanvankelijk konden hopen. Er
van uitgaande dat het jaar 2021 beter zal zijn, willen
wij er volgend jaar weer vol voor gaan en hopen wij u
weer te mogen ontmoeten,
Namens de redactie,
Robert van Vlijmen
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Van de redactie
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Ondernemersfamilie
Wagemakers
Harry Hoogenes
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Een portret van de ondernemersfamilie Wagemakers uit Oss, geschreven door Harry Hoogenes, stadsgids in Oss,
enthousiast verteller over dingen die er nog wél en die er niet meer zijn en vriend van Gerard Wagemakers (1940).
Speciaal voor de 80e verjaardag van Gerard Wagemakers was Harry Hoogenes begonnen met het verzamelen
van fotomateriaal over Gerard Wagemakers. Daarnaast heeft hij ook verhalen verzameld rondom de familie
Wagemakers en de firma Dalco. We geven deze verhalen en foto’s over een familiebedrijf dat al meer dan 100 jaar
actief is in Oss graag een plek in Tussentijds.
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Links de aanvankelijke tekening van het pand Walplein 1, rechts anno 2020 toen men de ‘moderne’ beplating had verwijderd
en het oude ‘juweeltje’ weer tevoorschijn kwam. Een beetje aangewakkerd door het pand op het Walplein, dat ineens ‘bloot’
kwam te liggen, is dit verhaal weer nieuw leven ingeblazen. In het pand waar ooit A. Wagemakers een kruidenierszaak in
uitbaatte, is nu een bouwbedrijf bezig om het eerder zo gecamoufleerde pand in z’n oude glorie te herstellen. Dit pand namelijk
werd in opdracht van de firma Wagemakers in 1933 gebouwd.

Echte ondernemersfamilies zoals die van Wagemakers,
zijn er nogal wat in Oss en omgeving, ondernemers ten
voeten uit. Met een ongekend enthousiasme weten deze
families, generaties lang, in the picture te blijven.
Frappant eigenlijk dat er ineens iemand tussen zit, die
het ondernemersschap beheerst, die de kennis en de moed
heeft om dóór te gaan en daar dan ook in slaagt.

Het pand was gevestigd op het huidige Walplein. In de
jaren na 1917, na de 1e wereldoorlog, ging het blijkbaar
beter, zodat het echtpaar Wagemakers op 1 april 1923 een
tweede kruidenierswinkel, dit keer met slijterij, opende
aan de Heescheweg.

Adrianus Wagemakers begon, een week na het voltrekken
van zijn huwelijk met Petronella Welten uit Zeeland, een
winkeltje op het Walplein en handelde daar in koloniale
waren en vleeswaren. We hebben het over 1 juli 1903.
Een winkeltje met slechts één raam, etalage zeggen we
tegenwoordig, en een bescheiden omzet.

Het Walplein/Molenstraat met rechts de winkel van Wagemakers. Het H. Hartbeeld is in 1922 op het plein geplaatst en in
1967 naar de Berghemseweg overgebracht. (COLL. STADSARCHIEF OSS)
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Het eerste winkeltje,
toen al met twee
etalages aan het
Walplein, dat toen
nog Molenstraat
16 heette. (coll.
Hoogenes)
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Drukte bij de opening van de nieuwe winkel
van Wagemakers (coll. Hoogenes).

Een Engelse militaire verkeersregelaar voor de winkel aan de
Walstraat, begin 1945. FOTO LEO VAN DEN BERGH, COLLECTIE STADSARCHIEF OSS).

Toen echter in mei 1923 de heer Wagemakers door een
ongeval kwam te overlijden, moest de weduwe, met haar
drie zoons, het gebeuren draaiende houden.

Anno 2020 is de gevel van toen (1933) weer wat meer
zichtbaar geworden en heeft Herenmode Wehberg (ook
een familiebedrijf van bijna 100 jaar!) het pand in 2020
weer betrokken.
De kinderen van wed. Wagemakers zullen we even bij
naam noemen: Gerard, Wouter en Frans en de twee dochters Nelly en Dia.
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Vanaf dat moment praten we dan ook over het bedrijf
“Firma wed. A. Wagemakers en Zonen”. In 1924 werd
het pand op het Walplein vergroot en in 1927 werd een
derde zaak geopend op de Kruisstraat/hoek Boterstraat.
In 1933 kwam het pand op de hoek van het Walplein en

het Gengske vrij en besloten de weduwe en haar zonen
een nieuw pand neer te zetten, naar het ontwerp van de
Rotterdamse Architect Vink. Een frappant gevolg was
dat daardoor het Gengske (daar) ineens 80 cm breder
werd, aangezien ook daar etalages in de zijgevel kwamen.
Bijzonder was dat de toonbanken van marmer waren en
de producten overzichtelijk opgesteld achter glas. Een
unicum voor toen! In de 60er jaren werd het pand verkocht
aan André van Hilst.

6

a) | F rans (A.P.) was verantwoordelijk voor de zaak op
hetin nr. 1 (of was het toch oma die aan de touwtjes trok?). Frans overleed op 55 jarige leeftijd.
In de jaren ‘60 werd het pand en de zaak overgedaan
aan Van Hilst.

b)	Gerard (A) werd uiteindelijk dé man van de Kruisstraat
46. Hij trouwde met Philomena Willemse uit Oss.
Het kruideniersbedrijf aldaar werd in de loop der
jaren uitgebreid met een slagerij, een slijterij en een
delicatessenwinkel.

d)	Wouter (A) bestierde de Heescheweg 25/hoek Palmstraat
(foto hierboven). Later kwam hier ook de ijsfabriek.
Zoon Ad betrok een restaurant in Hilvarenbeek, dochter
Leny trouwde met Gerrit Ensink, de latere eigenaar van
Hotel Wilhelmina, met daarnaast ook een sigarenwinkeltje en een banketbakkerij (daar waar nu de Bram van
den Berghstraat is). Daarna startten zij een heel nieuw
succesvol project: het City Hotel aan de Raadhuislaan.

c)	Dochter Dia (Ardina C.) trouwde met Toon (A.J.) van
Zon, leraar, niet actief in het zakenleven. Hij was naast
journalist voor het Brabants Dagblad ook verzetsheld!
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Boven een situatiefoto toen het pand van Wagemakers nog
niet was gebouwd (dus vóór 1928), de foto hieronder laat
dat pand al wel zien. Het pand aan de Kruisstraat werd
in het begin van deze (21e) eeuw verkocht.

e)	Nelly (P.A.) trouwde Toon de Groot, zij werden toentertijd eigenaar van Hotel Wilhelmina aan de Spoorlaan
56. Oma Wagemakers (=de Wed. Wagemakers) was
oprichter van Wilhelmina geweest en zorgde zodoende
voor een goed onderkomen van Nelly en Toon de Groot
(dochter en schoonzoon).
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Geheel links op de foto Wouter Wagemakers, hier op de foto met o.a. veel werknemers van de ijsfabriek “Happy IJS”.
Geheel rechts, hurkend, Gerrit Ensink, later eigenaar van het City Hotel.

Wagemakers Levensmiddelen
Kruisstraat 46 in Oss
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Aangezien de levensmiddelen zaken het steeds moeilijker
kregen in de steden zoals Oss, focussen we ons nu even op
de zaak op de Kruisstraat, de zaak die als levensmiddelen/
delicatessenzaak het langst heeft bestaan.
In de 60-er en 70-er jaren was het een zaak van niveau.
Natuurlijk mede dankzij de economische welvaart van
Oss – denk aan Organon en Philips en andere industrieën
– was er plaats voor een delicatessenwinkel in een klein
plaatsje zoals Oss. De zaak werd aanvankelijk gedreven
door Gerard en zijn vrouw, later natuurlijk ook door en
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met hun kinderen Piet, Dia, Jan, Gerard, Elly en de jongste: Philomena. Bijna allemaal hebben ze voor langere of
kortere tijd hun werkzaamheden in het bedrijf moeten
verrichten.

Grappig verhaal over deze oude Ford, links op de weg
Het verhaal gaat, dat deze auto moest worden ingeleverd
bij de Duitse bezetter.
Om dat te voorkomen had men deze achter de winkel geheel
onder het stro verstopt en zodoende is die bewaard gebleven
voor de familie!

Ondanks de tekst in dit krantenartikel was toch
wel duidelijk geworden dat het grote publiek steeds
meer hun heil zocht in winkels zoals Albert Heijn
e.d.. De service van de kleinere ondernemer, zoals
Wagemakers, met de mogelijkheid van ‘het nog
even te laten opschrijven…’ waren niet voldoende
als klantenbinding. Men wilde een nog groter
assortiment, waar men in één keer alle boodschappen kon doen. En de eerder genoemde extra service
werd ineens vergeten. Wie weet hoeveel mensen
nooit betaald hebben?? !!
Er was ooit een tijd dat het Philips spoortreintje vlak voor de winkel
van Wagemakers langs liep achter de huizen van de Boterstraat
richting station.

In oktober 1959 opende de HEMA haar deuren in
Oss. Kort daarna vestigde Albert Heijn zich in de
stad. Daarmee begon een ingrijpende verandering
voor de Osse middenstand. Binnen iets meer dan
tien jaar verdwenen de meeste kleine winkeliers, te beginnen met de ‘kleingrutters’. Zij waren niet opgewassen
tegen de concurrentie van de supermarkt, het warenhuis
en het postorderbedrijf. De speciaalzaken leefden langer,
maar uiteindelijk moesten ook Kuijte (ijzerwaren), Speet
(speelgoed) en niet te vergeten De Gruyter, de deuren sluiten. Van de winkels die het straatbeeld in 1950 bepaalden,
zijn er weinig meer over.

dat als je vlees luchtdicht verpakt, je het veel langer kunt
goedhouden. En zo ontstond het allereerste voorverpakte
vlees bij de slager! Als eerste in Nederland!
In die tijd kocht hij ook een hamburger-machine
“ACCUPAT” (zie foto pag. 11). Toen heette het bedrijf
overigens nog geen Dalco maar “Wagemakers Vlees en
Frituren”. Hij maakte toen al diverse snacks voor andere
‘frituurmensen’.
In het allereerste begin van de firma Dalco aan de Orlando
di Lassostraat was er samenwerking met Jan van de Ven,
die connecties had met de New Zealand Meat Board. Die
zocht op zijn beurt weer iemand in Europa voor de afzet
van lamsvlees. Dat bracht Gerard weer in contact met
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Vervolgens wilden de mannen (lees zoons) een gezin gaan
stichten en een eigen onderkomen en ook inkomen zoeken.
Zoveel inkomen uit die ene zaak, in dit geval Kruisstraat
42-46) was natuurlijk niet mogelijk en daarom begon in
die tijd (1972) zoon Gerard (hij trouwde in 1965 met Ietseke
Klomp) een bedrijf voor zichzelf: het ontstaan van Dalco
was (bijna) een feit.
Toen Gerard voor zichzelf was begonnen met Dalco was hij
toch nog vaak te vinden op de Kruisstraat. Daar bedacht hij,
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Ook een leuk verschijnsel en het bekijken waard: bij het BHIC
kun je op hun site bekijken welke auto je opa reed…. Van de
fam. Wagemakers heb ik o.a. dit gevonden:
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Gerard Wagemakers (1905-1971)
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allerlei Engelse firma’s, maar ondertussen werkte Dalco
ook al voor winkelketens als Albert Heijn en leverde hij
(in samenwerking met IFS, International Food Services)
al aan instellingen zoals ziekenhuizen van Breda tot aan
Nijmegen. Ook Mac Cain hoorde toen al tot de klanten
van Dalco, zij leverden (vlees)componenten voor de snacks
van Mac Cain.

Tussentijds werd er ook uitgebreid met betrekking tot
directe verkoop aan de klant: zowel op de Zaltbommelseweg
(waar nu het Wijnhuis is) en op Terwaenen bestonden
winkels onder de naam Dalco. Daar werd vlees verkocht
tegen scherp concurrerende prijzen. Ook op Industrielaan
13 kwam een winkel.

Eind jaren ’80 kwam er een ontwikkeling bij: het door
Dalco ontwikkelde en opgezette idee van vegetarische
producten. Hartstikke nieuw voor die tijd. Nu, anno
2020 past het geweldig bij de hedendaagse ideeën. Kun je
nagaan dat ze hun tijd vooruit waren! Enfin, in 1988 dus,
waren er twee mensen van AMLEV die met soja en andere
varianten bezig waren. Hoe echter met vlees te combineren
of hoe daar een sojaburger van te maken: daar hadden ze
geen kaas van gegeten, maar DALCO wel! Binnen no time
kwamen aanvragen vanuit onder andere Engeland binnen
voor deze uitgebreide range van vegetarische producten.

Links: Gerard Wagemakers en zijn echtgenote.
Onder: Hamburgermachine ACCUPAT

JAARGANG 26

Ook voor Unilever werden vleescomponenten geleverd.
Een groenteleverancier zorgde voor de nodige groene vitamientjes en klaar was het wok product. Het Amerikaanse
AppleBees zag ook Europa wel zitten en probeerde via
Dalco voet aan de grond te krijgen. Hun restaurants hebben het echter niet gemaakt.

En dan nog dit: als de eerste leverancier van lams- en
schapenvlees had Gerard ook een markt aangeboord voor
mensen die afkomstig waren uit islamitische landen en
bij Unox, Organon of Zwanenberg werkten.
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Hard werken maar ook hoogtijdagen! Hamburgers werden
bereid en geleverd door heel Europa. Zo ook schnitzels…
Dalco maakte er aanvankelijk zo’n 1200 per dag, een tijdje
later 10 ton per dag!! Zo ook met hun eigen uitvinding:
de satéschnitzel.
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Oog voor humor was er toen ook al!
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Gerard Wagemakers: foto tijdens het
40-jarig bestaan van Dalco in 2015.
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Vader en dochter Wagemakers vóór het Dalco pand.
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In mei 2000 kwam er een kink in de kabel. Een enorme
brand legde een heel stuk van de fabriek plat. Er is nooit
iemand vastgenomen, maar destijds werd toch aan opzet
gedacht.
Desalniettemin heeft Gerard Wagemakers opnieuw met
zijn goede team de schouders eronder gezet en zijn met
onverminderde werklust er weer tegen aan gegaan.

En nog steeds, anno 2020, bestaat de firma Dalco: onder
leiding van een Wagemakers! Marian, dochter van Gerard,
leidt als algemeen directeur samen met Stefan en HarryAnton dit enorme bedrijf, met ook een high care vestiging
in Oosterhout. Trend wordt steeds meer vegetarisch, iets
wat Gerard in 1988 al inzette!!! Succes nu en voor in de
toekomst! De bijna 200 werknemers uit Oss e.o. hebben
er een prima werkgever aan. Om trots op te zijn!

Boek 100 jaar
Dr. Hermanslaan

Tijdens de open Monumentendag
op 12 september 2020 verscheen
de derde druk van het boek: Dr.
Hermanslaan, 100 jaar gewoon
een bijzondere straat in Oss.
Burgemeester Buijs-Glaudemans nam
het eerste exemplaar in ontvangst.

Ook de huidige bewoners worden geportretteerd; zij vertellen
hoe zij vandaag de dag hun huis en woonomgeving beleven.
Het boek is rijk geïllustreerd met fotomateriaal uit archieven en
privébezit.
Conny Leijten

Vanaf zaterdagmiddag 12 september is het boek voor €€15,00
te koop bij boekhandels Derijks en Primera, Stadsarchief,
Museum Jan Cunen en het VVV in Oss.
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In het boek wordt de twintigste eeuw tot 2020 belicht vanuit
het perspectief van de bewoners van deze mooie straat in Oss.
De herinneringen en verhalen van tientallen bewoners van
vroeger en nu vormen samen een kleurrijke geschiedenis van
honderd jaar. Duidelijk wordt hoe grote gebeurtenissen hun
invloed hadden op gewone mensen en hoe die ermee omgingen.
Bijvoorbeeld in de oorlog, de jaren van verzuiling en de woelige
jaren 60.
Het is dit jaar een eeuw geleden dat de eerste huizen, ontworpen door architect Charles Estourgie in dit straatje werden
opgeleverd, als onderdeel van een ambitieus stedenbouwkundig

plan naar voorbeeld van een Engels tuindorp. In het boek is een
hoofdstuk gewijd aan het ontstaan van dit plan en de bijzondere
architectuur (Arts en Crafts).
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Tien jaar geleden werden van dit boek onder redactie van
Conny Leijten en Marion Boeckhout 500 stuks verkocht. Omdat er
nog steeds vraag naar is, hebben zij het boek ge-updatet en een
nieuwe uitgave voorbereid.
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Onze Peter geëerd met
koninklijke onderscheiding
Op vrijdagmiddag 9 oktober werd Peter van Nistelrooij,
voorzitter van stichting De Werkende Mens, tot zijn grote
verrassing door burgemeester W. Buijs-Glaudemans
opgewacht in de kleine zaal van theater De Lievekamp.
Daar kreeg hij in het bijzijn van directe familie en vrienden
de eretekenen opgespeld die horen bij het Lidmaatschap in
de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Buijs overhandigde de eretekenen niet zelf vanwege
de corona-afstand die zij moest bewaren. Zij liet deze eervolle taak
over aan Lucie, echtgenote van Peter, die de onderscheiding vakkundig bevestigde op het shirt van haar verblufte partner. Want
zoals het hoort bij het krijgen van een Oranje-onderscheiding,
iedereen die betrokken was bij de voordracht, inclusief familie, had
de mond gehouden over dat dit er aan zat te komen.
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Van Nistelrooij kreeg de onderscheiding voor zijn jarenlange inzet
voor het behoud van het archeologisch erfgoed van de gemeente
Oss. Niet alleen behoud, maar ook het zichtbaar maken, zoals de
reconstructie van het Vorstengraf in 2003. En boven op dat zichtbaar
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maken vindt Peter het ook van groot belang jongeren te vertellen
over wat er onder onze voeten verborgen ligt. Hij geeft dan ook
vaak lessen op scholen, leidt leerlingen rond op archeologische
vindplaatsen en graaft ook zelf regelmatig mee.
In de stichting Archeologie Maasland, waarvan hij een van de
oprichters is, werkt hij met andere vrijwillig archeologen aan het
documenteren van de vondsten van verschillende onderzoeken in
Oss en omgeving. Deze stichting sluit aan bij zijn inzet om het het
contact en de samenwerking van vrijwillige- en beroepsarcheologen
te bevorderen. En als voorzitter van de Stichting Noordbrabants
Archeologisch Genootschap organiseert Peter jaarlijks de Brabantse
archeologische studiedagen. Ook in deze organisatie is hij al veel
jaren actief. Van geboorte Geffenaar, is hij tevens al jaren lid van
de Heemkundewerkgroep Vladeracken Geffen en werkt daar ook
voor aan historische activiteiten. Voor al deze jaren van inzet voor
de bevordering van de belangen van cultuur, historie en archeologie
behaagde het de koning Peter te onderscheiden. Peter, van harte
gefeliciteerd!
Wij zijn er trots op een voorzitter te hebben met zo’n hoge koninklijke waardering. PS

Lucie speldt Peter de koninklijke
onderscheiding op. (FOTO PS)

Buiten geven familie en vrienden Peter een koninklijk onthaal. (FOTO PS)

De Bourbon
in en uit Delft
Paul Spanjaard

Het graf van ‘Louis XVII’ in het Kalverbos in Delft
(FOTO PS).

Bourbon (1908-1975). Ik wist dat zijn overgrootvader in
Delft gestorven en begraven was, maar had diens graf in
een kerk verwacht, niet hierbuiten.’
‘Aan deze ‘Lodewijk de Zeventiende’ is trouwens een
geweldig verhaal verbonden, het zou zo verfilmd kunnen
worden’, vervolgde ik, ‘dat gaat als volgt.’
Het begint bij Louis XVI, Lodewijk de Zestiende (Versailles
1754-21 januari 1793 Parijs). Deze was koning van Frankrijk

‘Maar dat is opmerkelijk’, zeg ik tegen mijn familie,
‘dit is de voorvader van de Osse burgemeester Louis de
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Tussen de bomen verscholen zien we een graf dat met
een grote steen is gedekt en met een smeedijzeren
hekwerk is afgeschermd. Elke spijl is bekroond met
een Franse lelie en op elke hoek is de lelie nog groter
en fraaier uitgevoerd. Een vers boeket siert de grafsteen.
Nieuwsgierig naar dit opmerkelijke graf lees ik de tekst
op de steen. Die vermeldt in het Frans dat hier Louis
XVII begraven ligt, ‘Charles Louis Duc de Normandie,
Roi de France & de Navarre. Né á Versailles le 27 Mars
1785, Décédé á Delft le 10 Aout 1845.’ 1
Een vers boeket van een organisatie die het koningshuis in
Frankrijk terug wil brengen ligt op het graf. (FOTO PS)
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Dit voorjaar maakte ik met familie een wandeling
door het oude en monumentale centrum van Delft.
Langs de kortgeleden in een tunnel verdwenen
spoorlijn – een enorme verbetering voor het aanzien
van Delft – verlieten we de binnenstad. We kwamen
bij het brede water van de Wateringsevest en de
Watertorengracht. Daar, ingeklemd tussen de
grachten en drukke wegen stonden nog enkele
struiken en bomen bijeen, een plekje dat de weidse
naam Kalverbos draagt. Maar dit bosje, restant
van een voormalige begraafplaats met nog slechts
een viertal stenen, bergt één verrassend graf, waar
iemand rust wiens afstammeling van belang is
geweest voor Oss.
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van 1774 tot 1792. In 1789 brak de Franse Revolutie uit,
een protest tegen de zware belastingen, hongersnood
en gebrek aan zeggenschap waar het gewone volk onder
zuchtte. De koning werd door zijn volk van zijn schitterende paleis in Versailles naar Parijs gebracht. Na enkele
jaren van beperkte bestuurlijke hervormingen, met haperende medewerking van de koning, werd hij in 1792 met
zijn echtgenote Marie-Antoinette, gehaat
onder de bevolking om haar uitermate
luxe levensstijl, opgesloten in de Temple,
een grimmige kasteeltoren uit de middeleeuwen. Hun twee kinderen werden met
hen opgesloten. Dat waren de 14-jarige
Marie-Thérèse en de 7-jarige dauphin
(kroonprins) Louis Charles. Louis XVI en
Marie-Antoinette werden beiden in 1793
onthoofd en Frankrijk werd definitief een
republiek. Aanhangers van het koningshuis riepen vervolgens de jonge Louis Charles tot koning Louis XVII uit.
Maar het jongetje overleed op 8 juni 1795, waarschijnlijk
aan de gevolgen van tuberculose, opgelopen in de kille
stenen gevangenis. Vermoedelijk is zijn lichaam begraven
even buiten de Temple.

18

Velen wilden echter niet geloven dat de kroonprins
gestorven was. Daar maakten talloze oplichters gebruik
van. Die wierpen zich op als de kroonprins, die zogenaamd
ontvlucht zou zijn uit de Temple. Meestal vielen ze al snel
door de mand. Maar eén troonpretendent, Karl Wilhelm
Naundorff, een Duitser van 12 ambachten en 13 ongelukken, was bijzonder succesvol met zijn bewering dat hij
Lodewijk XVII zou zijn. Hij wist telkens in koningsgezinde
kringen door te dringen en leefde goed van hun bijdragen,
want hij had natuurlijk na zijn vlucht niets meer. Als men
op een gegeven moment toch achterdocht tegen hem
kreeg – hij was een meester in het ontwijken van mensen
die hem ooit als kind nog gekend hadden - dan trok hij
verder en zocht andere kringen die weer in hem geloofden. Uiteindelijk werd hij Frankrijk uitgezet en kwam in
Engeland terecht waar hij als predikant probeerde rond
te komen en messiaanse waanbeelden kreeg in de merkwaardige combinatie met onderzoek naar springstoffen.
Na een explosie liep hij ernstige brandwonden op en was
hij zijn huis kwijt. Voor de schulden die hij ondertussen
gemaakt had werd hij in 1843 in de gevangenis gegooid.
Dan neemt zijn leven weer een opmerkelijke wending.
Het Nederlandse Ministerie van Oorlog zag wel wat

in zijn ‘Bourbon-bom’ en kocht van hem het ontwerp.
Hij kreeg bovendien de uitnodiging in Nederland zijn
onderzoek voort te zetten. In 1845 mocht Naundorff de
gevangenis uit en voer naar Nederland, waar hij in Delft
uitstapte, niet als zo maar een gelukszoeker. De koning
had hem tot directeur benoemd van het Pyrotechnisch
Atelier (werkplaats voor onderzoek naar explosieven,
‘vuurwerk’ zoals men dit in het leger
noemt, PS). Het verhaal gaat dat hij zich
liet inschrijven bij de gemeente en dat
hij de ambtenaar zei dat hij weliswaar
bekend was onder de naam Naundorff,
maar dat zijn werkelijke naam De
Bourbon was. Controlemiddelen waren
er niet en de ambtenaar schreef hem
in als De Bourbon. Zo werd zijn naam
‘witgewassen’ en kon hij de koninklijke naam doorgeven aan zijn nageslacht. Naundorff/De
Bourbon zelf stierf al kort na zijn aankomst in Nederland,
op 10 augustus 1845.
De nakomelingen van deze Naundorff/De Bourbon zijn
er nog altijd heilig van overtuigd dat hij Louis XVII was.
Zij doen ook om de zoveel tijd een aanspraak op de Franse
troon, of op zijn minst een schadeloosstelling.
Inmiddels zijn er verschillende wetenschappelijke studies
gedaan naar Naundorff en zijn claim dat hij het verdwenen koningskind zou zijn. Toen de mogelijkheden
van DNA-onderzoek zich ontwikkelden was de ‘zaak
Naundorff/De Bourbon’ natuurlijk een geweldig geschikt
thema om een verwantschapsonderzoek op los te laten.
De Nederlandse onderzoeker J.H. Petrie promoveerde in
1995 op Naundorff. Het DNA-onderzoek kreeg hij destijds
niet helemaal uitgevoerd maar zijn onderzoek naar de
levenswandel van Naundorff bracht al zonneklaar naar
voren dat het om een bedrieger ging. Een geweldig verhaal
trouwens over wat voor figuur die Naundorff was. In 1998
toonde de Belgische professor J.J. Cassiman met een DNAonderzoek aan de dat Naundorff niet verwant was aan het
Franse koningshuis. En zo zijn er meer wetenschappelijke
onderzoeken die aantonen dat Naundorff een bedrieger
was. Maar al deze resultaten maakt de nakomelingen en
overtuigde royalisten niet uit. Zij verklaren alle onderzoeken als niet goed uitgevoerd of verzwijgen de resultaten
van onderzoek dat zij zelf hebben laten verrichten. Zij
blijven bij hun claim op de Franse troon. In de negen-

tiende eeuw was er al een organisatie opgericht die
van Frankrijk weer een koninkrijk onder De Bourbons
wilde maken. De Franse regering bezag deze groep die
de Republiek wilde afschaffen met grote achterdocht.
Van Louis de Bourbon, onze Osse burgemeester, is
bekend dat hij op de vraag of hij het werkelijk geloofde
dat hij afstamde van de Franse koning geantwoord zou
hebben ‘dat het een te mooi verhaal was om niet te
willen geloven.’ Hij leek er zelfs oprecht van overtuigd
dat zijn koninklijke afstamming waar was. Een teken
daarvan is wel dat hij zijn stukken signeerde met de
paraaf LR, Louis Roi. (Lodewijk koning). Op zijn auto
liet hij het wapen van De Bourbon aanbrengen.
Zijn zoon Charles de Bourbon woont in Canada. Die
gaat ook nog steeds uit van een claim op de troon.
Het verse boeket op het graf draagt een sticker van een
organisatie met de naam ‘Cercle legitimiste Louis XVII
Duc de Normandie, association Duc de normandie france
histoire la question louis xvii Calais,’ een organisatie die
herstel wil van De Bourbon op de Franse troon. Het geloof
in het verhaal van de bewezen fantast Naundorff is er
klaarblijkelijk nog steeds.

Het boeket op het graf, afzender ‘Cercle legitimiste’ een
royalistische organisatie.
(FOTO PS)

Eindnoten
1 Lodewijk XVII, Karel Lodewijk Hertog van Normandië, Koning
van Frankrijk en van Navarra. Geboren te Versailles 27 maart 1785,
gestorven te Delft 10 augustus 1845.
Literatuur: Wikipedia vermeldt tal van artikelen over het Franse
vorstenhuis en Karl Wilhelm Naundorff.
J.H. Petrie, Lodewijk XVII – Naundorff, een mysterie ontrafeld’ 1995

Wie denkt dat het samen op de wereld zetten van een kind een
uiting van liefde is, die heeft het mis. Een kind krijgen heeft niets
met romantiek te maken, dat kun je rationeel aanpakken. Je analyseert koel en helder wat er komt kijken bij het plan aan een kind te
beginnen. Eens denken, je hebt een doel voor ogen, het moet een
meisje worden. De naam rolt er al snel uit. Het is de naam van die
actrice of zangeres waar je allebei een goed gevoel bij had. Die kan
vast op het bord geschilderd worden. Materiaalkeuze lag voor de
hand, dat vergde weinig uitzoekwerk. De uitvoerder en de aannemer
waren eveneens bekend, de meest geschikte bouwplek in huis was
nog even zoeken. De keuken zou kunnen, de eettafel? De schuur?
Had allemaal gekund maar uiteindelijk viel de keuze op de slaapkamer. Een prima oplossing waar aannemer en uitvoerder vlot mee uit
de voeten konden.
Aan de toekomst is ook gedacht bij dit project. Jaela is nu al lid van
de carnavalsvereniging, de hoeder van vele informele culturele
gebruiken. Dat zit wel goed voor het doorgeven van tradities! PS
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We kijken dit keer weer naar een mooi voorbeeld van
informele cultuur in Oss: het geboortekaartje in de vorm van
een bouwproject-aankondiging.
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Immaterieel erfgoed: het bouwproject
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Torenspitsen wijken
voor spionnen
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Joop Thuring
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In mijn prille jeugd werd ik in mijn dorp, gelegen
aan de Bergsche Maas, geconfronteerd met twee
beschadigde kerken. Een ruïne van de Gereformeerde
kerk aan de rand van het dorp, die naar later bleek,
in brand was gestoken. Dit bedoeld als rugdekking
voor terugtrekkende Huzaren van het Nederlandse
leger bij Keizersveer; 12 mei 1940. De tweede en veel
intensere impressie vond plaats op 31 oktober 1944. De
ongeveer 80 meter hoge toren van de R.K. parochiekerk
opgeblazen door een Duitse gespecialiseerde eenheid;
amper een uur daarvoor aangekondigd door een
dorpsomroeper. Mijn ouderlijk huis stond hemelsbreed
gezien zo’n 150 meter van die kerk, dan voel je je
hierdoor wel aangesproken. Tijdig zocht ons gezin
dekking in de kelder om te wachten op de dingen
die zouden gaan komen. Breekijzers lagen klaar om

wanneer nodig van binnenuit ontzettingspogingen te
ondernemen. De knal viel mee, de dekking had goed
gewerkt. Eén voor een slopen we naar buiten. Door
dichte stofwolken kon je aanvankelijk de aangerichte
verwoesting nauwelijks onderkennen. Enkele uren later
zijn we ter plekke gaan kijken. De neogotische kerk met
een kruisprofiel stond er van buiten af gezien redelijk
ongeschonden bij. Alleen de toren - de hoogste in de
wijde omgeving - was verdwenen. Die had men in het
hart van het middenschip laten ‘zakken’. Professioneel
werk kun je nu zeggen. Ik herinner me nog dat ik een
aantal grijze kisten op het kerkplein heb zien staan
met daaromheen rondslingerend papieren stroken die
geperforeerd waren. Ik hoor omstanders nog zeggen:
‘daar zat de springlading in’.

Maaskant een kwart eeuw later
Vanwege mijn professie verhuisden we naar Oss, gelegen
aan de ‘echte’ Maas. Door de jaren heen kon ik uit
diverse monden allerlei recente historische gebeurtenissen
optekenen die te maken hadden met de oorlogsjaren, als
ooggetuigen hadden ze het zelf ervaren. Vaak als losstaand
feit en soms vergezeld met een eigen interpretatie wie
daarvoor verantwoordelijk waren. Speelde zich zoiets af
in familieverband en zaten er mechanismen achter, te
herleiden naar orders van de bezetters die meestal bewaard
zijn gebleven, dan liggen die verhalen dichter bij de
waarheid. Dan is immers controle mogelijk en bij gepaste
gelegenheden besteedden de media daar aandacht aan.

Lokale bronnen
In heemkundige periodieken en artikelen in regionale
kranten, bij die laatste vooral bij herdenkingen in mei en
september, komen die voorvallen uitgebreid ter sprake.
Daar wordt bijvoorbeeld gewag gemaakt van vernielde
kerken in deze regio die zware schade opliepen tijdens
de intense strijd rond de bevrijding van deze streek in
oktober 1944. R.K. parochiekerken in Geffen, Kessel, Maren,
Nuland en Vinkel troffen dit lot. Ter illustratie aangevuld
met overtuigende foto’s gemaakt vlak na verwoestingen en
soms, ter vergelijking, vergezeld van de situatie daarvoor of
na herstel. Het viel mij gaandeweg op dat vooral de torens
verwoest waren, begrijpelijk maar… duidelijk minder

vakkundig uitgevoerd dan ik in mijn jeugd had gezien.
Overigens, wat de kerk van Kessel betreft, daarvan heb ik
nooit foto’s onder ogen gekregen van na de verwoesting.
Die blijkt veelomvattender te zijn geweest dan de andere
hiervoor genoemden. Ik kom daar later op terug. Ook het
Nederlands Hervormde kerkgebouw in Lith komt niet
ongeschonden uit de strijd maar dat had een heel andere
oorzaak. Daar vloog op zondagmiddag 14 januari 1945 een
Duitse V-1, een soort onbemand straalvliegtuig met 800 kg
springlading, op weg van De Achterhoek met bestemming
Antwerpen, door een niet goed werkende hoogtemeter
tegen de kerk aan. Gevolg: die lag geheel in puin; 25 zwaar
en 40 lichtgewonden moesten verzorgd worden.(1)

Als oorzaak van de vernielingen van de kerken staat er
steevast opgegeven: door de Duitsers opgeblazen en
daarnaast ook beschoten met granaten. Granaat-inslagen
kenmerken zich door ronde gaten in muren. Probleem
hierbij is dat je daarbij niet kunt vaststellen of dit
veroorzaakt werd door granaten van Duitse of … geallieerde
zijde, want dat gebeurde ook moeten we vaststellen. Wie
de schade veroorzaakte moet je destilleren uit de datum
van die inslag en hoe de frontlijn op dat moment liep.
Wanneer een bewuste toren van een R.K. parochiekerk
uit deze regio, gesitueerd in de frontlijn, ’s-nachts werd
opgeblazen (in oktober 1944) is algemeen bekend:

__________________________________________________________________________________________________
Verwoesting van torenspitsen in oktober 1944 in chronologische volgorde
__________________________________________________________________________________________________
Datum Plaats		 Parochiekerk
Tijdstip
Bron
1-2
Geffen		 H. Maria Magdalena
01.45
Ruud Verhagen, okt. 2020.
3-4
Vinkel		 O.L.V. van de Rozenkrans
04.00		
P.C. Hendriks, 1976*
5
Maren		 St. Lambertus
…….
Maaskroniek, 1995**
5-6
Nuland		 St. Jan’s Onthoofding
…….
Ad van den Bogaard, okt. 2020***
19-20 Kessel		 St. Antonius Abt
…….
John van Zuijlen, 1983****
__________________________________________________________________________________________________

Nederlands
Hervormde kerk Lith
met lindenbomen
die in 1939 werden
gekapt. Bron: mevr.
L. van Tongerloo,
gekopieerd uit artikel:
‘Wat een Duits
hulpvliegveld voor Lith
betekende’, BRABANTIA,
JRG. 13 (4), AUGUSTUS 1964

Ruïne van de Nederlands hervormde kerk Lith, kort na inslag van een V-1 in januari 1945. BRON: STADSARCHIEF OSS NR. BCO001483
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Heesch van verleden tot heden
jrg.18, nr.42, blz.119, let op dit berust op de waarneming van één persoon
Dorp in Oorlogstijd, Mike van Venrooij, 2019
De Maas de Baas, Jan Cunencentrum, Oss
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Recente foto R.K. parochiekerk Geffen met
rechts tegen de forse toren aanleunend de
trappentoren.
BRON: ARCHIEF FUSIEPAROCHIE ‘DE GOEDE HERDER’

Het front – gericht op het westen - van de
vernielde kerk met een granaatinslag naast
het raam. Die kant wijst naar ’s-Hertogenbosch
en dat was het gebied dat tot 22 oktober ’44
in Duitse handen was. Deze toren, van een
veel oudere datum dan de verwoeste torens
in de omgeving, heeft een minder prominente
spits en was mogelijk minder toegankelijk voor
onbevoegden. Die zijn niet verder gekomen dan
tot halverwege de trappentoren kunnen we uit
de schade opmaken.
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BRON: COLLECTIE: HEEMKUNDEWERKGROEP ‘VLADERACKEN’, GEFFEN.
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Boven: R.K. parochiekerk Vinkel, in gebruik genomen in
1889. Rechts: kort na de ontploffing gemaakt.
BRON: GEKOPIEERD UIT: HEESCH VAN VERLEDEN TOT HEDEN

R.K. parochiekerk en
pastorie Maren. Bron: foto
vermoedelijk mevr. L. van
Tongerloo gemaakt tijdens
één van de herhaalde
overstroming van de Maas,
twintiger of dertiger jaren
vorige eeuw,
VIA BHIC, ’S-HERTOGENBOSCH

Zie foto boven, de
spits werd eraf
geblazen en de
dakleien aan de
kant van de toren
zijn verdwenen. Als
noodoplossing werd
een zinken plaat als
een deksel op het
restant van de toren
geplaatst en dat
functioneerde tot
1952.
BRON: VERMOEDELIJK MEVR. L.
VAN TONGERLOO, VIA ARCHIEF

BRON: COLLECTIE HEEMKUNDEKRING MAASDORPEN.
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De kerk van Kessel voor de
verwoesting in oktober 1944.
Als die toren opgeblazen wordt
kun je nagaan wat dat voor een
effect heeft op de rest van het
kerkgebouw gezien de vrij centrale
plaatsing van die toren.
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PASTOOR G.M.J. COX
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Aantrekkelijk object voor een jonge beroepsfotograaf: Leo van den
Bergh uit Oss. VIA STADSARCHIEF OSS, NR. BCO010466

R.K. parochiekerk Nuland aan de Kerkstraat in een fraaie
setting. BRON: HEEMKUNDEWERKGROEP NUWELANT
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Lokale oorlogssituatie in die periode
Oss en Heesch waren vanaf 25 en 27 september 1944 respectievelijk, althans wat de kernen betreft, gezuiverd van
Duitsers. Het buitengebied, richting noorden en westen,
zeg maar de polders tot de Maas en het gebied tot Geffen
vormde een soort niemandsland. Overdag werden er
gepantserde verkenningspatrouilles van de Desert Rats
(Britse Zevende Pantserdivisie) uitgezonden tot aan Maren
toe maar die zich tegen de avond schielijk terugtrokken
binnen de Osse bewoonde wereld. Vervolgens trokken
Duitsers en aanleunende trawanten dit gebied in.

24

Door hierna te bespreken calamiteiten organiseerden de
Britten vanaf 6 oktober in Lith een ‘standing patrol’.(2)
Daarnaast was het lokale verzet vanuit Lith hen behulpzaam door een oogje in het zeil te houden en verdachte
bewegingen door te geven. ‘s-Nachts kon er allerlei gespuis
onder andere per (gejatte) roeiboot de Maas oversteken.
Leo van den Bergh uit Oss heeft dat fraai in beeld gebracht
als hij op zondag 8 oktober een fietstochtje onderneemt
richting Heesch en een foto maakt op de Rijksweg als je
dit dorp verlaat richting ’s-Hertogenbosch.

Twee Britse soldaten, gezien hun outfit, vermoedelijk sinds
een week (vanaf 1/10/44) gelegerd in de meisjesschool
gesitueerd in de omgeving waar deze foto werd gemaakt.
Immers daar was het 1e Bataljon van de Rifle Brigade,
dat toegevoegd was aan de ’Desert Rats’, ondergebracht.
Zij gingen van hier uit regelmatig patrouille lopen richting
Geffen en waren zich bewust wat zich daar afspeelde en dat
staken ze niet onder stoelen of tuinbanken.
BRON: LEO VAN DEN BERGH, FOTOGRAAF, OSS

Kenmerkend bij deze Daimler Armoured
Car, pantserwagen zouden wij zeggen,
is op de voorkant het witte vlakje met
dat dier met een opzichtige staart; een
woestijn (desert) rat. Het embleem
dat aangeeft dat we hier te maken
hebben met een voertuig van de Britse
Zevende Pantserdivisie. Het staat
veiligheidshalve pal tegen het laatste
huis van de Verlengde Torenstraat
in Megen gevleid. Even een weitje
oversteken en je staat aan de Maasdijk.
Gewapend met een verrekijker kan
een inzittende ettelijke kilometers diep
vijandelijk gebied bespioneren. De
situatie aldaar is na 76 jaar nog vlot te
herkennen. De jeugd heeft inmiddels de
leeftijd der sterken bereikt.
BRON: FAMILIE COUWENBERG, MEGEN

*NSKK = Nationalsozialistische Kraftfahrkorps = paramilitaire
organisatie onder Duits bevel belast met bevoorradingsactiviteiten
in brede zin. Geschat dat daar 9000 Nederlanders bij waren aangesloten vaak als alternatief voor Arbeitseinsatz; o.a. goed loon en
extra bonnen voor de achterblijvers.
**S.S. = Schutzstaffel = elite eenheid, trouw gezworen aan Hitler
en zijn Partei. Waffen-SS is de meest bekende Afdeling binnen die
organisatie; tot medio 1943 uitsluitend bestaande uit vrijwilligers
daarna ook dienstplichtigen ingelijfd.
***Gren. = militair die bij een legeronderdeel ‘Grenadiers’ is ingedeeld.
Oberst = kolonel.
Hauptmann = kapitein Abwehr = inlichtingendienst van de
Wehrmacht - tegengaan van spionage, sabotage en opzetten van
spionage lijnen - die in zijn algemeenheid gedisciplineerd optrad
binnen hun kaders. Ze haddden geen bevoegdheid om te arresteren, dat werd aan de Sicherheitsdienst (SD) en Kriminalpolizei
(Kripo) overgelaten.

JAARGANG 26

Verklaringen:
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Buitenlandse bronnen
Uit dagrapporten van die verkenningseenheid toegevoegd aan de ’Desert Rats’ blijkt dat hun tegenstanders
in dit niemandsland bestonden uit eenheden van de S.S.,
Kriegsmarine en … enkele Nederlandse verraders die zich
in burgerkleding onder de plaatselijke bevolking schuil
hielden.(2) Ze waren vooral ’s nachts actief vanuit het
bruggenhoofd ‘t Wild.
In het dagboek van Oberst Dewald, een parachutistenofficier die in Den Bosch was gestationeerd en als
‘Kampfkommandant‘ leiding gaf aan een groep Duitse
militairen ongeveer ter grootte van een bataljon.(3) Zijn
armen strekten zich uit tot in de regio o.a. Oss waar hij
tot dinsdag middag 19 september 1944 telefonisch contact
had met Hauptmann Franke en Oberzahlmeister Plaschke.
Deze krijgen bevel om Oss met 60 man te verdedigen en
met de overige 30 militairen kruispunten in Heesch te
controleren. Zijn verslag, vanaf 17 september 1944, bevat de
binnenkomende berichten per dag en uur. Het eindigt op 4
oktober met vrij summiere mededelingen en de herhaalde
nadruk om krijgsgevangenen te maken bij kerkdorpen
aan de Maas tot Teeffelen toe. Historisch gezien zijn ze
wat gekleurd, onnauwkeurig qua aantal militairen van
de tegenstander en ook de opgegeven tijdstippen maar…
er zit altijd een kern van waarheid in. Hier geeft hij aan
dat er zich op 17 september rond 8 uur ’s avonds twee
Nederlanders melden met een NSKK *achtergrond en

zij bieden hem hun diensten aan. Zij ontvangen tot hun
genoegen een fiets, het openbaar vervoer kwam die dag
tot stilstand. Hetzelfde gebeurt twee dagen later. Om 4
uur in de middag meldt zich een persoon (uit de tekst valt
niet op te maken of deze dat fysiek doet of per telefoon)
die gekarakteriseerd wordt als een S.S.-er** en daarvan
vermeldt hij de naam, een zekere: Gren.*** Lieshout. Die
geeft door dat hij die ochtend rond 11 uur een kolonne
heeft waargenomen die van Veghel naar Uden optrok van
wel meer dan 200 voornamelijk gepantserde voertuigen.
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Een houvast: een zekere ‘Lieshout’
Via de digitale weg ben ik gestuit op oorlogsachtergronden
van een zekere J.F.P. van Lieshout die in februari 1946 door
het Bijzondere Gerechtshof in Den Bosch tot de dood werd
veroordeeld (wegens verraad bij andere zaken). Een straf
die twee maanden later in levenslang werd omgezet.(4) Dat
bood geen houvast met de perikelen in het najaar in deze
regio. Al verder spittend kwam ik uit bij: ‘De Abwehr in
Nederland’ met als hoofd de Duitser H. Giskes van afdeling IIIF en gehuisvest aan de Maliebaan 92 in Utrecht.(5)
In een na-oorlogs rapport lezen we dat begin september
1944 drie personen, Matthieu Regoor, Harry Rouwendal
jr. en Warner Salomons, voor frontverkenningen op pad
gaan richting ’s-Hertogenbosch-Tilburg. Dat herhaalde
zich zeker nog een keer voor Harry. Eind september/
begin oktober ’44 werd Harry met Warner er weer op
uitgestuurd maar hun opdracht staat er niet bij vermeld.
Daarna (in oktober) worden Matthieu en Warner richting
’s-Hertogenbosch gestuurd maar… op de 17e van die maand
in de buurt van Oss gearresteerd.
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Meer over collaborateurs
In een publicatie uit 1995 komt de dan 76-jarige Jan van
de Burgt uit Lith aan het woord. Hij was lid van de lokale
Knokploeg.(6) Een visser (uit Alem, Heerewaarden? J.T.)
had hen geïnformeerd dat enkele vreemde mannen
zijn boot hadden gestolen en daarmee de Maas waren
overgestoken. Twee vonden ze bij de eendenkooi het valt
niet uit te maken welke kooi dit betrof. Tussen ’t Wild en
Macharen heeft een tiental in de loop der eeuwen hier
gefunctioneerd. (7)
Drie anderen kregen ze de volgende dag te pakken. Ze
kwamen uit Holland: uit de regio Amsterdam, had hij
in zijn aantekenboekje genoteerd. Het bleken spionnen
en saboteurs te zijn, die in opdracht van de Duitsers met
explosieven naar het zuiden waren gekomen. Ze moesten
Britse tanks opblazen maar ze hadden de springstoffen
weggegooid zeiden ze. Twee van hen hadden in Duitsland
bij een spionage-eenheid van de Wehrmacht een saboteurscursus gevolgd. Dagboeken uit die tijd geven aan dat
‘s nachts ook bruggetjes in de polder werden opgeblazen,
maar ook een vliegtuig (er stond niet bij vermeld dat het
een wrak bij Megen betrof). Details hierover zijn terug te
vinden in een recente publicatie.(8)
Een explosieven expert geraadpleegd
Om meer te weten te komen over explosieven en sabotage

benaderde ik een goede kennis uit de Air War 1939-1945
Studiegroep. Ik had immers nog steeds die eerder beschreven kisten met dat speciale papier voor ogen maar er kwam
iets heel anders uitrollen. Met straaljager-snelheid ontving
ik een berichtje retour met een illustratieve tekening.(9)
In mijn ogen alleszeggend: bindt vier pakjes ter grootte
van een kuipje margarine om een flinke balk en alles wat
ertussenin zit wordt in een klap verpulverd. Weg stabiliteit
en de toren sneuvelt hierbij, ramen in de kerk worden door
de plotsklapse overdruk er uitgeblazen en de dakleien in
de nabijheid van de toren vliegen er af.

Instructie hoe je effectief iets kunt opblazen. De slagkoorden
die de ontsteking bewerkstelligen zijn hier weggelaten.
VIA ANTOON MEIJERS

Bij te stellen benadering
Kortom, dit alles op een rijtje gezet mag je concluderen
dat eigen mensen onder supervisie van Duitsers dat verwoestend effect op R.K. kerken en torens in het bijzonder
te Geffen, Maren, Nuland en Vinkel, in nachtelijke uren
hebben bewerkstelligd. Een uitzondering geldt voor de
kerk van Kessel. Die werd in de nacht van 19 op 20 oktober
1944 grondig opgeblazen. Toen zaten de saboteurs met
een Nederlandse achtergrond al achter slot en grendel
zoals hierboven aangegeven.(c) Dat kunnen dan weer
wel Duitse militairen zijn geweest die blijkbaar over een
ruimere rantsoenering van springstoffen beschikten. c) de
daders/verraders zijn zwaar gestraft maar dat valt buiten
het bestek van dit artikel.
De geschiedenis herhaalde zich.

Een fraai sfeerplaatje van Geffen in de zomer van 1753, door Cornelis Pronk getekend met Oost-Indische inkt. Het volgende
valt te lezen in het onderschrift: De bakstenen toren (inclusief de kleinere trappentoren J.T.) dateert van rond 1450,
het schip stamt uit de vroeg-zestiende eeuw. Op het einde van de zestiende eeuw werd de kerk meermalen door
Staatse troepen in brand gestoken. 350 Jaar later had het weer aantrekkingskracht op een handjevol Staatsen met
overeenkomstige bedoelingen.(10) Gelukkig kon de eeuwenoude luister na die aanslag worden teruggeroepen.

1	Ir. A. St. Mourik van, brief Commissaris der Koningin
in de provincie Noord-Brabant, 20 Januari 1945;
Maaskroniek, Uitgave van Heemkundekring – Maasdorpen in
de gemeente Lith - , jrg 18 (42), 1995
2	The Eleventh at War, being the story of the XIth
Hussars; Dudley Clarke, Michael Joseph Ltd, London W.C.1, 1952
3	Kriegstagebuch des Kampfkommandanten von ’s-Hertogenbosch,
angefangen: 17 Sept. 1944; Oberst Dewald
4	www.Gratiedossiers Nederlandse en Duitse
deliquenten; Nationaal Archief, Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap, Archiefinventaris: 2.09.71, nr.135,
Lieshout, J.P.F. van, 1946-1958
5	www.NISA-Intelligence.nl, De Abwehr in Nederland
(1936-1945), Onvoltooid manuscript Frans Kluiters, 2006,
bewerking Etienne Verhoijen, 2016
6	www.SS-ers als eersten de kogel; Rob Ruggenberg, 10-03-95
7	www.eendenkooien.nl/maaspolders
8	Gratis meeliften, in historische zin, met
een civieltechnisch project anno 2018; Joop
Thuring, Zendgraaf, Heemkundig periodiek,
Heemkundekring “Megen, Haren en Macharen”,
nummer 41, november 2019
9	Via dhr. A. Meijers, Culemborg, oktober 2020
10	Een kabinet van Oostbrabantse gezichten: F.J.M. van
de Ven, Fibula-Van Dishoeck en Canaletto, Bussum, Holland,
1973
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P.S.: The War Diaries (oorlogsdagboek) van de 11e Hussars voor de
maand oktober 1944 geeft aan dat op de 4e om 21.00 uur de spits
van de kerktoren van Maren eraf werd geschoten. Dan is de duisternis al ingetreden en gerichte beschieting praktisch onmogelijk.
Dan ligt moedwillig opblazen meer voor de hand. Overigens, zij
hadden deze toren wel eerder gebruikt als observatiepost. Op de
17e werden twee Nederlandse spionnen aangehouden met 6000
gulden contant geld bij zich. (met dank aan Johan van de Steeg,
Heesch die mij hierop attent maakte).

Bronnen
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Het slagvaardig reageren op mijn verzoek naar objectief
illustratiemateriaal door Ad van den Boogaard (Nuland),
Martine Eerelman (Stadsarchief Oss), Antoon Meijers
(Culemborg) en Ruud Verhagen (Geffen) vond ik het hier
benoemen meer dan waard.
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Kapelletjesfietstocht
ARJAN AARTS

Een van de activiteiten die dit jaar wel doorgang kon
vinden was de kapelletjesfietstocht van 26 september j.l.
De gids, Arjan Aarts, organiseert al enige jaren
fietstochten rondom Oss waarbij allerlei kapelletjes,
kloosters, kerken, beelden, etc worden bezocht. De gids
vertelt dan de achtergrond en plaatst het geheel in een
breder (historisch) vlak.

In de omgeving van Oss kan dat volop: door historische gebeurtenissen zoals reformatie, val van ’s-Hertogenbosch in 1629, Rijk van
Ravenstein en Graafschap Megen, rijke roomse leven, etc….
De Werkende Mens heeft van de vijf bestaande routes als excursie
gekozen de kapelletjestocht naar het noord-oosten vanuit de kern
Oss. Dus met de 16 deelnemers richting Teeffelen, Lithoijen, Lith
en Maren-Kessel.

Vervolgens zijn we naar Teeffelen gefietst. Daar staat een straatkapel ter ere van Maria, een mooi beeld en een kerk met een bijzondere achtergrond. Naast de parochiekerk voor de inwoners van
Teeffelen is de kerk ook gebruikt als grenskerk voor bewoners van
Oijen in de periode dat het katholicisme daar niet uitgeoefend mocht
worden.
We zijn verder gefietst naar Lith, Kessel en Maren en natuurlijk van
alles bekeken. Op het verste punt hebben we in Maren een klein
en verstild kerkhof bezocht op de plaats van de voormalige kerk.
De lunchpauze was zeer geslaagd op het terras bij ’t Heidje aan de
dijk.
Al met al een mooie dag, met prima weer en fijne mensen.

De excursiegroep voor de kapel van Kessel, die in de jaren ’50
gebouwd is. FOTO ARJAN AARTS
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We zijn gestart bij de Grote Kerk in Oss. We hebben de Mariakapel
aldaar bezocht. We hadden geluk, de kerk was open. We hebben
de kerk kort van binnen kunnen bekijken.
De eerste stopplaats was al snel: het kruisbeeld in de Oijenseweg.
Dit beeld is samen met drie andere kruisbeelden in de jaren 30 van
de vorige eeuw in Oss opgericht als symbool van godsvrucht, en
als protest tegen een goddeloze, zedeloze en ontuchtige tijd. De
andere kruisbeelden staan/stonden in de Heescheweg, Kromstraat

en Berghemseweg. Deze laatste is door de aanleg van Vijversingel
en kapelsingel verdwenen.

De pastorie van Kessel. De kerk stond er links van. De kerktoren werd in oktober 1944 opgeblazen en de
28 gehele kerkruïne werd enkele jaren later afgebroken. FOTO PS

KAKO,
een visitekaartje voor de Ruwaard
door Robert van Vlijmen (verslag van lezing) en Frank Mientjes, geschiedenis KAKO

De stichting kindervakantiewerk KAKO heeft als doel de schoolgaande jeugd in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar recreatief en
creatief bezig te houden. Vooral de jeugd die niet op vakantie gaat.
In de schoolvakanties worden thema-gerichte activiteiten georganiseerd. Later is het KAKO ook activiteiten voor de doelgroep tot
16 jaar gaan organiseren.

Het begin

De gemeente Oss telt veel organisaties voor jeugdvakantiewerk.
Het KAKO is een van de vele en een van de eerste. In alle wijken
is de uitvoering anders maar het is altijd geweldig aansprekend,
de kinderen blijven terugkomen. In de stad Oss zijn drie kindervakantiewerkgroepen actief: Heivlus (Heihoek/Ussen), Oss-Zuid en
het KAKO. In het verleden zijn er ook kindervakantiewerkgroepen
geweest in het centrum en de Krinkelhoek (Kivakri). Het aantal
deelnemers varieert van 80 tot 650 kinderen, de duur van de vakantieactiviteiten varieert van 4 tot 7 dagen. Het KAKO zit daar tussenin: de week duurt 5 dagen en heeft 500 deelnemers. De week
wordt al heel lang in het Elzenhoekpark gehouden.
Wanneer in 1965 de eerste bewoners zich vestigen in de Ruwaard

Bestuurlijk

Het bestuur van het KAKO is veranderd in grootte (5 tot 12) en
samenstelling. Het waren veelal creatievelingen met een eigen kijk
maar ook binnen deze groep waren er weer voortrekkers. In het
begin waren het mensen die het wel konden bedenken maar niet
maken. Daarom ontstond het semi-bestuur: bevlogen vrijwilligers
met een praktische aanleg die veel mooie dingen gemaakt hebben.
Zij leverden een grote bijdrage zonder direct bestuurlijke verantwoordelijkheid te hebben. Dat waren de drie pijlers van het KAKO;
bestuurders, creatieve bedenkers en de handige mensen.
Er is een werkgroep opgericht, oorspronkelijk om jonge personen
binnen de organisatie te krijgen en te houden. Na 30 jaar is die
werkgroep er nog steeds. Doorstroming naar het bestuur vanuit die
jongeren vindt nog steeds plaats.
Er is door de jaren met veel partijen samengewerkt, zoals het
Elkerlycfestival, samen met de SP, en samen met de centrumondernemers werden jarenlang de kinderkramen op de Burgwal georganiseerd met Koninginnedag.
KAKO gaat mee met de maatschappelijke ontwikkelingen, zo wordt
er niet meer geschoten met pijl en boog. Niet alleen vanwege de
veiligheid maar ook omdat het men vond dat het eigenlijk niet meer
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Lezing in Corona-setting

wordt de stichting Sport en Jeugdbelangen Ruwaard opgericht, een
voorloper van Rucrea. Er zijn nog geen voorzieningen in de wijk
maar de behoefte is groot. Er worden allerlei initiatieven ontwikkeld,
veel door de eerste Ruwaardbewoners zelf: Elly den Haangroep
(Kabouters), sportvereniging Ruwaard, Tienersoos, hobbyclub,
jongerensoos Het Gat, een carnavalsclub (later de Raauw Ossekar),
de kinderboerderij en het Kinder Actie Comite Oss KACO, een deel
van Sport en Jeugdbelangen Oss.
Het KACO werd opgericht (o.a. door Piet Geurts) toen uit een
enquête bleek dat men sport en spelactiviteiten wilde voor kinderen.
De oprichtingsdatum is niet precies bekend maar 1965 is aannemelijk. De vroege activiteiten waren het indianenkamp aan de
Coornhertstraat, Stuif Es In, poppenkast, carnaval, spelletjes op
koninginnedag en bevrijdingsdag, de poppendokter, de Sint
Maartensoptocht, Paas- en Kerstactiviteiten in d’n Iemhof en een
rad van avontuur. Sommige activiteiten werden georganiseerd om
aan geld te komen, andere activiteiten maakten de kas weer leeg.
Er gebeurde in die beginjaren veel in de Ruwaard, soms onder het
toezicht van het KAKO. Een aantal activiteiten zijn later zelfstandig
hun weg gegaan, zoals het poppentheater MARAG.
De activiteiten vonden plaatsen in De Deel aan de Treubstraat, de
kerken Trefpunt aan de Van Maanenstraat en de Scheppingskerk
aan de Constant Huygensstraat en in D’n Iemhof.
In 1978 werd KACO de stichting KAKO. Toen werd begonnen met
een wekelijkse activiteit in de zomervakantie en een activiteit in
elke andere schoolvakantie. Met deze opzet is men na drie jaar
gestopt wegens gebrek aan materiaal en het vele werk dat er bij
kwam kijken. Het werd omgezet naar 1 volle week in de zomervakantie.
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Op 24 september 2020 verzorgde de huidige voorzitter van
het KAKO, Frank Mientjes, een lezing over de 55 jaar dat
het KAKO actief is in de Ruwaard. Het KAKO brengt al
onafgebroken 55 jaar lang activiteiten voor de Osse jeugd
tijdens de zomervakantie. Al gebeurde dit niet direct
onder de naam KAKO. Frank gaf de lezing samen met
enkele leiders van het eerste uur en en twee jonge dames
die van kind-deelnemer zijn doorgegroeid naar de leiding.
In dit artikel een samenvatting van wat er deze avond
voor het voetlicht kwam.
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Een impressie van de een van de eerste KAKO-kindervakantieweken in de Ruwaard, 1972.

kon, er werden risicoinventarisaties gemaakt en er kwamen arbo- en
privacy-eisen. Al voordat daarom in de vergunningverlening werd
gevraagd, had KAKO bepaalde regels al toegepast.
Er was en is een constante factor: de enthousiaste vrijwilligers,
soms is het moeilijk er genoeg te vinden maar nog nooit heeft een
kind niet mee kunnen doen vanwege te weinig vrijwilligers. Het
hielp wel mee dat de maatschappelijke stage van middelbare
scholieren ook bij KAKO kon worden gedaan.
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Financieel
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Voor het organiseren van activiteiten heb je geld nodig. Dat kwam
van de gemeente Oss (subsidies), bijdragen van de deelnemers,
sponsors, wijkraad, Rucrea, het VSB fonds en de RABO Clubactie.
Men probeerde diensten en materiaal gratis en goedkoop te krijgen.
Van afvalmateriaal van bedrijven kan vaak mooi spelmateriaal
gemaakt worden. Met een rondje rijden op een industrieterrein en
vragen als men iets geschikts zag kwam men al een heel eind. En
het bespaarde geld dat voor de kinderen gebruikt kon worden. Het
enige dat men voor “zichzelf” gebruikte was een sporadische borrel
voor de vrijwilligers.
De kosten hebben door de jaren heen wel een ontwikkeling doorgemaakt: in 1980 moesten de de deelnemers aan een speurtocht
of viswedstrijd 75 cent betalen. In 1982 koste straat tekenen 50
cent, deelname aan een fotospeurtocht 1 gulden en de toegang tot
de Kinderkermis in het Trefpunt 1 gulden en 50 cent. Meedoen aan
de playbackshow koste in 1983 2 gulden en 50 cent. Meedoen aan
de kerstactiviteit koste in 1980 3 gulden, in 1985 4 gulden en in
1988 5 gulden. Meewandelen in de Avondvierdaagse koste in 1978
2 gulden en 50 cent, in 1991 5 gulden en in 2020 4/5 euro. De

deelnamekosten aan de kindervakantieweek zijn door de jaren heen
voor deelnemers beperkt gebleven: 1975: 12 gulden en 50 cent,
1985 18 gulden en 50 cent, 1992 25 gulden en in 2020 15 euro
(digitale versie wegens corona). Uiteindelijk was deelname gratis.

Huisvesting

Over de opslag van materialen en waar gewerkt werd is uit de
beginjaren weinig bekend. Waarschijnlijk gebeurde er veel bij
vrijwilligers thuis. Later werden er door het KAKO garageboxen
gehuurd of werden er privé-garages gebruikt onder de flats aan de
Schaepmanlaan, in de Alberdastraat of de Tollenstraat, een zolder
in de Torenstraat, een souterrain in de Vierhoeksingel, een hoekje
in het Rode Kruisgebouw en in de opslag van de Coornhertschool.
Uiteindelijk heeft de gemeente Oss een nieuw gebouw geplaatst
voor de Reddingsbrigade Oss, de Dorus Rijkersgroep en het KAKO.

Waterplezier bij de flats aan de Van Veldekestraat.

Reddingsbrigade en Dorus Rijkers Groep waren hier al 8 jaar mee
bezig maar samen met Het KAKO werd het rendabel en werd het
gebouw geplaatst aan het Bergsche Hoevepad. Voor het KAKO is
het gebouw ingericht als opslag en werkplaats. Onmiddellijk onmiddellijk bleek de ruimte al weer te klein.... De SRV-wagen die werd
aangeschaft om als keukenwagen dienst te doen wordt nu in
Berghem opgeslagen voor 2 kratjes bier per jaar.....

Sinterklaasactiviteiten

In 1973 bezocht Sinterklaas het Trefpunt, de toenmalige kerk aan de
Van Maanenstraat, dit was geen KAKO activiteit. Dat gold ook voor
de Sinterklaasactiviteit door speelgroep ’t Spel (in de Deel) in 1979.
In 1985 kwamen de Sinterklaasactiviteiten in het pakket van de
KAKO. De Sinterklaas- en Pietenpakken werden geleend van de
Hertogin Johannaschool. Het KAKO wilde het ook voor de mensen
met minder geld mogelijk maken om Sint en Piet thuis te ontvangen.
Zij vroegen maar de helft van de prijs van de andere Sinterklazen.
In het begin waren die daar niet zo blij mee. De opbrengst werd
gebruikt voor cadeaus voor gezinnen met een krappe beurs. Toen
echter de privacy belangrijker werd, kwamen de gegevens van deze
doelgroep niet meer bij het KAKO. Vanaf 1988 werden de inkomsten
van de Sint en Pieten van de KAKO-subsidie afgetrokken. Daarom
ging de Sint- en Pietgroep zelfstandig verder maar ze bleven vanwege de verzekering wel onder KAKO-vlag werken. Vanaf dat jaar
organiseerde de Sint en Pietwerkgroep de intocht van Sinterklaas
per trein in de Ruwaard. Vanaf 1990 werd Sint juist “uitgeleide”
gedaan, met een lampionnenoptocht werd hij in D’n Iemhof naar
bed gebracht. Soms waren Sint en Piet een beetje tegendraads als
er al te vroeg kerstversieringen werden gezien: zo werd er op een
rotonde de stekkers van kerstlampjes uitgetrokken. In het centrum
werden winkels met kerstversieringen in sinterklaastijd voorzien
van een zwarte hand om aan te geven dat het sinterklaastijd was
en nog geen kerst.
In 2015 is Sinterklaas weer helemaal terug onder de vlag van het
KAKO en in 2020 moet het KAKO ook mee met de maatschappelijke ontwikkelingen rondom Zwarte Piet.
Al die jaren konden kinderen een brief sturen aan Sinterklaas en
kregen ze ook een brief terug op school. Daar hebben heel wat
vrijwilligers veel uren in zitten.

Wanneer het een warme avond is gaat er per avond 300 tot 400
liter limonade doorheen. Tegenwoordig is ook de 25 km afstand
populair, er lopen tussen 1300 en 1500 wandelaars mee. Men hoopt
in 2021 in samenwerking met de Maasdijkmarathon een aaneengesloten sportevenement te organiseren.

Kindervakantieweek

KAKO is vooral bekend vanwege de kindervakantieweek. De week
begon in 1969 met hutten bouwen op het indianenkamp in de
Ruwaard waaromheen marktkramen werden gezet.
In 1972 werd de Germanenweek georganiseerd. In 1975 verhuisde
men naar het veld achter de Coornhertschool met een circustent
en later bungalowtenten, in 1976 verhuisde men naar de kinderboerderij.
De Sjinezenweek in 1979 was de eerste week met een themaverhaal en een vaste weekopbouw (die nu nog gebruikt wordt). Alle
600 deelnemers hebben toen rijst geproefd van het Chinese restaurant in de Ruwaard. Toen was dat bijzonder.
In 1989 kwam er een creche bij de week voor de kinderen van de
vrijwilligers die te klein waren om als deelnemer mee te doen. Dat
leverde meer vrijwilligers op. Huisvesting was toen een legertent.
Ook aan de doorstroming van kinderen naar de vrijwilligersgroep
werd gedacht met het oprichten van de Zero-deelnemers van 13
t/m 15 jaar, een soort opleiding tot vrijwilliger.
De kinderboerderij kreeg nieuwbouw in 2011, daardoor verhuisde
het KAKO naar een andere plek in het park.

Avondvierdaagse

Vanwege de Coronacrisis kon er in 2020 geen normale kindervakantieweek plaatsvinden. Ook de Avondvierdaagse kon niet doorgaan
en bij het schrijven is het onduidelijk wat er met de rest van de
activiteiten in dat onfortuinlijke jaar gaat gebeuren. Gelukkig kon
er met veel vindingrijkheid wel een digitale week georganiseerd
worden voor de kinderen thuis en in de buurt. Nu kon je ook buiten
Oss (op vakantie?) meedoen met de KAKO-week maar een week
met z’n allen samen is toch leuker.
De verhaallijn van de KAKO-week maakt vaak indruk op de kinderen,
zo veel dat ze het er jaren later nog over hebben, zoals het “vliegtuigongeluk” in 2012. In 2013 kwam het verleden van Oss voor het
voetlicht en in 2014 ging de verhaallijn over een man met een hele
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De tokkelbaan, als je die gedaan hebt, hoor je echt bij de
KAKO, 2011
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De Avondvierdaagse bestond al voor de Tweede Wereldoorlog. In
1982 werd de organisatie van de Avondvierdaagse overgenomen
van wandelsportvereniging Unox. Volgens de Wandelsportfederatie
voldeed de Osse Avondvierdaagse niet aan alle eisen om mee te
draaien in het landelijke overzicht. Het KAKO heeft zich hier nooit
iets van aangetrokken en haar eigen plan getrokken met eigen
medailles. Dat is nu nog zo. De route van 5 kilometer is de belangrijkste, dat was de grote groep kinderen met ouders. In de tachtiger
en negentiger jaren liepen veel vrijwilligers voorop om de kruispunten alvast autovrij te maken en liep de 5 km-groep als één grote
groep.
In 1989 verhuisde de Avondvierdaagse van de Ruwaard naar het
centrum. Lang werden alle namen, adressen en telefoonnummers
van deelnemers genoteerd en wanneer iemand zich niet melde bij
het eindpunt ging men bellen waar die persoon was. Dat was
meestal wel wat werk want mobiele telefoons waren er nog niet.
Meestal waren deze wandelaars al thuis of in het café……. Dit
traceersysteem bestaat niet meer.
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besmettelijke ziekte: grieberitus: dan kreeg je witte vlekken en ging
je je raar gedragen……
Het organiseren van de KAKO-week vraagt drie kwart jaar:
De tweede zaterdag in december wordt traditiegetrouw het verhaal
verzonnen.
Daarna het werkweekeinde in maart waarin de bestuursjaarvergadering, teambuilding en de invulling van de week verzinnen.
Maart tot en met juni wordt er gewerkt aan de uitvoering: bouwen,
materiaal verzamelen en een draaiboek maken.
1 week voor de kindervakantieweek de voorbereidingsweek met
een opbouwweekeinde met de “kerngroep”.
Tijdens de week zelf wordt er gestart om 7.30 uur en sommigen
gaan door tot na middernacht, het nachtspel vormt het hoogtepunt!
Vrijdagavond afsluiting voor de vrijwilligers, soms is daarvoor een
eigen bijdragen van de vrijwilligers voor nodig.
Begin september wordt alles opgeruimd en klaargemaakt voor de
winter en op de 2e vrijdag in september wordt teruggekeken op de
videoavond.
Veel werk maar ook veel voldoening en plezier.
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Tot slot: Een overzicht van de weeknamen van de KAKO-weken:
1972    Germanenweek
1973    Indianenweek
1974    Zeeroversweek
1975    Ridderweek
1976    Rare Lange Lappen Week
1977    Groene Grazzel Week 1978    Hokie Spokie Heksie Week
1979    Een Weekje Sjinese Weze
1980    Kannie-Baal-Nie-Week
1981    Kakix Germanix Weekix
1982    Regenboogvallei
1983    Het Jaar 2222
32 1984    Minca Week

1985    Zigeunerweek
1986    Dromenweek
1987    Egypte Week
1988    Wi-Wa-Wonderweek
1989    Fliegensvlug
1990    Op Avontuur
1991    Nie Bouwe Maar Spele
1992    Lampie Kampie Week
1993    Land van Fanter
1994    Goed Grieks
1995   ‘n Machtig Mooie Monsterweek
1996   de Bovenste Beste Burenweek
1997    de Schitterende Schaduwweek
1998    de Prachtige Piratenweek
1999    Stadse Fratse
2000    de Heldhaftige Week
2001    de Kranige Kabouterweek
2002    de Holle Bolle Bewonersweek
2003    de Hotemetotem Week
2004    de Machtige Middeleeuwen
2005    de Museum Bende
2006    de Koppige Kaartenweek
2007    de Frits Flitslampweek
2008    de Toontje Lager Week
2009    Gedonder in de Put
2010    de Kunstkrakers
2011    Mama Mia
2012    Een grote ramp op het Kakokamp
2013    Of Je Worst Lust
2014   Welkom bij de Kakorara’s
2015    Schatzoekers
2016   De tijd kwijt
2017 Wie is d(i)e Mol
2018   Niezo Paradiezo
2019 Toffe Toverweek
2020   Allemalus Digit@lus

DE STRAAT
JURGEN PIGMANS [STADSARCHIEF OSS]

‘T GENGSKE
Wie vanaf de Heuvel, waar eens een gemeentehuis en nu een ijskiosk staat, in zuidwestelijke
richting loopt, ziet in het steeds smaller wordende stadscentrum op een gegeven moment een nauwe
doorgang onder een bakstenen boog, ingeklemd tussen de winkelpanden. De officiële naam was een
tijd lang ‘Passage’, maar de doorsteek van Heuvel naar Wal begint met een stuk dat in de volksmond
al sinds jaar en dag het ‘Gengske’ heet.
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Alsof het steegje te onbeduidend was om
mee te mogen gaan in alle vernieuwing.
Het belang van het Gengske was echter
jarenlang uitermate groot. Vooral voor de
katholieken in het door protestants Holland
bezette ‘Staats-Brabant’. Via het Gengske
kwamen de Osse katholieken namelijk
terecht bij een paadje dat ze over de stads-

gracht leidde naar hun in 1672 gebouwde
schuilkerk. Deze stond ongeveer op de hoek
van de huidige Walstraat en Molenstraat,
buiten de Osse stadswallen. Voor de gelovigen dus met recht een passage, een overtocht
te noemen.

JAARGANG 26

Beide namen doen het wellicht smalste en
kortste straatje van Oss eer aan. Van het
middeleeuwse centrum is bitter weinig
overgebleven; daar hebben overijverige
stadsbranden en slopershamers wel voor
gezorgd. Het Gengske lijkt het vuur en de
afbraak te hebben overleefd en zo één van
de overblijfselen van een ouder Oss te zijn.
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Een levendige Passage (of eigenlijk Gengske) in de jaren vijftig. (FOTOGRAAF DAAN SCHOLTE)
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DE STRAAT
‘T GENGSKE
Pas toen de Fransen van Napoleon Nederland
bezetten, hoefden de katholieken niet meer door
het Gengske om de eredienst te volgen. Zij kregen
rond 1800 ‘hun’ grote kerk terug en de protestanten moesten voortaan de stadsgracht oversteken
om hun godshuis te bereiken, een huis dat eigenlijk meer schuur dan kerk was.
Een aantal jaren na deze kerkenruil kon er overigens wel een fatsoenlijkere protestantse kerk op
dezelfde plek gebouwd worden, maar dat gebouw
hield het slechts vol tot 1966. Toen maakte het
plaats voor de blokkendoos van een voormalig
warenhuis waar we allemaal tegenaan kijken
wanneer we nu de passage naar het Walplein
hebben voltooid.
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Het Gengske, toen officieel Passage geheten,
op een ansichtkaart uit de jaren vijftig.
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Het Walplein in
1949 gezien richting
Walstraat, met rechts
vooraan het Heilig
Hartbeeld en daarachter
het hervormde kerkje en
de pastorie. Links komt
het Gengske uit op dit
punt aan de zuidzijde
van het oude Osse
centrum. (FOTOGRAAF DAAN
SCHOLTE)

DE STRAAT
‘T GENGSKE
Tussen deze uitgang aan de Walkant
en de entree aan de Heuvelzijde loopt
een straatje waarvan de weerszijden
zo dicht bij elkaar staan dat wanneer
de overburen hun slaapkamerramen
open zouden zetten ze elkaar vermoedelijk een hand kunnen geven. Een
steegje zo nauw, dat de zon er ook nooit
erg lang vat op kan krijgen. Een doorloop
die niet in een moderne stad lijkt te
passen. Maar schijn bedriegt.

De afbraak van het hervormde kerkje aan het Walplein in 1966.

(FOTOGRAAF DAAN SCHOLTE)

Het middeleeuws smalle Gengske, gefotografeerd
vanaf de Heuvelzijde, begin jaren twintig van de
vorige eeuw. (FOTOGRAAF PIET BLANKSTEIN)
Het Gengske rond 1960, gezien richting de Heuvelzijde.
(FOTOGRAAF DAAN SCHOLTE)
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Al is het markante wandelpad tegenwoordig nog steeds middeleeuws
smal, het bakstenen doorsteekje is zowaar in 1949 nog verbreed ook.
Toen werd de naam van dit korte straatje officieel vastgelegd als
‘Passage’. Sjieker en netter, maar door de Ossenaren nooit echt in
gebruik genomen. Dus verdween de formele Passage in 2014 weer
uit het straatnamenboek, ten faveure van de oude naam. ‘Passage’
was leuk, maar toch lang niet zo gangbaar als het ‘Gengske’.
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Breken met het verleden

Langs de Koornstraat is een tijd flink
gesloopt. Een schutting dekte het
zicht op de vernietiging van het
moderne deel van het klooster van
de Fraters af. Aan de voorzijde, aan de
Begijnenstraat, gebeurde het omgekeerde. Bouwbedrijf Berghege, eigenaar van het complex, herstelde daar
het oude Fraterklooster op prachtige
wijze.
Oss heeft in het centrum een paar
opmerkelijke concentratieplekken van
activiteiten. Rondom de Heuvel zijn
van oudsher de wereldse kanten van
het leven vertegenwoordigd. Daar
vond de markt plaats, daar stond de
waag en tevens het raadhuis voor de
stadsbestuurders, de politie had er zijn
hoofdpost. Aan de lange zijde stond de
rechtbank. Verder omzoomden cafés
en hotels de Heuvel. De Grote kerk en

voorganger de Williborduskerk staan
wat opzij van dit wereldse gebeuren.
Daarom heen vormde zich het religieuze en zorgende hart van Oss. De
pastoor had er zijn woning, de Zusters
van Liefde (uit Tilburg) kwamen in
1839 naar Oss en begonnen in de
Peperstraat onderwijs aan meisjes. Met
succes en zij verhuisden in 1841 naar
een groot huis aan de Arendsvlucht,
spoedig vervangen door een groot
klooster, met een pensionaat, voor
ouderen- en ziekenzorg, vanaf 1913
in het Sint-Annaziekenhuis aan de
Koornstraat.
De mannelijke evenknie van de orde
van de Zusters, de Fraters van Tilburg,
vervoegden zich in 1883 in Oss. Zij
bouwden aan de Begijnenstraat hun
klooster en verzorgden onderwijs aan
jongens. De Nicolaasschool is er dank-

zij hun inspanningen gekomen. In de
jaren zestig waren de religieuze orden
nog optimistisch over hun toekomst.
De Fraters bouwden in 1961 een nieuw
klooster tegen hun oude ‘kiet’, naar
ontwerp van de Osse architect Jan de
Reus. Een ontwerp in strakke lijnen,
van lichte baksteen en beton. Met een
kloosterlijke binnenhof, waarom heen
de cellen van de Fraters lagen. Maar
in 1982 was de ontkerkelijking al zo
ver dat de vestiging in Oss opgeheven
werd. De gebouwen werden door de
nabije Sint-Jansmavo gebruikt en in
later tijd zijn de kleine kamers aan
jonge ondernemers en kleine bedrijven verhuurd. De Zusters en hun
gebouwen zijn al eerder verdwenen.
Het jonge deel van het Fraterklooster
maakte afgelopen jaar plaats voor de
heilige koe. PS

