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f oto voorpagina : In deze speciale uitgave van Tussentijds staat 150 jaar margarine-productie in Oss centraal. Een foto van De Groene Engel siert
daarom de voorpagina. Dit is tenslotte het voormalige administratiekantoor van de Ant. Jurgens Margarinefabrieken dat als eerste ter wereld hier in Oss
fabrieksmatig margarine produceerde. Samen met het eveneens Osse margarinebedrijf van Van den Bergh (tweede met margarinefabricage) stonden
zij aan de wieg van multinational Unilever. Zie verder deze Tussentijds. (Foto PS)
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Van de redactie
Dit keer een Tussentijds met uitgebreid aandacht
voor het jubileum van 150 jaar margarine-productie,
om te beginnen vanaf 1871 in Oss, later elders.
Dit nu zo gewoon lijkende levensmiddel was in 1869
in Frankrijk ontwikkeld door de chemicus Hippolyte
Mège-Mouriès (1817-1880). Door een verloren oorlog
met Pruisen kwam het in Frankrijk niet tot productie
van de ‘kunstboter’, zoals het toen wel genoemd
werd. Het was de in Oss woonachtige boterhandelaar
Antoon Jurgens die de potentie zag van het nieuw
ontwikkelde levensmiddel en het recept in 1871
voor 60.000 Franse francs kocht van de uitvinder.
Jurgens begon hetzelfde jaar in het schuurtje achter
zijn huis aan de Kerkstraat met de productie van dit
levensmiddel. De aankoop van het recept was een
gouden greep, het bracht de familie grote welstand
en margarine is niet meer weg te denken van keuken
en tafel. Zo begon met de margarineproductie de
ontwikkeling van de grootschalige fabrieksnijverheid
voor levensmiddelen in Oss, die zich uitbreidde met
de productie van vleeswaren, soepen en medicijnen
en tal van toeleveringsbedrijven liet ontstaan, zoals
voor transport, drukkerijmateriaal en verpakkingen.
Bedrijven die enorm hun stempel hebben gedrukt op
de ontwikkeling van de stad en Oss hebben gemaakt
tot de stad die het is, tot op heden aan toe.
Hoe Jurgens en zijn eerste concurrent Van den
Bergh, ook boterhandelaar in Oss, hun bedrijven
ontwikkelden hebben Jeanne Liebregts en Jurgen
Pigmans van het Stadsarchief in een aantal speciaal
voor het jubileum van 150 jaar margarine-productie

artikelen beschreven. Met alle genoegen bieden wij
ze u in Tussentijds aan. Jurgens en Van den Bergh
staan ook aan de wieg van het Unilever-concern.
Ook daarover kunt u meer lezen in deze Tussentijds.
Jurgen Pigmans schrijft over een ander jubileum ‘met
een vet randje’, namelijk de sloop van de boterwaag/
stadhuis op de Heuvel, dit najaar precies een eeuw
geleden.
Naast aandacht voor de grote bedrijvigheid van Oss
brengen we dit keer opnieuw de geschiedenis van een
klein bedrijf voor het licht, dat in Oss onder de naam
‘de pomp van Gielis’ grote bekendheid genoot. Jan
Ulijn heeft met steun van de familie een mooi portret
van dit bedrijf geschreven.
September is de maand waarin we de bevrijding van
Oss op 19 september 1944 herdenken en gedenken.
Telkens komen er nog nieuwe gegevens over de
bevrijdingstijd aan het licht zoals Joop Thuring in
zijn artikel over het belang van soms bijna vergeten
foto’s in familiealbums laat zien.
En natuurlijk vindt u ook weer bekende rubrieken
in deze Tussentijds. Nog een opmerking over
corona-perikelen. We kunnen u dit najaar gelukkig
weer enkele interessante lezingen aanbieden. Voor
excursies was het nog te vroeg, die hebben we
klaarliggen voor het moment dat ergens naar toe
gaan gemakkelijker kan. We houden u op de hoogte
en hopen u spoedig weer te zien!

Namens de redactie, Paul Spanjaard
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In dit artikel geef ik een kijkje in het ontstaan van Unilever en vooral de inbreng van de familie
Jurgens hierbij. Binnen de familie Jurgens waren grote gezinnen, waarvan veel leden op de een of
andere manier werkzaam waren binnen het familiebedrijf. Omdat ik de lijn naar Unilever aan
wil geven, ga ik me hierbij beperken tot die familieleden die bij het ontstaan en de leiding van de
firma betrokken waren.

De Kerkstraat in Oss rond 1900, met rechts in beeld de villa van de familie Jurgens. Volgens de overlevering zou Jurgens in de schuur op de achterplaats van
dit woonhuis met de eerste margarineproductie begonnen zijn. Uiteindelijk is ook deze villa opgeofferd aan uitbreiding van het latere fabrieksterrein.
(COLLECTIE STADSARCHIEF OSS)

Van

Jurgens

naar Unilever
jeanne liebregts

WERKZAAM ALS VRIJWILLIGER BIJ STADSARCHIEF OSS

‘Unilever’ is een naam waar vrijwel iedereen ooit van gehoord heeft. Heel veel bekende merken
van voedingsmiddelen, artikelen voor de persoonlijke verzorging en schoonmaakmiddelen
komen uit de fabrieken van Unilever. Minder bekend is dat de start van Unilever voor een groot
gedeelte ook in Oss lag.
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De kans is groot dat zijn vader Joost Maximiliaan graaf
van Bronckhorst was. Deze leefde van 1598 tot 1662 op
een kasteel in het Limburgse plaatsje Rimburg. Dat deze
graaf zijn vader zou kunnen zijn, valt af te leiden uit
het feit dat Petrus Jurgens de molenpacht van Rimburg
kreeg. De molen lag recht tegenover het kasteel en was
eigendom van de kasteelheer. Petrus Jurgens kreeg uit
twee huwelijken acht kinderen, van wie er twee in leven
bleven en kinderen kregen. Een van zijn nazaten was
Dyonisius Jurgens (1745-1826).

De watermolen van Rimburg. (BRON: WIKIMEDIA COMMONS)

Stamvader van deze later zo bekend geworden familie Jurgens
is Petrus Jurgens (ongeveer 1640-1703). In de registers uit die
tijd is alleen maar te vinden dat Petrus Jurgens de zoon is van
Joanna uit Broekhuizen, een gehucht bij Heerlen, zonder een
achternaam van haar te vermelden. Dit gegeven zou kunnen
betekenen dat Petrus een buitenechtelijk kind van Joanna was.

De grond in Limburg was niet zo geschikt voor de landbouw en daarom verdienden veel inwoners in die tijd de
kost met de kleine handel. Zo ook meerdere leden van de
familie Jurgens. Men ging langs de deur met handelswaren,
zoals textiel, kruidenierswaren en aardewerk. Deze handel
heeft in die streek tot ongeveer 1900 geduurd. Rond die tijd
ontstond in Limburg de mijnbouw en met de komst van de
mijnbouw ontstond er nieuwe werkgelegenheid.

De plattegrond van Oss in 1840. De middeleeuwse contouren, inclusief stadsgracht, zijn nog duidelijk te zien. Midden op de Heuvel staat de boterwaag
annex stadhuis, het symbool van de Osse economische groei. (COLLECTIE BHIC)
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Naar Oss
Het gebied waarin de familie Jurgens
handel dreef, werd steeds groter en de
familie trok ook door Noord-Brabant. Op
het einde van de achttiende eeuw kwam
Dyonisius Jurgens in Oss terecht, samen
met zijn zonen Willem (1780-1836) en
Leendert (1778-1847). Dyonisius handelde
in spelden, naalden en andere soortgelijke
zaken en zijn zonen handelden in stoffen.
In Oss kwamen zij terecht in de winkel
van de in die tijd vooraanstaande familie
Van Valkenburg. Deze familie had landerijen in het zeer vruchtbare en daardoor
welvarende noordelijke gedeelte van Oss
en had een winkel in het armere centrum.
Op de in het noorden gelegen, vruchtbare kleigronden werd onder andere
veel boter bereid. In de winkel van de
familie Van Valkenburg werden door de
rijke boeren boter, ham en eieren geruild
tegen koloniale waren zoals koffie, thee
en specerijen.

hecht door het huwelijk van Willem
Jurgens met Henrica van Valkenburg
in 1801 en dat van Leendert Jurgens met
Maria van Valkenburg in 1808. Dankzij
deze huwelijken werden de gebroeders
Jurgens heel welvarend.

Willem Jurgens ging werken in de winkel
van de familie Van Valkenburg. Hij ging
met paard en wagen de boeren langs en
kocht vooral boter op, die hij betaalde
met goederen uit de winkel, zoals koffie,
textiel, klompen en andere dingen die
de boeren nodig hadden. Op die manier
ontstond een steeds intensievere boterhandel. Willem kocht een huis tegenover
van een geschilderd portret van Antoon
de kerk met een groot achterterrein, waar Detail
Jurgens (1805-1880). (COLLECTIE MUSEUM JAN CUNEN)
tot 1870 de boterhandel werd gedreven.
In het begin ging de boter per kar naar
‘s-Hertogenbosch. Sinds ongeveer 1835
ging deze ook over de Maas per boot naar
Amsterdam en Rotterdam en vandaar
voor een groot gedeelte naar Engeland Jurgens van belang. Leendert was welen Nederlands Oost-Indië.
iswaar in die tijd ook een ondernemend
In 1799 gingen Dyonisius Jurgens en zijn
koopman, maar zijn tak stierf al snel uit
twee zonen in Oss wonen. De relatie met Voor het ontstaan van de Firma Jurgens doordat hij alleen maar een dochter kreeg
de familie Van Valkenburg werd zeer en het latere Unilever is alleen Willem die in 1862 kinderloos gestorven is.

De drie zoons van Antoon Jurgens: Jan (1835-1913), Henri (1840-1888) en Arnold (1842-1912).

(COLLECTIE MUSEUM JAN CUNEN)
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Een fotoportret van de achttienjarige Anton
Jurgens. (COLLECTIE STADSARCHIEF OSS)

De onderneming
De Jurgensonderneming beschouwde
het jaar 1801, het jaar van het huwelijk
van Willem Jurgens en Henrica van
Valkenburg, als haar stichtingsjaar. Twee
zonen van Willem Jurgens en Henrica
van Valkenburg zijn van belang geweest
voor de firma: Antoon (1805-1880) en
Johannes (1807-1887). Na het overlijden
van hun vader Willem, in 1836, vormden Antoon en Johannes gezamenlijk
de firma Gebroeders Jurgens. Hoewel ze
samenwerkten, werden veel goederen en
werkzaamheden opgesplitst. De firma
groeide heel hard. Volgens gemeenteverslagen werd in 1852 al 90.000 kilo boter
uitgevoerd. In de jaren vijftig en zestig
van de negentiende eeuw kwamen drie
zonen van Antoon Jurgens in de zaak,
namelijk Jan (1835-1913), Henri (18401888) en Arnold (1842-1912). De zonen
van Johannes Jurgens waren toen nog te
jong en daarom werd besloten de Firma
Gebroeders Jurgens op te splitsen. Antoon
en Johannes gingen ieder apart met
eenzelfde soort handel verder. De zaak
van Johannes Jurgens ging ook nog een
hele tijd goed, maar na zijn overlijden in
1887, werd deze in 1895 door zijn zonen
beëindigd.

In 1867 vormde Antoon een vennootschap
onder de naam Firma Antoon Jurgens en
nam daarin zijn drie zonen Jan, Henri
en Arnold op. Na het overlijden van
Antoon in 1880 zetten deze drie zonen de
vennootschap verder door. Jan en Henri
reisden de wereld over en legden handelscontacten. Arnold was in de fabriek
werkzaam en had de verantwoordelijkheid voor eerst de natuurboter en daarna
de margarine. In 1888 overleed Henri
plotseling. Zijn plaats in de firma werd
ingenomen door zijn toen nog jonge
zoon Anton (1867-1945). De in 1867 opgerichte Firma Antoon Jurgens groeide
heel hard. Vooral met Engeland werd
veel handel gedreven. Dat land was in die
tijd de belangrijkste industriële mogendheid van de wereld. De welvaart nam er
toe en daardoor konden meer mensen
boter betalen. Op het eind van de jaren
zestig van de negentiende eeuw was de
firma Jurgens de grootste boterhandelaar
van Europa, met een omzet van meer dan
250 ton per week.

2 | 2021

De kunstboter
In 1871 kwam de firma in contact met
de Franse chemicus Mège Mouriès. Deze
had van keizer Napoleon III de opdracht
gekregen een surrogaat te vinden voor
boter. Het was hem gelukt een product
te maken van een goede kwaliteit, veel
goedkoper dan boter en daardoor voor
veel meer mensen bereikbaar: margarine.
De firma Jurgens kocht van hem de rechten om deze kunstboter te gaan maken.
In hetzelfde jaar begon men in Oss al met
de productie hiervan. De firma Jurgens
werd dus van handelaar in natuurboter
fabrikant van kunstboter. De Osse margarinefabriek van Jurgens was de eerste
in Nederland.
Een van de firmanten, Jan Jurgens, was
zo trots op zijn nieuwe product dat hij
op een avond met een schoteltje margarine in zijn hand kwam pochen bij zijn
grootste lokale concurrent, de boter- en
veehandelaar Simon van den Bergh. De
firma Van den Bergh hield zich in Oss

Een ansichtkaart van rond 1920, met daarop de kantoren van de Jurgensfabrieken in de Osse Kruisstraat.
Het pand links was aanvankelijk in gebruik als Huize Kio (gebouwd in 1865), de villa van Henri Jurgens
en zijn gezin. Dat is afgebroken. In het gebouw rechts, in 1912 neergezet als adminstratiekantoor van de
Jurgensfabriek, bevindt zich nu de Groene Engel. (COLLECTIE STADSARCHIEF OSS)
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met dezelfde soort handel en fabricage bezig als de firma
Jurgens. Nieuwsgierig geworden door het bezoek van Jan
Jurgens probeerde Simon van den Bergh het margarinerecept
in handen te krijgen. Dat lukte vrij snel en zo begon in Oss de
tweede margarinefabriek. Er volgde een grote concurrentiestrijd. De firma Van den Bergh had het in Oss extra moeilijk. De
familie Van den Bergh was Joods en werd daardoor vaak achtergesteld bij de katholieke firma Jurgens. Nadat tussen Jurgens
en Van den Bergh een conflict ontstond over de geplande haven
middenin de stad, besloot Van den Bergh in 1891 definitief met
zijn fabriek uit Oss te vertrekken; de nieuwe thuisbasis werd
Rotterdam. De sfeer was daar verdraagzamer en er waren ook
betere aan- en afvoermogelijkheden. De concurrentiestrijd
tussen Jurgens en Van den Bergh ging nog jaren door.
In 1891 liet Arnold zich door de andere vennoten uitkopen uit de
Firma Antoon Jurgens en ging doen waar hij zin in had, namelijk
jagen en politiek bedrijven. De firma werd voortgezet door zijn
broer Jan en de zoon van zijn in 1888 overleden broer Henri, Anton
Jurgens. Deze al eerder genoemde Anton Jurgens (1867-1945)
zou de meest markante Jurgens worden. Hij was 45 jaar lang de
onbetwiste leider van de Jurgensondernemingen en mede door
hem werd in 1929 het wereldconcern Unilever gevormd.

Anton Jurgens
Anton Jurgens trouwde in 1889 met Léonie Verbruggen. Ze
gingen wonen in de pas gebouwde villa van oom Arnold aan
de Molenstraat in Oss. Deze oom kocht twee jaar later, toen
concurrent Van den Bergh volledig uit Oss zou vertrekken, Villa
Constance van Arnold van den Bergh, twee huizen verderop
in de Molenstraat. Dit is het huidige Museum Jan Cunen. In
1904 verhuisde Anton vervolgens naar Nijmegen, waar hij tot
1907 woonde in het hotel Keizer Karel aan het Keizer Karelplein.
Hij liet in die tijd villa Belvoir bouwen aan de Batavierenweg,
met uitzicht op de Waal.
Meerdere leden van de familie Jurgens waren op hoge posities
werkzaam in het bedrijf. Een van de broers van Anton, Frans
Jurgens, werd in de negentiger jaren van de negentiende eeuw
in het bedrijf opgenomen. Met betrekking tot Frans Jurgens
is het wel aardig om te vermelden dat hij een groot jachtgebied in Nijmegen bezat met de nog steeds bestaande naam
Heijendaal. Hij bouwde er zijn woonhuis, Huize Heijendaal,
nu bekend als ‘Het Kasteeltje’, dichtbij de ingang van het
Radboud Ziekenhuis. Bescheidenheid was niet zijn belangrijkste karaktertrek, want hij liet godenbeelden in zijn tuin
plaatsen met de gezichten van zijn kinderen.

De gevel van de Jurgensfabrieken domineerde tot eind jaren zeventig de Osse Kerkstraat. Fotograaf Paul van der Werff. COLLECTIE STADSARCHIEF OSS)
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Anton was het bedrijf steeds aan het
reorganiseren. In 1902 werd de oude
firma Antoon Jurgens ontbonden en
richtte hij de naamloze vennootschap
Anton Jurgens Margarinefabrieken
op. Dit was nog steeds een familievennootschap. In 1906 werd de N.V.
Anton Jurgens’ Vereenigde Fabrieken
opgericht. Dit was een holdingcompany, waarin voor het eerst het publiek
met kapitaal kon deelnemen. In 1920
werden de vele bedrijven die Jurgens
in Duitsland bezat gebundeld in de
Deutsche Jurgens Werke.
In het eerste kwart van de twintigste
eeuw waren de Jurgens- en de Van den

Berghfabrieken nog steeds de grootste
margarinefabrieken ter wereld. Om de
toenemende concurrentiestrijd een beetje in goede banen te leiden, sloten Jurgens
en Van den Bergh poolovereenkomsten.
Deze hielden in dat de winsten van beide
ondernemingen voortaan volgens vaste
verhoudingen verdeeld zouden worden.
Deze overeenkomsten werden in latere
jaren meermalen bijgesteld.
In die jaren was Anton Jurgens over de
hele wereld actief. Hij had projecten
lopen in heel veel landen. Vaak ging
dat goed, maar er waren ook totale
mislukkingen. In Zuid-Amerika en
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Nederlands-Indië moest hij stoppen
met zijn plannen. Hij had bijvoorbeeld
gedacht in Nederlands-Indië zelf plantaardige olie te produceren om zo goedkopere grondstoffen te hebben. Dat liep
fout en hij moest die plannen opgeven.
Ondanks deze tegenslagen werd hij
een zeer rijk man. Hij hoorde in 1918
tot de belangrijkste industriëlen van
Nederland. Terzijde: drie Antons waren
in die tijd in Nederland heel belangrijk: de scheepvaartondernemer Anton
Kröller, de gloeilampenfabrikant Anton
Philips en Anton Jurgens. Anton Jurgens
ging ook de politiek in. In 1919 werd hij
lid van de Eerste Kamer. Hij bleef dat tot
1921. In dat jaar verliet hij Nederland om
zich helemaal te gaan richten op zijn
fabrieken in Engeland.
Op weg naar Unilever
In het begin van de twintiger jaren ging
het steeds slechter met het bedrijf. Anton
Jurgens ging daardoor meer contact
zoeken met zijn vanouds grootste concurrent, de firma Van den Bergh. Deze
toenadering leidde in 1927 tot de oprich-

De inpakafdeling en het voltallige personeel van
de Osse Jurgensfabrieken in 1918.
(COLLECTIE STADSARCHIEF OSS)
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ting van de Margarine Unie. Na zoveel jaren van zakelijke nodig, want de Firma Antoon Jurgens stond eind negentiende
conflicten was dit een zo opmerkelijke stap, dat gesproken eeuw heel stevig in haar schoenen. Nu was de tijd er wel rijp
werd van ‘De vrede van Oss’.
voor. De fusie tussen de Margarine Unie en de Lever Brothers
leidde in 1929 tot het ontstaan van Unilever.
Anton Jurgens bleef tot 1933 lid van de Raad van Bestuur
van Unilever. In datzelfde jaar trok hij zich helemaal terug
uit het actieve zakenleven. Anton Jurgens overleed in 1945 in
Engeland en werd daar aanvankelijk ook begraven. In 1954
werd zijn lichaam bijgezet in Poissy bij Parijs in het graf van
zijn vrouw Léonie en hun enige zoon Henri, die al op veertigjarige leeftijd overleden was. Het testament van Anton Jurgens
bevatte legaten voor familieleden en een gift voor de armen in
Parijs. Wat overbleef kwam in het door hem in 1925 opgerichte
en naar hem genoemde Anton Jurgens Fonds. Een van de
belangrijkste en nog steeds bestaande projecten die hieruit
betaald werden, was de bouw van het Anton Jurgens Huis
Een ansichtkaart uit de jaren zestig met daarop het Osse Anton Jurgenshuis.
(COLLECTIE STADSARCHIEF OSS)
in Oss. Dit werd gebouwd in 1961 als een sociaal-hygiënisch
centrum. Op die leeft de naam Jurgens nog steeds voort in
hun vroegere woonplaats.
Al snel na het oprichten van de Margarine Unie begonnen de
onderhandelingen met de Lever Brothers in Engeland. Deze Bronnen
hadden in 1886 al tevergeefs geprobeerd tot samenwerking - M.A.J. Jurgens, F.J.M. van de Ven, Jurgens - Generaties in beweging.
350 jaren kooplieden en fabrikanten (1993)
met de familie Jurgens te komen. Ze bezochten in dat jaar Jan
Jurgens in zijn Villa Josina, op de plek waar nu het TBL staat, - F.J.M. van de Ven, Anton Jurgens Hzn 1867-1945 (2006)
met voorstellen om te gaan samenwerken, maar daar werd - De door Frans van de Ven aan het Stadsarchief Oss overgedragen
achtergrondinformatie voor bovengenoemde boeken.
toen niet op ingegaan. Dat was in die tijd ook financieel niet
Een reclame uit 1910 met twee van
de bekendste margarinemerken van
Jurgens: Solo en Vero.
(COLLECTIE STADSARCHIEF OSS)
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De oude margarinefabriek van Simon van den Bergh. Deze fabrieksgebouwen hebben ruim een eeuw aan het Osse Heschepad
gestaan, tot de sloop in 1988. (FOTOGRAAF PAUL VAN DER WERFF. COLLECTIE STADSARCHIEF OSS)
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Simon van den Berghs geboortehuis een de Geffense
Kloosterstraat, kort voor de sloop.
De bijbehorende gedenksteen is nog steeds ter plekke
te vinden. (COLLECTIE STADSARCHIEF OSS)

Rond 1800 had Zadok van den Bergh een
winkeltje in manufacturen en kruidenierswaren in de Broekstraat in Geffen.
Hij handelde daarnaast in boter. Boeren
ontvingen in ruil voor boter goederen
uit de winkel, zoals dat ook bij de familie
Jurgens in Oss ging. Van den Bergh was
een van de weinige Joodse inwoners van
Geffen. Hij was er geboren in 1769. Zijn
voorouders waren waarschijnlijk uit
Pruisen afkomstig en hadden daarna
in ’s-Heerenberg gewoond, in de volksmond Den Bergh genoemd. Omstreeks
1760 waren ze naar Brabant gekomen.
Toen in de tijd van Napoleon iedereen
een achternaam moest hebben, heeft
Zadok waarschijnlijk om die reden in
1811 voor de naam Van den Bergh gekozen. Joodse mensen hadden tot die tijd
vaak geen achternaam.

Detail van een geschilderd portret van Simon van den
Bergh. (Museum Jan Cunen)

Zadok was in 1794 getrouwd met een
nichtje van hem dat in Oss woonde,
Elisabeth Isaacs (ze werd Beile of Betje
genoemd) van der Wielen. Haar vader
was daar winkelier. Zij kregen twaalf
kinderen, waarvan er vier aan de wieg
stonden van grote familiebedrijven.
Daniël stond in Oss aan de wieg van de
latere tapijtfabriek Bergoss; Abraham
had een schoenfabriek in ’s-Hertogenbosch; en Isaac begon een emballage- en

houtfabriek in Oss, waar tonnen, kuipen
en kistjes gemaakt werden. Deze werden
gebruikt in de Osse boter- en margarinefabriek van zijn broer Simon. Deze Simon
was de grondlegger van de firma die
uiteindelijk in 1929 samen met Jurgens
en het Engelse Lever Brothers het grote
Unilever zou worden.
Simon van den Bergh werd op 26 oktober
1819 in Geffen geboren. Hij werkte al op
jonge leeftijd in de winkel en handel van
zijn vader. In 1844 trouwde hij met zijn
nichtje Elisabeth (Betje) van der Wielen,
een meisje met bijna dezelfde naam als
zijn moeder. Ze gingen aanvankelijk bij
zijn ouders in Geffen wonen en zouden
uiteindelijk zeven zonen krijgen.
Naar Oss
Na het overlijden van Zadok in 1857
verhuisde Simon met zijn gezin naar Oss.
Hij ging daar verder met zijn ruilhandel.
Aanvankelijk werd de boter vooral in
Nederland verkocht en soms in België.
Simon ging ook handel drijven met
Engeland, zonder die markt goed te
kennen. In 1868 kwam er daardoor een
financiële crisis bij de firma Van den
Bergh. De vrouw van Simon, Elisabeth,
ging zich ermee bemoeien en begon een
reorganisatie. Ze stuurde twee van hun
zonen, Jacob en Henri, naar Engeland
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om de markt daar beter te leren kennen. Bovendien gingen zij
daar rechtstreeks zaken doen, waardoor de kosten voor tussenhandel wegvielen. Ook het feit dat de boter voortaan verpakt
werd in rollen in plaats van in kuipen en vaten bleek een grote
verbetering te zijn. Er kwam meer vraag naar boter, waardoor
de prijzen stegen. De handel ging in de zeventiger jaren van de
negentiende eeuw zo goed dat er in Duitsland en later zelfs in
Zwitserland en Noord-Italië boter moest worden ingekocht.
Margarine
De uitvinding van margarine bracht een omwenteling in het
bedrijf. Deze nieuwe vorm van boter was ontwikkeld door
de Franse chemicus Hyppolyte Mège Mouriès, in opdracht
van keizer Napoleon III. Die uitvinding was eerst bij Jurgens
terechtgekomen, die in 1871 startte met het maken van
kunstboter. Niet veel later kon Van den Bergh er ook mee
beginnen. In 1873 werd achter hun woonhuis op Molenstraat
3 de Stoomkunstboterfabriek geopend.
Vier zoons van Simon van den Bergh waren in die tijd werkzaam in het familiebedrijf. Een vijfde zoon, Sam, wilde liever
studeren. Op zijn achttiende werd hij echter door zijn vader

naar huis geroepen, omdat die zich te oud begon te voelen en
de hulp van Sam in het bedrijf nodig was. In 1882 waren er
zo vijf margarinebroers actief: Isaac, Arnold en Sam in Oss en
Jacob en Henri In Londen.
Het ging in die tijd heel voorspoedig met het bedrijf. In 1879
had het veertig werknemers in dienst; in 1882 al 130. In 1888
begon Sam een margarinefabriek in Duitsland, in de buurt van
Kleef. Hij werd de grootste margarinefabrikant van Duitsland.
Jurgens, die een fabriek in Gogh had, werd bij onze oosterburen
voorbijgestreefd.
Conflict over een kanaal
Van den Bergh en Jurgens waren zakelijk elkaars concurrenten,
maar hun wedijver ging nog verder. De familie Jurgens was
katholiek en speelde een belangrijke rol in de gemeentepolitiek van Oss. Leden van die familie zaten in de gemeenteraad
en konden daardoor gemakkelijker dingen naar hun hand
zetten. De familie Van den Bergh was Joods en kwam niet in
aanmerking voor de gemeenteraad. Zij voelden zich door de
lokale gemeenschap achtergesteld. De tegenstelling kwam tot
uitbarsting door de onenigheid over de aanleg van een kanaal.

De Wal in Oss, op een ansichtkaart uit 1915. De villa met balkon, links in beeld, was voorheen het woonhuis van de familie Van den Bergh.
(COLLECTIE STADSARCHIEF OSS)
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De Osse Molenstraat in 1892, met rechts in beeld de villa’s die gebouwd werden in opdracht van margarinefabrikanten Jurgens en Van den Bergh.
(FOTOGRAAF WILHELM IVENS. COLLECTIE STADSARCHIEF OSS)

Van den Bergh wilde dat er een kanaal kwam om de aanvoer
van grondstoffen over de Maas naar Oss te verbeteren. Hun
plan werd door het gemeentebestuur van Oss, met daarin twee
raadsleden uit de familie Jurgens, geblokkeerd. De firma Van
den Bergh voelde zich zo benadeeld door de gemeente Oss, dat
besloten werd het hele bedrijf naar Rotterdam te verhuizen.
In 1891 werd de overstap gemaakt. De hele inventaris van de
fabriek werd met de boot vanuit Lithoijen naar Rotterdam
vervoerd. In Rotterdam werd met 250 veelal Joodse werknemers,
die mee verhuisden, een nieuwe start gemaakt.
De verplaatsing naar Rotterdam had ook zakelijke voordelen,
omdat Rotterdam veel gunstiger gelegen was voor de aanvoer
van grondstoffen uit onder andere de Verenigde Staten en de
afzet van margarine in Engeland. Voor Oss was het vertrek van
de firma Van den Bergh een grote ramp. Een van haar grootste
werkgevers viel weg en veel van de achtergebleven werknemers
vervielen in armoede. Er volgde een tijd met veel criminaliteit,
met als dieptepunt de moord op marechaussee-wachtmeester
Geerard Hoekman in 1893.

maken werd hun nieuwe huis vrijwel hetzelfde ingericht als
hun huis in Oss. Simon liet de leiding van zijn bedrijf steeds
meer aan zijn zonen over. De fabriek werkte ook op zaterdag
en dat ging tegen het Joodse geloof in waarbij de zaterdag, de
sabbat, een absolute rustdag was. Simon en Elisabeth van den
Bergh stierven in 1907 twee dagen na elkaar.
Rotterdam was voor de broers Van den Bergh een hele verademing. Er heerste daar een veel liberaler klimaat dan in
Oss, waardoor ze ook als Joodse familie erkenning vonden
bij de bevolking en de autoriteiten. Sam werd onder andere
lid van de Rotterdamse gemeenteraad en van de Kamer van
Koophandel. Hij zat ook een aantal jaren in de Tweede Kamer.
Wat zijn politieke ideeën betrof, bevond hij zich in de linksliberale hoek. De familie Van den Bergh deed veel sociaal werk.
Ze zette zich in voor Joodse vluchtelingen, maar beperkte zich
niet tot Joodse mensen. Zo financierden ze bijvoorbeeld ook
een zwembad in Rotterdam.
Ook had de firma Van den Bergh veel oog voor het welzijn
van haar werknemers. Al in 1894 was er een pensioenstelsel.
Met name Sam was hier heel intensief mee bezig. Zijn sociale
In Rotterdam
insteek bleek uit zijn vriendschap met de voorman van de in
Simon en Elisabeth van den Bergh hadden veel moeite met 1895 gevormde Liberale Unie, Hendrik Goeman Borgesius
de overstap naar Rotterdam. Om het hen gemakkelijker te (1847-1917). Borgesius was rond 1900 minister en bracht een
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Het gezin van Simon van den Bergh (zittend, tweede van rechts)
poseert in de achtertuin van de villa die Arnold van den Bergh (staand,
tweede van links) in 1888 aan de Molenstraat had laten bouwen. Niet
lang na deze foto zou de grote verhuizing naar Rotterdam volgen.
(COLLECTIE STADSARCHIEF OSS)

reeks sociale wetten tot stand, waardoor hij wordt gezien
als “vader van de verzorgingsstaat”.
Het sociale aspect bij Van den Bergh was gebaseerd op patriarchale beginselen. Het ontstaan van vakbonden werd met
man en macht gedwarsboomd. Werknemers werden zelfs
ontslagen als ze zich bij een vakbond aansloten. “Ik heb groot
respect voor socialisten, maar in mijn bedrijf duld ik ze niet”, aldus
Sam van den Bergh. Hij geloofde in zijn eigen patriarchale
stijl. Hij en zijn broers streefden naar een vriendschappelijke
verhouding met het personeel, naar samenwerking tussen
kapitaal en arbeid. Een socialistische vakvereniging zou volgens
hen kunnen leiden tot een klassenstrijd. Pas in 1919 erkende de
firma Van den Bergh de socialistische vakvereniging.
Samenwerking met Jurgens
Door een financiële crisis in de Verenigde Staten gingen de
zaken bij Van den Bergh in 1907 slecht. Dat was ook bij de firma
Jurgens het geval en vanuit nood gingen ze met elkaar onderhandelen. Daaruit ontstond op 13 februari 1908 een geheime
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Arnold van den Bergh rond 1930.
Hij liet aan de Molenstraat in
Oss Villa Constance bouwen. De
villa werd na zijn vertrek naar
Rotterdam overgenomen door
concurrent Arnold Jurgens en
omgedoopt tot Villa Johanna.
Vanaf 1921 deed het gebouw
dienst als gemeentehuis en nu is
het de thuisbasis van Museum Jan
Cunen. (COLLECTIE STADSARCHIEF OSS)

overeenkomst: “Een regeling tot samenwerking in een winstpool”.
Het was een soort kartelovereenkomst. Dat is een overeenkomst
tussen bedrijven die bedoeld is om de onderlinge concurrentie
te verminderen. Dit was toen nog niet verboden, maar kon toch
beter verborgen blijven. Het leidde tot onenigheden en in 1913
kwam er een aanpassing in deze poolovereenkomst. Door de
uitbraak van de Eerste Wereldoorlog, een jaar later, werd de
hele overeenkomst opgeschort. Er waren nog wel contacten
tussen de twee firma’s, maar vanuit Van den Bergh liepen die
in deze periode alleen via de door Sam van den Bergh in 1910
aangestelde Paul Rijkers. Deze Paul Rijkers werkte oorspronkelijk in het bedrijf Hageman’s Limited in Rotterdam, het
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bedrijf van zijn vader, Luppo Rijkers. Dit bedrijf was in 1908
door Van den Bergh overgenomen. Paul Rijkers zou later een
belangrijke rol spelen in de onderhandelingen die tot Unilever
zouden leiden. In 1937 wed hij ook voorzitter van de Raad van
Bestuur van Unilever.
De poolovereenkomst uit 1913 werd in 1920 hernieuwd, onder

De eerste Nederlandse krantenreclame voor Blue Band.

blauwe lint of de blauwe wimpel een associatie met kwaliteit.
In 1923 verscheen Blue Band ook op de Nederlandse markt en
werd ook hier een groot succes.
De Margarine Unie
In de twintiger jaren van de vorige eeuw werd steeds meer
de noodzaak gezien voor verdere samenwerking. In eerste
instantie door Van den Bergh en Jurgens. Voor Van den Bergh
onderhandelde Paul Rijkers en voor de firma Jurgens was dat
Anton Jurgens. Het leidde in 1927 tot een fusie tussen de beide
margarinefabrikanten in De Margarine Unie. Dit was een zeer
opmerkelijke stap voor de vroegere aartsrivalen uit Oss en werd
daarom wel ‘De vrede van Oss’ genoemd. Op 24 september 1927
ontstond de Nederlandse NV Margarine Unie en de Engelse
Margarine Union Limited. Zowel een Nederlandse als ook een
Engelse maatschappij om dubbele belasting te voorkomen.
Na de totstandkoming van De Margarine Unie sloten zich
daarbij meerdere andere bedrijven aan. De belangrijkste
waren H. Hartog’s Fabrieken, een slachterij en margarineen vetfabriek in Oss, Calvé Delft en het concern Schicht. Dit
laatste was een complex van bedrijven op het gebied van
zeep en margarine in de voormalige Oostenrijks-Hongaarse
monarchie en omliggende landen. Met Schicht waren al een
aantal jaren contacten op kleinere schaal.

(COLLECTIE STADSARCHIEF OSS)

druk van de ineenstorting van de prijzen en de dalende winsten. In 1921 waren er ook al besprekingen tussen vertegenwoordigers van het Engelse Lever Brothers, Van den Bergh en
Jurgens, waarin de drie fabrikanten hun beloningen voor de
tussenhandel op elkaar afstemden. Op verzoek van de Britse
regering was de zeepfabrikant Lever Brothers namelijk rond
1914 ook margarine gaan maken. Ze kochten in november 1914
samen met de firma Watson een margarinefabriek in Godley
en richtten de Planters Margarine Company op. Dit was het
begin van de margarineactiviteiten van Lever Brothers.
Leuk om te vermelden is in dit verband dat Van den Bergh in
die tijd een nog altijd bekende margarine op de Engelse markt
bracht, die een heel groot succes werd, namelijk Blue Band. Dat
was een heel slimme naam, omdat die aanhaakte bij de in de
veertiende eeuw door koning Edward III opgerichte Orde van
de Kousenband. De ridders van deze orde dragen onder hun
uniform diagonaal een donkerblauw, zijden lint, waaraan een
gouden insigne met een afbeelding van Sint Joris en de draak
is bevestigd. Sinds de tijd van Edward III had in Engeland het

Een van de eerste reclames voor Blue Band.

(COLLECTIE STADSARCHIEF OSS)
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In 1929 sloten de margarinefabrieken van
Jurgens in Oss en werd de productie overgeplaatst naar Rotterdam. Het was een
besparing voor Jurgens, maar een verlies
voor Oss van ruim 700 arbeidsplaatsen,
en dat in een tijd dat het wereldwijd
economisch slecht ging. Oss maakte in
die jaren opnieuw een tijd door met veel
criminaliteit. Het waren weer jaren van
‘De bende van Oss’.
Unilever
In de jaren kort voor het ontstaan van
De Margarine Unie werd ook al uitvoerig gesproken met het Engelse bedrijf
Lever Brothers. Men wilde komen tot
samenwerking zonder dat het tot een
fusie zou komen. Al in 1926 kwamen de
onderhandelaars van Lever Brothers, Van
den Bergh en Jurgens tot de conclusie
dat een fusie de enige oplossing was. De
aandeelhouders van de firma Van den
Bergh zagen dat niet zitten en verzetten
zich hevig. Een doorbraak kwam er op een
aandeelhoudersvergadering waarin Sam
van den Bergh de gedenkwaardige woorden sprak: “Rijkers [de onderhandelaar

De oude margarinefabriek van Van den
Bergh aan het Osse Heschepad, begin
jaren tachtig. (Fotograaf Paul van der Werff.
(COLLECTIE STADSARCHIEF OSS)

namens Van den Bergh - JL] heeft gelijk.
Jullie moeten akkoord gaan. Dit wordt
een wereldzaak.” Met deze woorden
werd het verzet door de aandeelhouders
gebroken en kon het tot een fusie komen.
Sam van den Bergh voorzag het goed.
Unilever werd een wereldzaak en is het
nog steeds.
Vanaf dat moment werd er concreet
gewerkt aan de vorming van de fusie tussen de Margarine Unie en Lever Brothers.
Er kwam een grote groep Europese
bedrijven samen, die zich bezighielden
met de fabricage van bijna alle producten
die van oliën en vetten werden gemaakt.
De fusie kwam in 1929 tot stand. De
reden was, zoals uit het voorgaande ook
blijkt, niet de wereldcrisis van 1929, maar
de onderhandelingen over het maken
van producten die dezelfde grondstoffen
gebruikten.
Op 2 september 1929 ondertekenden
De Margarine Unie en Lever Brothers
de fusie-overeenkomst: Unilever was
ontstaan. Dit was twee maanden voor
de grote krach op de beurs van Wall
Street in New York. Nu, in 2021, worden
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wereldwijd hun producten gebruikt, niet
onder de naam Unilever, maar onder
tientallen merknamen op het gebied van
voedingsmiddelen, persoonlijke verzorging en schoonmaakmiddelen. We zijn
nog niet vergeten dat de Nederlandse
basis hiervoor in de negentiende eeuw
in Oss gelegd werd.

BRONNEN
Auteur onbekend, Wat Unilever is en doet
(Eigen uitgave van Unilever, 1957)
Charles Wilson, Geschiedenis van Unilever:
een beeld van economische groei en maatschappelijke verandering (1970)
W.J. Reader, Vijftig jaar Unilever 1930-1980
(1980)
Pim Reinders, ‘Steeds voor alle arbeiders
aanspreekbaar’
Sam van den Bergh (1864-1941) grootindustrieel (2016) Stadsarchief Oss: Collectie
van de Ven/families/Van den Bergh (familie) en Van den Bergh (margarine).
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The Lever Brothers
jeanne liebregts
WERKZAAM ALS VRIJWILLIGER BIJ STADSARCHIEF OSS

Nadat in 1927 de bedrijven Van den
Bergh en Jurgens samen verder gegaan
waren in De Margarine Unie, kwam
daar in de twee volgende jaren nog
een grote speler in de markt van oliën
en vetten bij, namelijk het Engelse
The Lever Brothers. Het verhaal van
het ontstaan van Unilever uit de
voormalige Osse bedrijven Van den
Bergh en Jurgens zou niet volledig
zijn, als er ook niet een beschrijving
toegevoegd zou worden van de
geschiedenis van deze Lever Brothers.

Een geschilderd portret van William Hesketh Lever.
(COLLECTIE UNIVERSITEIT VAN LIVERPOOL. BRON: WIKIMEDIA COMMONS)

De meest invloedrijke man van de
Engelse familie Lever was William
Hesketh Lever. Deze werd in 1851 geboren in Bolton-Le-Moor, een industriestadje tussen Liverpool en Manchester.
Zijn vader, James Lever, had daar sinds
1842 een kruidenierszaak. In 1864 begon

deze een groothandel in kruidenierswaren en nam zijn zoon in
dienst als leerling. William hield
zich vooral bezig met het snijden en
verpakken van zeep. In 1870 werd hij
deelgenoot in de firma van zijn vader.
Vanaf 1875 verkocht de firma Lever

Een ongebruikt stuk Sunlight Soap.
(COLLECTIE MUSEUM ROTTERDAM.
BRON: WIKIMEDIA COMMONS)
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Sunlight-zeep. Dat werd vooral een
succes door de revolutionaire manier
waarop de zeep verkocht werd, namelijk
als een merkartikel. Tot die tijd had een
winkel staven huishoudzeep, waarvan
de winkelier een stuk afsneed en het zo
verkocht. Lever gaf het een gegarandeerd
gewicht en deed er een aantrekkelijke
omslag om. Hij ging als eerste gebruik
maken van reclame. Hij bedacht slagzinnen, liet reclameborden op stations
aanbrengen en plaatste advertenties in
de dagbladen om de huisvrouwen te
lokken. Het bedrijf organiseerde ook
prijsvragen en als je veel wikkels van
Sunlight-zeep verzameld had, kreeg je
daarvoor een beloning.
Zeepfabriek
Later besloot William Lever als nevenbedrijf van zijn groothandel zelf een
zeepfabriek te beginnen. Hij nam daarvoor in 1885 een fabriek in Warrington
over. In 1889 bracht hij zijn fabriek over
naar een aan de rivier de Mersey gelegen
terrein, dichtbij waterwegen en spoorlijnen. Hij noemde het Port Sunlight. Die
naam bestaat daar nog steeds en er staat
ook nog een grote fabriek. Bij de fabriek
bouwde hij een dorp met arbeiderswoningen, waaraan hij veel aandacht
schonk. Hoewel Lever heel autoritair
was, zag hij bij al zijn activiteiten het
belang van sociale voorzieningen in.
De fabriek bestond uit lage gebouwen,
waar veel licht en lucht binnen konden
komen. De arbeiderswoningen hadden
tuintjes.
Lever Brothers Limited
William Lever richtte in 1894 Lever
Brothers Limited op om door aandelen
bij het publiek aan kapitaal te kunnen
komen. Vanuit Engeland kwamen er
vestigingen in andere Europese landen
en ook in andere werelddelen. Meerdere
bedrijven in Engeland werden door Lever
Brothers Limited overgenomen. Het ging

Een reclame voor Sunlight Soap ten tijde van de Eerste Wereldoorlog.
(COLLECTIE MUSEUM ROTTERDAM. BRON: WIKIMEDIA COMMONS)

daarbij niet alleen om zeep, maar ook om
olie, margarine en andere levensmiddelen
zoals vis, conserven en consumptie-ijs.
Lever wilde voor grondstoffen niet alleen
van anderen afhankelijk zijn. Daarom
kocht het bedrijf in 1911 concessies voor
ontginningen in het toenmalige Belgisch
Kongo. Hij bouwde daar fabrieken voor
de verwerking van de palmvrucht tot

palmolie. Hij verwierf meer ondernemingen in Afrika. Daaruit ontstond
The United Africa Company Limited,
waarvan Unilever jarenlang aandelen
in handen had. Pas in 1987 is dit bedrijf
helemaal opgegaan in Unilever. Voor het
vervoer van grondstoffen had Lever een
eigen vloot.
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Woonhuizen en basisschool in Port Sunlight.

Zeep en margarine
Terwijl bij De Margarine Unie van
Jurgens en Van den Bergh de nadruk
lag op het maken van margarine, lag bij
Lever Brothers Limited de focus op het
maken van zeep. Hoewel verschillend op
het gebied van eindproducten, waren ze
wel aangewezen op dezelfde grondstoffen. Dat was een reden om elkaar goed
in de gaten te houden en af en toe toenaderingspogingen te doen. William Lever
had in 1886 al eens kort contact gehad
met Jurgens. Rond 1915 begon Lever zelf
margarine te maken om op die manier met
de Nederlanders te kunnen concurreren.
Hij maakte Planters-margarine en voerde
die in zijn eigen huishouden ook in. De
kwaliteit van de margarine van Lever
bleek echter zo slecht te zijn dat zijn eigen
personeel erover klaagde en de hulpen in
zijn huishouding dreigden weg te gaan
als ze dit nog moesten eten. Toch werd
hij een concurrent voor de Nederlandse
margarinemakers. Zij benaderden hem
daarom in die jaren om zijn margarinefabriek in Godley over te nemen. Daarvoor
waren de vooruitzichten voor Lever nog
te gunstig; hij bouwde zelfs ook een margarinefabriek in Bromborough.
Sir William Leverhulme
In 1917 werd William Hesketh Lever tot
baron geadeld, zodat hij voortaan als

Sir William Leverhulme door het leven
ging. Hij voegde Hulme aan zijn naam
toe ter ere van zijn vrouw: Elizabeth
Ellen Hulme.
In de twintiger jaren van de vorige
eeuw werd Leverhulme zich steeds meer
bewust van het feit dat hij heel goed
was in het maken van zeep, maar dat de
Nederlanders Van den Bergh en Jurgens
beter waren in het maken van margarine.
Onder andere in 1922 drong Anton
Jurgens aan op een overeenkomst van

(BRON: WIKIMEDIA COMMONS)

zijn eigen bedrijf met Van den Bergh en
Lever Brothers Limited, maar deze beiden
wilden zich toen niet binden. Ze zagen
wel alle drie in dat hun onbeperkte concurrentie voor alle drie ongunstig was en
gingen niet onvriendelijk met elkaar om.
William Hesketh Leverhulme overleed in
1925 en werd opgevolgd door zijn zoon,
eveneens William genaamd. Deze was
opgeleid om de positie van zijn vader
over te nemen en had al een belangrijke
rol in het beleid. Bovendien was hij heel
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gezien werd als een dictator, bleek d’Arcy
Cooper veel menselijker te zijn. Daardoor
wist hij veel verantwoordelijkheidsgevoel
bij zijn ondergeschikten te kweken.

sympathiek voor collega’s en personeel.
Deze zoon vond echter van zichzelf dat
hij geen echte leider was of wilde zijn. Hij
koos er daarom voor om gouverneur van
het bedrijf te worden om zo zijn kennis
van het bedrijf en zijn belangstelling voor
maatschappelijke problemen ten volle te
kunnen benutten. De president van het
bedrijf werd Francis d’Arcy Cooper. Deze
was al sinds 1923 vicepresident en lid van
het Special Committee van Lever Brothers
Limited. Terwijl William Lever senior

De graftombe van William Hesketh
Lever en zijn vrouw in Port Sunlight.
(FOTOGRAAF PHIL NASH. BRON: WIKIMEDIA
COMMONS)

Unilever House in Londen.

(FOTOGRAAF

ARILD VÅGEN. BRON: WIKIMEDIA COMMONS)

Unilever
Onder Francis d’Arcy Cooper kwamen
er steeds meer gesprekken tussen Lever
Brothers Limited en de Nederlandse
bedrijven Jurgens en Van den Bergh.
Al in 1926 zagen de onderhandelaars
van deze drie bedrijven in dat een fusie
de enige oplossing was om te kunnen
overleven. Vooral de aandeelhouders
van de firma Van den Bergh zagen dat in
eerste instantie niet zitten en verzetten
zich hevig. Nadat in 1927 De Margarine
Unie ontstaan was uit het samengaan
van Jurgens en Van den Bergh, ging de
weg naar een overeenkomst met Lever
Brothers Limited sneller. Men zag in
niet zonder elkaar te kunnen, vooral
omdat men immers gebruik maakte
van dezelfde grondstoffen op het gebied
van oliën en vetten. Op 2 september 1929
ontstond zo Unilever. Een concern dat nu
nog steeds een grootmacht is met betrek-
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king tot voedingswaren, verzorgingsartikelen en schoonmaakproducten. Er ligt
niets in de winkel met de merknaam
Unilever, maar heel veel merken vallen
onder het bedrijf Unilever. Voorbeelden
zijn Calvé, Unox, Lipton, Zwitsal, Dove,
Omo, Robijn en nog heel veel meer. Tot
eind 2020 was Unilever nog gedeeltelijk
een Nederlands bedrijf met twee hoofdkantoren, een in Rotterdam en een in
Londen. Sinds 29 november van dat jaar
is het volledig Brits geworden met nog
maar één hoofdkantoor, en dat staat in
Londen. Het is interessant om ons te
blijven herinneren dat aan zo’n groot
bedrijf een Oss’ tintje zit.
BRONNEN
Auteur onbekend, Wat Unilever is en doet
(Eigen uitgave van Unilever, 1957)
Charles Wilson, Geschiedenis van Unilever:
een beeld van economische groei en
maatschappelijke verandering (1970)
W.J. Reader, Vijftig jaar Unilever 1930-1980
(1980)
Merkbakermat - Unilever (brandhome.com)
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De Osse Heuvel in 1892, met prominent in beeld de boterwaag annex stadhuis.
(FOTOGRAAF WILHELM IVENS. COLLECTIE STADSARCHIEF OSS)

Sloop van een symbool
Hoe de gemeente Oss in 1921
‘haar’ Heuvel verliet
J U RG E N P I G M A N S
WERKZAAM ALS ERFGOEDSPECIALIST BIJ HET STADSARCHIEF OSS

De boterhandel en daaruit voortgekomen

Oss was al sinds de middeleeuwen de hoofdstad
van het Maasland, een van de vier kwartieren
margarine-industrie waren in de negen
van de Meierij van ’s-Hertogenbosch. Een logitiende eeuw de grote aanjagers van
sche regio, met laaggelegen en vruchtbaar weideland en een centrale, wat hoger gelegen
de Osse industriële ontwikkeling. De
marktplaats: de Heuvel. De koeien die in de
stad bezat in die tijd ook nog een fysiek
Maaslandse weilanden stonden, gaven veel
symbool van die economische voorspoed: melk. Daaruit werd weer veel boter gemaakt. En
de boterwaag op de Heuvel. Dat pand uit die boter trok de handel naar Oss. In de regio
1768 was tevens het bestuurlijke hart van werd bij gebrek aan echt geld soms zelfs betaald
met het ‘smeerbare goud’. Toen Oss in de achtOss. Toch is in de huidige stad geen enkel tiende eeuw een officiële boterwaag mocht
zichtbaar spoor bewaard gebleven van dit opzetten - die tevens dienst deed als stadhuis
en politiebureau - werd de rol van handelscenbijzondere bouwwerk.
trum verder bevestigd. De Osse boter werd door
slimme handelaren zelfs internationaal vermarkt.

Met het uitbreken van de industriële revolutie
groeide de bevolking in de grote steden exponentieel, vooral in Engeland. Overal ging Osse
boter de kelen in. Tot het punt dat aan de vraag
naar natuurboter niet meer te voldoen was. Net
op dat moment kwam de uitvinding van de
zogenaamde ‘kunstboter’, die we nu kennen als
‘margarine’.
Van boerengat tot industriestad

De Osse boterhandelaren zagen hun kans schoon.
Concurrenten Jurgens en Van den Bergh groeiden
uit tot ondernemingen van wereldformaat. Al
was de strijd tussen beiden scherp, de bedrijvigheid kwam de stad sterk ten goede. Ook
andere fabrikanten zagen in Oss, met zijn groei-
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De gigantische margarinefabriek van Jurgens, in 1922
gefotografeerd vanuit de lucht.
(COLLECTIE STADSARCHIEF OSS)

In 1925 werd het ‘Hooghuis’, de verbouwde stadspoort
richting Grave, afgebroken. Daarmee verdween een
van de laatste restanten van het middeleeuwse Oss.
(RIJKSDIENST MONUMENTENZORG., COLLECTIE STADSARCHIEF OSS)

ende bevolking én zijn nieuwe station, aan het
eind van de negentiende eeuw veel kansen. De
vleesverwerkende fabrieken van Hartog en Zwanenberg kwamen op. Uit die laatste ontstond
dan weer Organon. Al die fabriekswaar leverde
een vruchtbare voedingsbodem voor andere
producten en diensten – blik, papier, hout, transport – die nodig waren voor de verpakking en
verspreiding van de Osse goederen. Oss veranderde van een slaperig boterdorp in een echte
industriestad, midden in het Maasland. Die
groeistuipen zorgden er echter wel voor dat
Oss zijn middeleeuwse jasje rap uitdeed en
verving door een moderne industriële aankleding.
10.000!

Oss bereikte in 1916 de 10.000 inwoners en dus
verlangde de rijksoverheid een officieel ontwikkelingsplan van de stad. Hoe zouden de toekomstige wegen gaan lopen, waar kwamen de
verschillende nieuwe wijken? De gemeente
huurde de Nijmeegse architect Charles Estourgie (1884-1950) in om met een uitgekookt plan
te komen. Bedoeld voor de stedelijke en economische groei, maar ook zeker om het aangezicht van de stad te verfraaien. Estourgie was
al een bekende van de familie Jurgens, voor
wie hij onder andere het hoofdkantoor – tegenwoordig de Groene Engel – en de gebouwen

van hun Osse margarinefabriek had ontworpen.
Hij voldeed niet alleen aan de gemeentelijke
wensen voor infrastructuur en huisvesting, maar
voegde ook een groot stadspark, een haven –
op de plek waar nu theater De Lievekamp staat
– een nieuw station en een perfect cirkelvormige ringbaan rondom het toekomstige Oss toe
aan zijn ontwerp.

Nieuw raadhuis

Charles Estourgie tekende ook een imposant
nieuw gemeentehuis voor Oss. Het combinatiegebouw van ‘stadhuis/boterwaag/politiebureau’
uit 1768 was na anderhalve eeuw gebruik flink
versleten. Bovendien voldeed het qua beschikbare ruimte niet meer voor de sterk gegroeide
stad. Estourgie bedacht een flink groter raadhuis,
dat moest komen op de hoek van de Heuvel

Het ontwerp voor het nieuwe Osse raadhuis op de Heuvel, dat Charles Estourgie in 1918 maakte.
(COLLECTIE STADSARCHIEF OSS)
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Het pensionaat van Les Filles de
Notre Dame, aan de Molenstraat,
op een ansichtkaart uit
1905. Het pand was in 1888
gebouwd als woonhuis voor
margarinefabrikant Arnold van
den Bergh en vernoemd naar
zijn dochter Constance. Nadat
Van den Bergh in 1891 uit Oss
vertrok, nam zijn concurrent en
naamgenoot Arnold Jurgens de
villa over en hernoemde deze
Villa Johanna, naar zijn vrouw.
Onder die naam bleef het
gebouw jarenlang bekendstaan
in Oss.
(COLLECTIE STADSARCHIEF OSS)

De Kazernestraat in Oss, rond 1920. Het hoge
gebouw rechts op de foto staat er nog, op de hoek
van de Kazernestraat met de Oostwal, die later
dwars door de straat heen is gelegd. De overige
bebouwing is verdwenen. Zo ook het pand met het
spitse dak, achteraan in het midden van de foto. Dat
was de oude Osse marechausseekazerne, gesitueerd
links naast het huidige Café Kaatje.
(FOTOGRAAF PIET BLANKSTEIN. COLLECTIE STADSARCHIEF OSS)

Een luchtfoto van Oss uit 1922 laat goed zien hoe compact de stad op dat moment nog was. Helemaal rechtsonder in beeld is nog net Villa Johanna
te zien, aan de rand van de stedelijke bebouwing. Iets boven het midden van de foto de Heuvel, als een lichtgrijs gekleurde driehoek. De donkere
rechthoek op het plein verraadt de plek waar anderhalve eeuw de boterwaag stond. (NEDERLANDS INSTITUUT VOOR MILITAIRE HISTORIE. BRON WIKIMEDIA COMMONS)
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Het ontwerp voor het Osse raadhuis (op de plattegrond hieronder grijs gearceerd) en de situatie rondom de Heuvel, getekend door Charles Estourgie.
Opvallend is hoeveel groter het nieuw geplande raadhuis (grijs gearceerd) is ten opzichte van het bestaande stadhuis, daar net onder.
(COLLECTIE REGIONAAL ARCHIEF NIJMEGEN)

met Terwaenen. De gemeente besloot begin
februari 1918 alvast een aantal percelen op de
bedachte hoek op te kopen, want het ontwerp
viel blijkbaar in de smaak. Zoals De Stad Oss op
3 februari berichtte: “Het gebouw belooft volgens
teekening en bestek een prachtstuk te worden.”
Raadslid Cox was als enige tegen. Hij stelde als
alternatief voor om bij de Franse zusters te
informeren of ze misschien genegen waren de
fabrikantenvilla aan de Molenstraat, waarin ze
nu nog hun klooster hadden, te verkopen. Een
andere suggestie van hem was om politie en
brandweer te laten verhuizen naar de oude
marechausseekazerne in de Kazernestraat en
het oude stadhuis dan te verbouwen en renoveren. Beide voorstellen werden afgewezen door
de rest van de raad; er waren geen signalen dat
de zusters afstand wilden doen van Villa Johanna en het verplaatsen van politie en brandweer
van de ene oude locatie naar de andere, werd
ook niet gezien als een goed plan voor de lange
termijn.
Geruzie

Gaandeweg nam het geruzie in de Osse gemeenteraad over het nieuwe stadhuis steeds verder
toe. Aanvankelijk was de discussie of de woningen op de aangekochte percelen aan de Heuvel
alvast gesloopt moesten worden om de fundering van het nieuwe raadhuis te kunnen regelen.
Daarna ging het over de te “broksgewijze” manier
waarop de gemeenteraadsleden informatie over

het ontwerp ontvingen: “Het is ons lepeltje voor
lepeltje ingegeven”, stelde raadslid Cox op 4
augustus 1919. Vervolgens werd getwist over
de mate van luxe die het ontwerp zou moeten
krijgen.
Aan het einde van die maand woonde Charles
Estourgie zelf een Osse raadsvergadering bij.
De kosten en soorten materialen voor zijn ontwerp kwamen hierbij in detail aan bod. Een
snelle rekensom leerde dat dit in totaal zou
neerkomen op een bedrag van circa 340.000
gulden, zo’n 2,2 miljoen euro in de huidige tijd.
Dat riep weerstand op, vooral bij de raadsleden
Cox, Van Grunsven en Ploegmakers. Moest het
allemaal per se met de gekozen, luxere steensoorten? Was een dure betonnen vloer nou
echt nodig? Kon er misschien een prijsvraag
uitschreven worden om te kijken of alles goedkoper aanbesteed kon worden? Kon het ontwerp
niet teruggeschaald worden, zodanig dat het
later alsnog een uitbreiding mogelijk was, indien Alternatief
nodig? En ging het jaarlijkse onderhoud niet Toch vroeg de raad aan Estourgie om een voordeligere variant van het nieuwe raadhuis te
veel te veel kosten?
ontwerpen. En er werd besloten dat een afvaardiging uit de gemeenteraad zou gaan kijken in
Het zorgde bij de voorzitter van de gemeente- enkele Nederlandse gemeenten die inmiddels
raad, burgemeester Van den Elzen, voor enige zo’n 20.000 inwoners hadden, om te bepalen
irritatie: “Het raadhuis moet honderden jaren aan wat voor soort voorwaarden het nieuwe
kunnen bestaan; dus moeten we niet op een Osse gemeentehuis moest voldoen. Voordat
paar duizenden kijken. (…) Bouwen we voor ons deze commissie überhaupt op pad was geweest,
kwam er een andere wending in het proces. Op
of voor de toekomst?”
maandag 2 september 1919 bracht Cox opnieuw
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Burgemeester Van den Elzen poseert in 1929
achter zijn bureau in het nieuwe Osse raadhuis
aan de Molenstraat. (Fotopersbureau Het
Zuiden.
COLLECTIE STADSARCHIEF OSS)

zijn alternatief in bij de gemeenteraad: Villa
Johanna aan de Molenstraat, toen dus nog in
gebruik bij Les Filles de Notre Dame. Maar de
zusters waren van plan weldra terug te keren
naar Frankrijk, zo wist hij te melden! “Ik heb
Pater Justinus, den notariëelen gevolmachtigde
van de Fransche Zusters gevraagd, of Villa
Johanna te koop zou zijn. Hij antwoordde mij:
vermoedelijk ja. (…) Ik meen dat Villa Johanna
een prachtig stadhuis voor Oss zou zijn en waarschijnlijk een paar ton minder zal kosten.”
Burgemeester Van den Elzen ging hier fel tegen
in. Hij was van mening dat een voormalige fabrikantenvilla door zijn bouw en inrichting ongeschikt zou zijn als stadhuis voor een sterk groeiende gemeente als Oss. Ook was de locatie hem
een doorn in het oog: aan de rand van de
toenmalige bebouwde kom. Het zou nu vergelijkbaar zijn met een nieuw gemeentehuis op
bedrijventerrein Vorstengrafdonk. “De Heuvel
heeft een zeker historisch recht gekregen, dat
het Raadhuis hier staat. Ik zal het wegnemen
van het Raadhuis op den Heuvel zoo krachtig
mogelijk blijven tegenwerken en nog liever het
tegenwoordige Raadhuis laten staan.”
Desondanks werd besloten
dat de raad tenminste een
keer bij de villa van de zusters
binnen zou gaan kijken,
samen met de architect, om
beter te kunnen inschatten
of het hier daadwerkelijk een
realistisch alternatief betrof.
Eind september presenteerde
Estourgie daarnaast twee aangepaste versies van zijn ontwerp. De eerste variant kostte 70.000 gulden (450.000
euro) minder, vooral doordat
het gebouw daarbij een stuk
kleiner was. De minimale variant was zelfs 120.000 gulden
(bijna 780.000 euro) goedkoper. Dan kreeg je wel een
raadhuis zonder enige
opsmuk én zonder centrale
verwarming. Voor de verbouwing van Villa Johanna werd
zo’n 23.000 gulden (net geen
150.000 euro) berekend.
Toch Villa Johanna

Het nieuwe Osse raadhuis aan de Molenstraat in 1925.
(COLLECTIE STADSARCHIEF OSS)

Eind september raakten de
gemoederen verder verhit,
toen Cox een buitengewone
vergadering van de gemeenteraad bijeen wilde roepen,
over het wel of niet aanschaf-

fen van Villa Johanna. Burgemeester Van den
Elzen interpreteerde dit als een directe aanval
op hem, alsof hij niet bereid zou zijn tijdens de
eerstvolgende reguliere raadsvergadering dit
onderwerp te agenderen. “Te meer een bewijs,
dat Cox niet te vertrouwen is. (…) Men weet, hoe
ik verder over Cox denk”, liet Van den Elzen zich
als voorzitter tijdens de vergadering van 22 september 1919 ontvallen. “U weet, hoe ik over U
denk”, antwoordde Cox op zijn beurt.
Terwijl Van den Elzen en Cox herhaaldelijk met
elkaar in pittige discussies verwikkeld raakten,
kantelde langzaamaan de positie die enkele
andere raadsleden innamen. Waar een duidelijke meerderheid in eerste instantie de overtuiging van de burgemeester volgde, verschoof
het standpunt in het najaar van 1919 richting de
aankoop van Villa Johanna. Daarbij speelde
financiële argumenten de voornaamste rol. Het
prijsverschil tussen nieuwbouw aan de Heuvel
of verbouw van de villa aan de Molenstraat was
ontegenzeggelijk groot. Raadslid Welten verbaasde zich er bovendien over dat het ontwerp
van Estourgie bij nader inzien toch ineens een
variant had die zo veel voordeliger was. “Dat is
mij een raadsel. Ik zou haast zeggen: Het is
onbetrouwbaar.” Burgemeester Van den Elzen
nam het nog wel op voor de architect: “Het is
gelukkig, dat de heer Estourgie zich van een en
ander niets aantrekt. Er zouden verschillenden
gevonden kunnen worden, die U reeds lang de
papieren met de teekeningen tegen de kop
geslingerd hadden.”
Ook de petitie die de bewoners van de Heuvel
hadden opgesteld om het raadhuis toch vooral
daar te houden – men was zelfs bereid mee te
betalen aan de noodzakelijke nieuwe meubilering – kon de twijfelende raadsleden niet overhalen. Uiteindelijk werd op 14 oktober 1919 tijdens
de raadsvergadering een stemming gehouden
over de koop van Villa Johanna voor een bedrag
van iets meer van 75.000 gulden (485.000 euro).
Het resultaat: 10 stemmen voor, 3 tegen. Van
den Elzen legde zich als voorzitter van de raad
neer bij het democratische besluit: “Als de raad
hiertoe opdracht geeft, zullen wij er toe overgaan.”
Op weg naar de Molenstraat
De commissaris van de Koningin in NoordBrabant, Arthur baron van Voorst tot Voorst,
stuurde kort na dit Osse besluit nog wel een
dringende brief. Hij had zijn ongenoegen over
de discussies in de Osse gemeenteraad al eerder kenbaar gemaakt via de burgemeester, wiens
voorkeur voor een raadhuis op de Heuvel hij
sterk deelde. Ook al was er nu een richting

TUSSENTIJDS

gekozen, toch wilde hij de raadsleden het volgende meegeven: “Dat men vooral dient te
waken, nu Oss aan het begin van een tijdperk
staat dat aan de gemeente grootere uitbreiding
brengen zal, dat de zuinigheid de wijsheid niet
bedriege, daar een zuinig beheer der gemeentelijke geldmiddelen slechts prijzenswaardig is,
indien het nageslacht geen dubbele lasten zou
moeten dragen door verkeerde zuinigheid van
zijn voorgangers.”
De commissaris liet ook in zijn dagboeken zijn
ongenoegen blijken, toen hij een tijd later Oss
bezocht: “Het ziet er zeer goed uit, maar het is
mijns inziens geen Raadhuis. De meeste bureaux
zijn op de tweede verdieping; de secretaris, wiens
kamer op de eerste verdieping ligt, merkt hoegenaamd niets van de secretarie. (…) De heele
inrichting en meubilering van het Raadhuis is
nieuw; centrale verwarming kostte f. 13.000;
waterleiding f. 6.000; klok met carillon f. 3.000;
meubileering (er ging geen enkel stuk, noch
geen stoel of tafel van het oude Raadhuis mede)
f. 20.000. Raadhuis + inrichting kost ruim 2 ton;
het onderhoud van het park daaromheen f.

3.000 per jaar. Het onderhoud van het gebouw,
met zijn erkers, torentjes, balcons enz. zal jaarlijks veel geld kosten. Bovendien staat het niet
in het Centrum van Oss.”
Het provinciebestuur was desondanks in december 1919 al akkoord gegaan met het besluit van
de Osse gemeenteraad om te verhuizen naar
de villa aan de Molenstraat. Charles Estourgie
werd bedankt voor zijn ontwerpen, al ontstond
in de Osse raad toch ook hier opnieuw discussie over de hoogte van de vergoeding die hij
vroeg voor het geleverde werk. In oktober 1920
kwam Villa Johanna vrij en op de veertiende
van die maand kwam de raad daar voor het
eerst bijeen. Het verbouwen en opnieuw inrichten van het gebouw vergde nog wel wat werk,
dus het oude raadhuis annex boterwaag op de
Heuvel bleef voorlopig ook nog dienst doen.
Halverwege 1921 kwam het moment van de
officiële ingebruikname van het nieuwe raadhuis
dan toch dichtbij. De raadscommissie die zich
hiermee bezighield kwam het “wenschelijk voor
dadelijk te beginnen met het afbreken van het
oude raadhuis”. Een raming van de sloopkosten

werd niet noodzakelijk geacht “daar de opbrengst
der afkomende materialen de arbeidsloonen
uit te geven voor het sloopen, belangrijk zal
overtreffen”. De inschatting was dat hieraan “10
mannen 4 à 5 weken kunnen arbeiden”.
Sloop van een symbool

In het najaar van 1921 verdween zodoende hét
symbool van de Osse groei, het pand dat op
verzoek van het Osse gemeentebestuur en met
toestemming van de toenmalige rijksoverheid
in 1768 op de Heuvel werd neergezet en de status van Oss als ‘boterstadje’ bevestigde. Zonder
dat symbool was Oss waarschijnlijk niet de stad
geworden die het nu is. Maar precies een eeuw
geleden sloeg de slopershamer dit markante
gebouw op de Heuvel definitief weg uit het
straatbeeld. De laatste restanten van de boterwaag droegen zowaar nog bij aan de Osse vooruitgang: met het puin werd in ieder geval nog
de Oude Molenstraat verhard. “Een prachtverbetering”, volgens De Stad Oss, “vooral de kleintjes, die vooral in den winter door den modder
moesten tippelen, wilden zij school gaan, zijn
er mee gebaat.”

De Osse Heuvel begin vorige eeuw gefotografeerd richting Peperstraat. Prominent in beeld het oude stadhuis annex boterwaag, van opzij gezien.
(COLLECTIE STADSARCHIEF OSS)
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Voorjaar 2021: Sloop van de pomp van Gielis.

(FOTO PS)

Gielis Benzine
(1953- 2006)
JAN ULIJN

Bron: Dagblad voor Oss en Omstreken

Redactie: In het voorjaar van 2021 maakt de
sloper korte metten met het al 15 jaar leegstaande gebouw van de ‘pomp van Gielis’,
zoals iedereen in Oss deze plek kent. Er komt
een appartementenblok voor in de plaats.
Maar het is wel een plek met historie. De
voormalige boerderij laat zien dat er aan de
rand van Oss nog tot niet zo lang geleden
agrarische bedrijven stonden, voor ons idee
nu midden in de stad. Jan Ulijn heeft op ons
verzoek samen met familie van ‘Gielis’ een
beschrijving van de ‘pomp van Gielis’ opgetekend. Een verhaal dat past bij De Werkende Mens, met onze aandacht voor mens
en bedrijvigheid van Oss.

In 1907 besluit landbouwer Gerardus Gielis
zich te vestigen aan de Kruisstraat (nu no. 98)
om er een handel in steenkool te beginnen.
In 1941 neemt Jan Gielis (oudste zoon van
Gerardus) de zaak over.
Als Wim Gielis (foto) in april 1953 de brandstoffenhandel van zijn neef Jan Gielis overneemt zal hij niet gedacht hebben dat deze
door hem overgenomen brandstoffenhandel
uit zou groeien tot de bekendste, populairste
en goedkoopste bezinepomp van Oss.

In juli 1953 verhuist het gezin, vader, moeder,
zes dochters en één zoon, vanuit de Orseleindstraat naar de Kruisstraat 98 en begint
een handel in mengvoeders, gas, olie en
brandstoffen. De butaangasflessenverkoop
wordt overgenomen van de familie Steenbruggen in de Kruisstraat.
Wim verruilt zijn baan als molenaarsknecht
bij Albert van der Zwalum, molenaar op molen
‘Zeldenrust’.
In die tijd wordt het voer ‘besteld’ per vrachtfiets of met paard en wagen.
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Kruisstraat 100

Locatie: Jan Cunen museum

Paardentractie

In 1966 begint de familie met de exploitatie
van de eerste Osse autowasserette en in 1967
een benzinepompinstallatie, in de volksmond
‘de benzinepomp Gielis’. Het is een ‘witte pomp’
van de firma Schimmel uit de Reek. Zij levert
al de kolen en daar komt nu ook benzine bij
met als reclamekreet: ‘De benzine is nergens
goedkoper dan hier!’ In 1969 komt er de vergunning voor de verkoop van dieselolie bij.
In 1971 is burgemeester Jansen (de buurman)
fel tegen de afgegeven vergunning om een
LPG tank te installeren. Hij verliest overigens
zijn bezwaar.

De beruchte LPG tank
In de jaren zeventig van de vorige eeuw wordt
de oude boerderij gerenoveerd.

1975

In 1986 worden alle tanks vervangen; de autowasserette (1966) (zelfbediening) wordt een
geweldig succes.
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In 1985 wordt het pand van de buurman
aangekocht.

Voorjaar 2021: de sloop van de gebouwen van
Gielis gaat snel. (PS)

‘Boven de toonbank’ 1980

Bron: Brabants Dagblad

1980

Het wordt druk in de Kruisstraat (in vroeger
tijden heette deze straat Boschestraat). Deze
toegenomen drukte wordt ook gedeeltelijk
veroorzaakt door de neven-verkopen zoals
bloemen (1980). Men kan er terecht van
’s-morgens zeven tot ’s-avonds elf voor de
meest uiteenlopende zaken. Zelfs
maandverband is er, overigens ‘onder de
toonbank’, te koop.

In het achterland, d’n hof, richting de spoorlijn,
ontstaat in de loop van de tijd nog wat klein
industrie waaronder:
Max Mozes exploiteert hier een verkooppunt
van telefoonpalen en spoorbielzen.
De firma Evers verzamelt hier zijn slachtafval
(varkensbûtjes).
Bouwbedrijf Nico de Bont start op deze plek.

In 1989 zijn deze allemaal verdwenen. In dat
jaar wordt het bedrijf verkocht aan B.P., die
het pand van de buurman ogenblikkelijk
afbreekt.
In 2006 wordt het bedrijf gesloten en in 2021
gesloopt. De cirkel is rond.
Steenkool Brandstof voor verwarming,
Veevoer Brandstof voor het vee,
Benzine brandstof voor vervoer.
Met zulke historie verdient deze plek een
‘juistere’ naam dan ‘de Kruisheer’ zoals het
nieuwbouwproject op deze plaats genoemd
wordt! In de Kruisstraat zijn nooit religieuze
activiteiten geweest.

De foto’s, tenzij anders vermeld, zijn uit de
collectie van de familie Gielis (ju).

Het kruis in de Kromstraat refereert eerder
aan het ‘Kruisbeeld’ dan de ‘Kruisheer’ van
de opdrachtgever. Het verbaast mij dat er geen
naam is gezocht in relatie tot de historie van
de pomp van Gielis.
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Familiealbums

soms met een
				 extra dimensie
joop thuring

U weet hoe dat gaat met deze albums. Aanvankelijk met
liefde samengesteld en vaak van onderschriften voorzien
qua namen en data. Maar die toevoegingen worden
sporadischer in de loop van de jaren. De lijm laat hier
en daar los, foto’s vallen bij het doorbladeren eruit en
worden achterin opgeborgen. Bij familiefeesten selecteert
men de highlights om een presentatie samen te stellen en

in het gunstigste geval worden die geretourneerd om ook
naar dat plaatsje ‘achterin’ te verhuizen. Het einde loopt
parallel met het lot van de samensteller. Het album
wordt door de nazaten gesloopt, ieder haalt eruit wat
hem of haar goeddunkt en de rest gaat bij de stapel ‘oud
papier’. Soms gaat dat geheel naar ‘de oudste dochter’ en
wordt die aftakeling een generatie uitgesteld.

Het kan ook anders gaan
Het bewaren van documenten, ook wel archiveren genoemd,
vond tot voor kort uitsluitend plaats in speciale ruimtes
en gebouwen waar die stukken netjes in gerubriceerde
zuurvrije kartonnen dozen stonden opgeslagen. Daglicht
had geen toegang en de gewone burger eigenlijk ook niet.
Eventueel wel na zo’n honderd jaar voor een geschiedvorser
die na indienen van een aanvraag in drievoud en verkregen
toestemming de drempel onder begeleiding mocht passeren.
Enkele decennia geleden gingen bij het Brabants Historisch
Informatie Centrum (BHIC) de luiken van hun riant onderkomen – een gerestaureerd oud fort gesitueerd aan de rand
van ’s-Hertogenbosch – open. Iedereen was welkom en bleek
een eldorado voor stamboomonderzoekers. Maar ook nieuwe
technieken werden toegepast. Digitale opties maakten het
mogelijk dat de geïnteresseerde burger niet meer naar die
papierberg hoefde te komen. De papierberg in de vorm van
‘eentjes en nulletjes’ kon op commando van buitenaf via een
beeldscherm worden opgeroepen. In je eigen omgeving, in de
tijd die jou schikt en diepgang die je zelf aanstaat. Voor pensionado’s een bijzondere gelegenheid om eens achterom te kijken
en hun herinneringen te ijken en/of aan te vullen. Leiding en
Staf van dat informatiecentrum stimuleren en begeleiden dat
op voortreffelijke wijze.

Een praktisch voorbeeld dat leidde tot een ‘hit’
Op de fotowebsite van het BHIC staan momenteel zo’n 250.000
foto’s met het Brabantse als onderwerp. Je kunt ze raadplegen
op willekeurige volgorde maar ook per rubriek, b.v. door
een gemeente naar jouw keuze in te toetsen; dit alles zeer
gebruiksvriendelijk. In een ‘verloren vijf minuten’ ga ik wel
eens die site op en loop wat foto’s langs. Recentelijk kwam ik
een afbeelding tegen die ik onmiddellijk kon thuisbrengen.
Een karakteristieke mondingsopening van een kanon, twee
geallieerde tankbemanningen (de koepel van hun tank viel te
onderscheiden) en een enthousiaste menigte die zelfs uit het
raam hing van het huis waartegen die tank geparkeerd stond;
de kwetsbare flank van die tank bescherming biedend.
Foto’s van wijlen Leo van den Bergh, die hij op dinsdagmiddag
19 september 1944 maakte toen een klein ploegje geallieerden
Oss voor een speciale reden verkende, waren mijn referenties.
(1) (zie foto 3) Er blijken dus meer Ossenaren te zijn geweest
die die meest hectische middag in de Osse geschiedenis hebben
onderkend en met enig gevaar voor eigen leven – ze stonden in
de frontlijn - op de gevoelige plaats hebben vastgelegd.
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Opvallend op deze niet al te scherpe foto’s:
het mondingsstuk van een kanon en de
contouren van een geschutskoepel dat ik bij
eerste aanblik kon koppelen aan een Britse
tank. Betrof het hier één van beide tanks die
de bevrijding van Oss op 19 september 1944
inluidden?
Gezien het enthousiasme van de burgers
moet deze wel op die zonnige namiddag zijn
gemaakt. Locatie: tegenover de Visserskerk
aan het begin van de Berghemseweg.
De tankbestuurder – met een stofbril over zijn
zwarte baret – lijkt bijzonder opgelucht en…
deze entourage overziend zelfs opgewekt.
Hij heeft al een enerverende dag achter de
rug. Rond 7 uur uit de buurt van Eindhoven
vertrokken richting Nijmegen, in file via een
nauwe Corridor door vijandelijk gebied waar
op elk moment het noodlot kon toeslaan. Dan
een oponthoud bij Reek onder Grave om daar
een order te krijgen om vergezeld door een
andere tank door onverkend gebied naar Oss
te rijden. De vijandelijk weerstand in die plaats
werd snel geneutraliseerd en de ritten door
het centrum veroorzaakten een compleet
ander effect: het bracht de bewoners
langzaam in extase. De enthousiaste menigte
langs de straatkant groeide aan en steeds
meer vlaggen verschenen aan de voorgevels.
Het kan hem hebben doen herinneren aan de
euforische situatie van 3 september toen ze
Brussel binnen reden

Foto 1: BHIC 2126-5-385

Foto 2: BHIC 2126-5-384
BRON: ‘FOTOALBUM JAN KEMPS’, VIA ‘BHIC, ’S-HERTOGENBOSCH EN VERMOEDELIJK ALS FOTOGRAAF JAN KEMPS HIMSELF DIE
IMMERS HIER OM DE HOEK WOONDE.

Bijna elke foto heeft een
keerzijde of beter… diepgang
BHIC vermeldt meestal wel wat achtergronden bij hun foto’s. Dat kun je
eenvoudig oproepen, zoals: plaats van
opname, geschatte periode, de maker of
beter: houder van de eventuele rechten
en een beschrijving van bijzonderheden.
Dat laatste blijkt helaas nog te weinig
ingevuld. Fraai is natuurlijk de uitnodigende mogelijkheid, als je van de hoed
en de rand weet, nog wat details aan de
beschrijving toe te voegen. Een vorm van

oral history dat vaak weer aanvullende
informaties uitlokt. Een sociaal gebeuren
wat hypertransparant is.
Bij deze foto’s leverde dat het volgende
op: Plaats: Oss, Beschrijving: Uit het fotoalbum van Jan Kemps; ”De Bevrijding
van Oss”. Identificatienummers 21265-384/5, Origineel: Collectie fotoalbum
van Jan Kemps.
Je kunt dus inschatten dat die zekere Jan
Kemps daar in de buurt moet hebben
gewoond. Enkele autochtone Ossenaren
hebben mij verzekerd dat zij zich her-

De andere foto laat vermoedelijk de tank
commander zien, stoïcijns blijkbaar, zoals
dat hoort bij een onderofficier van een
Brits Garde Regiment. Het embleem op zijn
zwarte baret wijst in de richting van het Irish
of het bijna qua vorm identieke Coldstream
onderdeel daarvan. Zou het hier gaan om
Sgt. Edmundson waarnaar de leider van
deze ad hoc verkenningsmissie, Capt. Patrick
O’Donovan, in zijn correspondentie destijds
naar mij verwees?

innerden dat een slager Kemps aan de
Kazernestraat woonde; praktisch om
de hoek waar deze drie foto’s werden
gemaakt. (2) Navraag bij BHIC leverde op
wie dat album had aangeleverd. Nadat
aan enkele privacy voorwaarden werd
voldaan bleek een zekere dhr. A. van den
Bergh (nee, géén familie van…) dit album
had ingebracht en wiens grootouders
destijds in de Burgemeester van den
Elzenlaan woonden.
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‘Mannie’ Kemps
In de serie historische foto’s, die Leo
van den Bergh tijdens en kort na de
bevrijding van Oss had gemaakt, bevond
zich ook een opname die tussen de wal
en het schip raakte uit het oogpunt van
geschiedvertellingen.
Dit toch maar eens tussen neus en lippen aan de fotograaf gevraagd waarom
die foto – volgens zijn aantekeningen
begin oktober 1944 - door hem gemaakt
was. “Oh, die middelste persoon is mijn
vriend ‘Mannie’ Kemps en die is later verhuisd naar Waalwijk”. Als deze persoon
een Ossenaar was kon de persoon rechts
met bril ook wel eens een Ossenaar
zijn of in Oss woonachtig; misschien
te relateren aan een onderduikperiode.
Immers ik meende deze persoon ook
herkend te hebben op een foto gemaakt
bij de bevrijding van Oosterhout (N.Br.)
eind oktober 1944. (3) Daar speelde de
bewuste Britse 7e Tankdivisie – Desert
Rats, Woestijnratten – ook een rol nadat
ze Oss medio oktober hadden verlaten.
(4), (zie figuur 1)
Het gaat hier om Jan Michels, later
directeur bij Grasso in ’s-Hertogenbosch,
maar zijn belevenissen laten we buiten
deze bespreking. (5)
Ik ben het album digitaal verder gaan

doorneuzen en stootte verrassend op
vergelijkbare foto’s: 318/9 en 321 waarvan
ik onderstaande heb geselecteerd.
Hetzelfde type pantserwagen zoals Leo
van den Bergh dat vastlegde maar met
deels andere militairen en ook in die
buurt gemaakt (Burgemeester van den
Elzenlaan?). Hier wordt hij Andrew,
André en Mannie genoemd. Dhr A. van
den Bergh op de hoogte gebracht van
dit in elkaar grijpen van foto’s van verschillende herkomst. Hij schreef mij
dat zijn familie en die van Kemps met
elkaar geparenteerd zijn. ‘Mannie was

Foto 3: Dit was mijn referentie object voor foto’s
1 en 2. In de namiddag van 19 september 1944
gemaakt door de Osse beroepsfotograaf Leo van
den Bergh. Locatie: pleintje voor de Visserskerk.
Op deze tank ziet u een mengeling van Britse (met
zwarte baretten) en Duitse militairen. Onder de
laatsten zij die spontaan een witte vlag hesen
in de toren van deze kerk bij het naderen van
de twee geallieerde tanks. Vervolgens door de
onverschrokken Capt. O’Donovan gesommeerd
werden onmiddellijk uit die toren te komen.
BRON: STADSARCHIEFCODE OSS: BCO0010340A

Figuur 1: Afbeelding van
het kenmerkende divisie
embleem van de Desert
Rats. Een insigne aan te
treffen op de mouwen
van degenen die deel
uitmaakten van deze
Divisie en als een tactic
sign op elk voertuig.

Foto 4: Een licht gepantserd verkenningsvoertuig
van het type Morris. Boven de rand steekt net het
hoofd uit van ‘Mannie’ Kemps, aldus de fotograaf en
zijn vriend destijds: Leo van den Bergh. Deze foto
is begin oktober 1944 gemaakt volgens zijn (LvdB)
aantekeningen; vermoedelijk in de omgeving van
de Goudmijnstraat. Rechts staand in dit geallieerd
mobiel Jan MIchels. Beiden dragen een zwarte baret
dat geeft aan dat ze geïntegreerd zijn in het Britse
Royal Armoured Corps (RAC). Het insigne op die baret
is karakteristiek voor het Royal Tank Regiment (RTR).
N.B.: generaal Montgomery droeg dit ook op zijn
baret.
BRON: STADSARCHIEF OSS: BCO0010394
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de burgerbevolking, zo ook geallieerde
soldaten die in, rond en boven Oss sneuvelden bij hun inzet het nazi-monster
te vernietigen. De warme zomerperiode
van 1944 ging over in een lange natte
niet al te koude wintertijd. Een foto
uit dat album laat dat fraai zien. En de
omgeving waaruit deze gemaakt werd
laat zich nu makkelijk raden.

Foto 5: Mannie Kemps, vers gehesen in ’s
koningswapenrok van een vreemde maar wel
geallieerde mogendheid. Geen aanduiding van welke
rang hij bekleedde. Duidelijk bleek uit informatie bij
zijn nazaten dat hij fungeerde als tolk en regelaar
met krijgsgevangenen en Nederlandse instanties/
burgers. Hij zit op een Morris scoutcar waarop rechts
een ruitvormige afbeelding geschilderd is. Dat geeft
aan dat het hier om een geallieerd voertuig gaat
ingedeeld bij een Staf (in dit geval 5 RTR). Rechts
met twee ‘pips’ op zijn epaulet een 1e luitenant
onder wiens hoede hij waarschijnlijk viel maar wiens
naam we niet kennen. In de rechter bovenhoek een
deel van de toren van de Visserskerk. Hieruit kun je
opmaken dat deze foto gemaakt is in of in de buurt
van de Burgemeester van den Elzenlaan. En laat
daar nou op nr.19 de familie H. van den Bergh wonen
waarvan dochter Dorine getrouwd was met Jan
Kemps, de oudste broer van Mannie.
Ik zou zo zeggen: petje af Mannie voor je niet
ongevaarlijke vrijwillige keuze.
BRON: ‘FOTOALBUM JAN KEMPS’, VIA BHIC ’S-HERTOGENBOSCH,
FOTOGRAAF: VERMOEDELIJK GENOEMDE JAN KEMPS (BHIC CODE
2126-5-319)

Foto 6: Een druilerige dag waarbij de toren van de
Visserskerk domineert. Op het kletsnatte wegdek
van de Burgemeester van den Elzenlaan staan in
colonne amfibievoertuigen, ook wel dukw genoemd,
opgesteld. Bladeren zijn van de bomen verdwenen:
zeer late herfst of wintertijd 1944/45
Foto werd gemaakt vanaf de 1e verdieping; vanuit
pand nr. 19?
BRON: ‘FOTOALBUM JAN KEMPS’, VIA BHIC, ‘S-HERTOGENBOSCH
(BHIC CODE 2126-5-355)

Mijn dank gaat uit naar hierboven
vermelde families van Osse origine en
medewerkers Stadsarchief Oss en BHIC
‘s-Hertogenbosch die mij in no-time
de gewenste foto’s doorsluisden met als
inmiddels gestorven maar een van zijn doel: overtuigender kun je dit humaandochters had de documentatie van haar historische verhaal niet maken.
vader - tolk in het Britse leger - zorgvuldig
bewaard’.
bronnen
Ik zal haar vriendelijk benaderen om te 1. Een ‘Geluksvogel’, zij brachten het…
overwegen dat toch maar eens op papier Waarom werd Oss eerder bevrijd?; Joop
Thuring, Tussentijds 2/18, een uitgave van
te zetten en ‘Tussentijds’ als medium stichting De Werkende Mens, historische
te gebruiken. Ook de familie Van den kring voor Oss en omgeving, 2018
Bergh heeft een bewogen tijd in de
2. Mondelinge mededeling, mevr. A. van
oorlogsperiode gekend. Ook hem zal ik Oort-van Hulst en dhr. C. Cox, Oss, april 2021
vragen, ondersteund met foto’s uit dat
3. Oorlog en bevrijding in woord en beeld,
familiealbum, dat uit de doeken te doen. Oosterhout, 1944-1945; Jos van Alphen, een
Tenslotte
Aan de vreugde over de bijzondere bevrijding van Oss kwam een einde en langzaam kwam er groot leed boven drijven.
Joodse ingezetenen, enkele honderden,
praktisch allen afgevoerd en vermoord. In
beperkte mate vielen er slachtoffers onder

uitgave van het Generaal Maczek Museum,
Breda, z.j.

4. The Desert Rats; G.L. Verney, Hutchinson,
Stratford Place, London, z.j.
5. 1944: De Desert Rats van Oss naar
Oosterhout; Dr. J.F Michels, eigen uitgave,
Vught, voorjaar 1984

Uit de schatkamer van het Stadsarchief
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Paul Spanjaard

In het Stadsarchief in de bibliotheek
wordt een belangrijk deel van de Osse
historische documentatie bewaard. Er
is een speciaal depot gebouwd voor
de opslag van de oude documenten
en de enorme schat aan foto’s en negatieven. In deze rubriek lichten we die
bronnen toe, onmisbaar voor de kennis van de Osse historie.
In deze special van Tussentijds over
150-jaar margarinefabricage in Oss
gaat het dit keer om een afbeelding
van het boekwerk ‘De Bakermat van
de Margarine Industrie’ uit 1910. Een
mengeling van een uitgebreide historische beschrijving van de uitvinding
van margarine en de manier waarop

het gemaakt wordt – met prachtige
(bijgewerkte) foto’s van de binnenkant
en buitenkant van de margarinefabrieken van Jurgens. Het is een uitgave van
de Ant. Jurgens Margarinefabrieken te
Oss.
Heel opvallend in deze reclamebrochure, want dat is het vooral ook, is
het hoofdstuk over de bezwaren die er
leefden tegen margarine. Er bestonden
namelijk in die tijd margarine-wappies
die dingen geloofden als dat het eten
van margarine allerlei ziektes zouden
kunnen veroorzaken. Of dat er bij de
bereiding van margarine niet alleen
rundervet en melk werd gebruikt, zoals
Jurgens uitlegt, maar dat er ook bezinksel van urine uit riolen in verwerkt werd.

Complottheoriën zijn er van alle tijden...
Jurgens weerlegt uiteraard alle kritiek
op margarine door allerlei artsen en
wetenschappers aan te halen die de
kwaliteiten van margarine voor een
gezonde voeding naar voren brengen.
Foto’s van het hoogstmoderne laboratorium voor de controle van de margarine moesten de laatste twijfel over
zuiverheid en gezondheid van margarine wegnemen.
En nu, na 150 jaar, is margarine een
niet meer weg te denken voedingsmiddel dat in tientallen varianten dagelijks
in miljoenen en wellicht miljarden
huishoudens gebruikt wordt. En dat
begon allemaal met een fabriekje in
Oss! PS
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Breken met het verleden
Gaat het u ook zo?
We kijken er steeds met genoegen naar,
hoe hier in hartje Oss de sloop vordert
van de ‘V&D’, om plaats te maken voor
het spectaculaire ontwerp van het
Uithuis/Warenhuis/Cultuurcentrum met
de nu al zeer gevraagde woontorens.
Daarom nog maar een keer een foto
van deze brekerij. Dit nieuwbouwproject
is van zo’n enorm belang voor het

centrum van Oss, extra aandacht
mag daarom wel. Moedig en wijs om
de stad hier een impuls te geven. De
ruimte die vrijgekomen is maakt grote
indruk op me. Het is werkelijk enorm.
De fraaie negentiende eeuwse gevels
aan de verre zijde langs de Molenstraat
vallen mij nu meer op dan anders.
Hoe zullen zij zich straks verhouden

tot de nieuwbouw? Die zal met zijn
metselwerk en sierlijke vorm, afgeleid
van de oude margarine- cq koekfabriek
van Ploegmakers, ongetwijfeld beter
combineren met deze statige oude
glorieuze huizen dan wat er verbroken
is. PS

