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Het gloednieuwe SintAnnaziekenhuis vanuit de lucht. Coll. Stadsarchief Oss
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In september 1913 is het Osse Sint-Annaziekenhuis aan de Begijnenstraat geopend, op 30
maart 2013 is het gesloten, met een verhuizing van de laatste patiënten met hulp van het
leger. Daar is in de media ruim aandacht aan gegeven. Ook dat het nieuwe ziekenhuis
Bernhoven in Uden begonnen is, als opvolger van het Osse en het Veghelse ziekenhuis. De
eerste Osse patiënten zijn er al op bezoek geweest. Zo is er op 30 maart na bijna exact 100 jaar
eigen ziekenhuis in Oss een einde gekomen.
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Zusters van Liefde
In de Arendsvlucht konden de Zusters ook een klein
Het Osse ziekenhuis heeft zijn ontstaan te danken aan verzorgingshuis voor arme oude vrouwen beginnen. Dit
de Zusters van Liefde van Tilburg. Deze congregatie is tevens het begin van de ouderenzorg in het centrum
is gesticht door Monseigneur Joannes Zwijsen die in van Oss waar Vita Nova en Sonnevanck uit zijn voortge1832 pastoor in Tilburg werd. Hij wilde voor de arme komen. Het klooster van de Zusters aan de Arendsvlucht
meisjes in zijn parochie een gesticht van liefdadigheid was financieel een grote last voor de Osse parochie. In 1851
oprichten waar zij konden leren lezen, schrijven, naaien wist pastoor Van de Ven, opvolger van pastoor Brouwers,
en breien. De nieuwe Zusters namen deze taak op zich. het klooster over te dragen aan de Congregatie in Tilburg.
De Tilburgse bevolking was merendeels arm. Naast het Dat scheelde veel voor de Osse kas. De Zusters begonnen
onderwijs aan meisjes begonnen de Zusters ook al spoe- al spoedig een pensionaat voor meisjes, tegen betaling,
dig aan de zorg voor arme zieken en bejaarden. Pastoor om aan meer inkomsten te komen. Deze kostschool had
Brouwers van Oss wilde in zijn parochie ook een lief- al spoedig een goede naam en trok meisjes van gegoede
dadige instelling voor de jeugd stichten. Hij was onder families uit het hele land. Het Osse klooster telde in 1865 al
de indruk van de werken van de Zusters van Liefde in 25 Zusters, vooral actief in het onderwijs en de zorg voor de
Tilburg en vroeg deze naar Oss te komen. Zijn verzoek oude vrouwen, maar nog geen ziekenverpleging.
werd ingewilligd door de Zusters en op 6 december 1839
reisden Zuster Juliana Dams en Zuster
Ziekenzorg
Lamberta Sanders op een schuddende
Pastoor Arnoldus van de Laar (1826-1899)
en krakende huifkar over de zanderige
is in 1872 pastoor in Oss. In 1884 is hij
Met een krakende
wegen naar Oss. De Osse inwoners haalbenoemd tot deken, een functie die hij
huifkar naar Oss
den hen met gejuich in vertellen de krotot 1896 vervulde. Van de Laar drong
nieken van de Zusters.
er bij de Zusters op aan in 1876 ook
de ziekenverzorging op zich te nemen.
Peperstraat
Dat was zeker geen verkeerde gedachte voor de stad en
De Zusters vonden onderdak in twee gehuurde huisjes parochie die toen door de opkomst van de margarine- en
in de Peperstraat, onder andere in het pand waarin nu vleesindustrie snel begon te groeien. Van de Laar vroeg
het Stadsarchief gevestigd is. Na een korte voorberei- ook het eigendom van het klooster terug, omdat hij
dingstijd begonnen zij op 26 december 1839 met hun het vanuit Oss beter kon aansturen dan de Orde vanactiviteiten. Dat betekende dat zij in de ene ruimte gods- uit Tilburg. De Zusters voelden dit wel als verlies van
dienstles gaven en in het andere ‘nuttige vrouwelijke eigenheid, maar Van de Laar drukte het plan door. De
handwerken.’ Het schooltje van de Zusters had meteen Zusters moesten ook hun eigen patroon, St. Alphonsus
al een goede naam en kreeg veel meisjes aangemeld. De de Liguorio, naar de achtergrond stellen. St. Leonardus
Zusters konden het werk bijna niet aan. De Orde van de van Veghel, martelaar van Gorcum en favoriete heilige
Zusters was nog niet zo groot maar er konden toch al van Van de Laar kreeg een prominente plaats in hun
spoedig twee Zusters extra naar Oss gestuurd worden. klooster.
Hun gebouw was al spoedig te klein.
Gedoe
Arendsvlucht
Van de Laar had veel werk te verzetten voordat de ziekenHet was een uitkomst dat dokter Hubertus van Roermund zorg kon gebeuren. De Zusters moesten van hem stopin 1841 zijn ruime woning aan de Arendsvlucht aan de pen met het pensionaat voor de meisjes, om zo ruimte te
Zusters voor een redelijke prijs ter beschikking stelde. scheppen voor ziekenzalen, een tehuis voor wezen en een
Hij had zijn functie in 1840 vanwege zijn hoge leeftijd tehuis voor oude mannen. Het afscheid van de meisjes
neergelegd en had de grote woning kennelijk niet meer ging de Zusters zeer aan het hart, huilend zwaaiden zij
nodig. Huize De Arendsvlucht was een van de versterkte hen uit.
stenen huizen aan de omwalling van Oss. De stadsgracht Al in 1873 had pastoor Van de Laar bij de gemeente een
liep er omheen.
aanvraag voor een subsidie van zesduizend, bij voorkeur
zevenduizend gulden, ingediend voor het verbeteren van
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Het Leonardusgesticht
(rechtergebouw) op een
oude ansichtkaart. Coll.
Stadsarchief Oss.
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de oude gebouwen van het St. Leonardusgesticht en voor
de inrichting van een aparte ziekenzaal voor vrouwen en
de bouw van een zaal voor zieke mannen. Een commissie
van de gemeente vond het een goede zaak om de pastoor
in deze plannen te steunen. Van de Laar vroeg op grond
hiervan in 1875 opnieuw geld aan de gemeente, dit keer
12.000 gulden. De gemeente stelde deze beschikbaar op
de voorwaarden dat het ziekenhuis van ‘blijvende aard’
zou zijn en ook lijders aan besmettelijke ziekten zou verzorgen. Heel belangrijk want het was een tijd waarin de
cholera heerste en veel slachtoffers maakte! Ook moest
Van de Laar van het geld een gasthuis voor oude mannen
en vrouwen en een weeshuis voor kinderen inrichten.
De oude mannen en vrouwen in het gasthuis dienden
een eigen bijdrage – ook toen deed men dat - van fl. 0,40
per dag te betalen.
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Het bisdom van Den Bosch vond de plannen en voorwaarden van de gemeente waarschijnlijk niet aanvaardbaar en blies de plannen van Van de Laar af. De deken
vond echter zelf al spoedig een oplossing. Hij slaagde
er in korte tijd in bij de meest vooraanstaande burgers
van Oss maar liefst fl. 40.000 in te zamelen! Notabelen
als dr. A. van der Steen, medicus en oud-burgemeester
en Jan Jurgens, margarinefabrikant hadden wel wat
over voor het goede doel. In juli 1876 begon de verbouwing van de Arendsvlucht en op 25 oktober waren de
ziekenzalen klaar. Zeven mannelijke patiënten konden

er als eersten terecht. Helaas overleed een van de mannen al na vier dagen. Dat lag niet per se aan de manier
waarop de Zusters voor hem zorgden. De patiënt zal
zwak zijn geweest. De medische zorg was heel beperkt in
mogelijkheden in deze tijd. De Zusters hielden een zieke
schoon en gaven te eten en te drinken. De huisartsen
van Oss kwamen langs voor onderzoek en behandeling.
Maar de medicijnen die er waren hadden weinig effect.
Patiënten lieten zich over het algemeen thuis verzorgen,
zelfs operaties werden aan huis gedaan. Maar zo min
mogelijk. Opereren was gevaarlijk. Wonden raakten snel
ontstoken omdat er geen kennis was van het belang van
hygiëne. Rond 1876 was net door Louis Pasteur ontdekt
dat bacteriën ziekteverwekkers waren. De narcose stond
ook nog in de kinderschoenen.
De Zusters begonnen in deze tijd ook een Franse school
en een weeshuis. Wezen waren er betrekkelijk veel,
kinderen verloren beide ouders vaak als gevolg van
besmettelijke ziekten. Al deze activiteiten maakten het
nodig het gebouw snel uit te breiden. Deken Van de Laar
had nog wat over van de royale schenkingen en liet in
1877 een groot gebouw voor het gesticht van de Zusters
plaatsen. Zo veranderde het U-vormige gebouw in een
gesloten vierkant. Hun oude huis, met hun beschermheilige H. Alphonsus, werd nu helemaal aan het oog
onttrokken door de uitbreiding. Daarin kwam ook weer
Van de Laar’s favoriete heilige Leonardus op de gevel te

Weinig gegevens
Er is weinig bekend over hoe het in eerste twintig jaar in
de praktijk toe ging in het Osse ziekenhuis. De Zusters
hielden geen verslag bij over deze beginperiode. In hun
reglementen is wel wat te vinden dat een beeld geeft van

Juffrouw Anna (midden) legt op 26 oktober 1912 de eerste steen voor het
nieuwe ziekenhuis. FOTO COLL. STADSARCHIEF OSS
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de ziekenzorg in deze tijd. Het gasthuis nam in beginsel
alleen arme en minvermogende ‘Rooms-Katholijken’ op
voor verpleging. Andersdenkenden kwamen alleen op
zaal als er nog plek over was. ‘Zinneloozen’ en lijders aan
besmettelijke ziekten konden niet opgenomen worden.
Een patiënt moest al zijn kleding en bezittingen bij
opname aan de Zusters geven. Die zorgden voor reiniging en bewaring en verstrekten een patiënt een schoon
Een boerderij
gewaad. De geestelijke zorg kreeg veel aandacht. De
De Zusters moesten nog steeds voor een groot deel zelf Zusters baden elke dag met de zieken en zorgden voor
in hun kosten voorzien. Zij lieten in 1878 een boerderij zoveel mogelijk rust. Een patiënt mocht daarom niet
op het terrein bouwen, met stallen voor enkele koeien zomaar lezen, alleen met toestemming van de Zusters.
en varkens. Een moestuin leverde een groot deel van de Er bestond nog weinig kennis van hygiëne maar de
eigen groente en fruit, voor de Zusters
Zusters deden er naar de normen van die
en de patiënten. Een andere belangrijke
tijd veel aan. Een patiënt werd ‘zo vaak
Het mocht gerust
bron van inkomsten vormt het in 1877
als nodig verschoond’ en minstens elke
een eenvoudig
geopende pensionaat voor ‘juffrouwen’.
14 dagen kreeg de patiënt schoon bedziekenhuisje zijn
Dit waren bemiddelde ongehuwde
degoed. Door de ramen zo nu en dan te
dames uit het hele land die hier goede
openen werden de ziekenzalen van ‘ververzorging en goed gezelschap vonden. Hun dankbaar- sche lucht’ voorzien. De huisartsen kwamen regelmatig
heid lieten zij vaak blijken door extra geschenken voor langs om de patiënten te onderzoeken, te behandelen en
de Zusters, veelal van religieuze aard.
medicijnen voor te schrijven die de Zusters verstrekten.
In 1879 lieten de Zusters hun oude woonhuis van de
St. Luciagesticht
Arendsvlucht afbreken om op dezelfde plaats nieuwe
Op aandringen van de provincie bouwde de gemeente keukens, een kelder, kantoor, een boord- en provisiekaOss in 1879 toch ook zelf een ziekenhuisje. Niet uit onte- mer, een slaapzaal, twee spreekkamers en ziekenzalen en
vredenheid over het ziekenhuis van de Zusters, maar een nieuwe kapel te laten optrekken. Een operatiekamer
speciaal voor lijders aan gevaarlijke besmettelijke ziekten of laboratorium was er nog steeds niet. De Osse huisartals cholera of typhus, ziekten die toen nog vaak voorkwa- sen deden in de spreekkamers kleine ingrepen of operamen. De zorg voor patiënten met deze ziekten moest apart ties als het niet anders kon. Rond 1900 kwam de eerste
van de andere zieken gebeuren, om besmetting te voor- Zuster in dienst die een verpleegkundige opleiding had
komen. Het mocht gerust een eenvoudig ziekenhuisje genoten. Zij gaf leiding aan de andere Zusters. Daarnaast
zijn, meldde de provincie. Een huisje met vier bedden,
vrij gelegen om besmetting tegen te gaan, was voldoende.
De gemeente was zo verstandig om dit ‘besmettelijk ziekenhuis’ op een perceel te bouwen aan de Begijnenstraat,
naast het terrein van de Zusters. Die waren trouwens ook
bereid de zorg voor eventuele zieken te doen, passend bij
hun vierde kloostergelofte: ‘Ik zal gaan waar ik gezonden
zal worden om besmettelijke ziekten te verplegen, al was
dit met gevaar voor eigen leven’.
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staan. Het gebouw stond daardoor voortaan bekend als
het St. Leonardusgesticht, tot enige spijt van de Zusters
die zich opnieuw gepasseerd voelden door de deken.
De nieuwbouw kreeg de functie van oude mannen- en
vrouwenhuis. Hun vroegere kamers werden ingericht
als ziekenzalen, schuifdeuren scheiden het mannen- van
het vrouwendeel.
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De markante entree van
het Sint-Annaziekenhuis.
COLL. STADSARCHIEF OSS

werkten de Zusters ook nog in de moestuin, de boerderij,
de keuken en het klooster en pensionaat. Zij gingen ook
de stad in om bij patiënten thuis zorg en nachtwaken
te bieden. Een zwaar programma. Toen er rond 1904
ook nog difterie en pokken heerste en zij lijders hieraan
in het ‘besmettelijk ziekenhuis’ verzorgden konden de
Zusters het vele werk bijna niet meer aan. Door de grote
inzet van Zuster Benilda konden zij het net aan.
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Nieuwbouw gewenst
Het eenvoudige ziekenhuis van de Zusters voldeed in de
loop van de jaren steeds minder. Een nieuw ziekenhuis
was echter niet te betalen door de Zusters. De viering
van het jubileum van een van de dames in het pensionaat bracht uitkomst. Mejuffrouw Anna Vos de Wael

6

De officiële opening van het St. Annaziekenhuis op 15 september 1913.
Juffrouw Anna zit weer in het midden.

(Zwolle 16 februari 1837) verbleef in 1912 al 25 jaar in het
pension en was zojuist hersteld van een ernstige ziekte.
Uit dankbaarheid voor de goede verzorging door de
Zusters schonk zij het aanzienlijke bedrag van fl. 17.000,
voor de bouw van een nieuw ziekenhuis. Deken Van de
Boer aanvaardde het geschenk in grote dankbaarheid en
liet meteen nagaan hoeveel de bouw van een ziekenhuis
zou kosten. Hij had ook de wens een nieuwe boerderij te
laten bouwen en de keukens een opknapbeurt te geven.
Dat ging echter samen veel meer kosten dan wat jufforuw Anna geschonken had. Toen zij dat hoorde schonk
zij fl. 11.000 bij! Nu kon de aanbesteding voor het nieuwe
ziekenhuis gebeuren. Th. van Grinsven uit Oss was met
een inschrijving voor fl. 50.900 de voordeligste. Op 15
juli 1912 ging hij aan de slag en een paar maanden, voor
de winter, was de boerderij klaar en kon het vee voor de
winter naar binnen. Op 26 oktober 1912 kon juffrouw
Anna de eerste steen voor het ziekenhuis leggen. Op de
foto van deze gebeurtenis staat zij als een broos klein oud
dametje tussen de stenen en steigers.
Op 15 september 1913 is het ziekenhuis klaar. Het is
een fraai gebouw geworden, met een monumentaal
versierde poort als entree. Het was nu een echt ziekenhuis naar de eisen van de tijd, met een operatiekamer,
een badkamer, centrale verwarming en gasverlichting.
Juffrouw Anna mocht het ziekenhuis openen, in gezelschap van de geestelijkheid van Oss, de doktoren uit Oss

De nieuwe uitbreiding van het
kindergedeelte en gynaecologieverloskunde van het ziekenhuis.
FOTO DAAN SCHOLTE, COLL. STADSARCHIEF OSS

Telefoon
De heer Van den Bergh, directeur van de Osse wattenen tapijtfabriek, was in 1920 voor een hersenschudding
opgenomen. Na zes weken goede zorgen verliet hij
hersteld het ziekenhuis. Uit dankbaarheid liet hij een
telefoon aanleggen, met mede betaling door de bedrijven Zwanenberg, Jurgens en Hartog. Samen betaalden
zij ook nog jarenlang de telefoonrekening. In 1922 kreeg
het ziekenhuis elektrische verlichting.
Daadkrachtig
Zuster Moeder Florine kreeg in 1924 de leiding over
het ziekenhuis. Zij liet warm- en koudwaterleidingen
aanleggen en zij stelde dr. Schulte in oktober aan als
chirurg. Hij vertrok na een jaar naar elders maar dr. Ten
Horn uit Nijmegen nam zijn positie over. Hij kwam
enkele malen per week naar Oss voor spreekuur en operaties. De staf van vaste medische specialisten breidde
uit. In 1928 waren oogarts dr. Hoefnagels, KNO-arts dr.
Plantenga, tandarts dr. Mennega, tuberculose-specialist
dr. Andregg en kinderarts dr. Pejak vaste medewerkers.
In 1926 kreeg het ziekenhuis het eerste röntgenapparaat.
De crisistijd van de jaren rond 1929, waarin ook grote
werkgever Jurgens de stad Oss verliet, verhinderde ver-

JAARGANG 19

Professionalisering
In het oude ziekenhuis werkte slechts een Zuster met
een verpleegkundige opleiding. Met een fraai modern
ziekenhuis was het tijd voor professionalisering en zes
Zusters kregen nu een opleiding tot verpleegkundige.
De Osse huisarts dr. R.J.J. Wasmann gaf de lessen een á
twee keer in de week op een avond. Een diploma konden de Zusters niet krijgen daar het ziekenhuis geen
erkende opleiding bood. Maar de vakbekwaamheid zal
ongetwijfeld toegenomen zijn door het onderricht van
de dokter. Een eigen medische staf had het ziekenhuis
nog steeds niet. De Osse huisartsen, vooral dr. J.C. Stoltz
en vanaf 1927 diens zoon L. Stoltz, dr. C.A. Verbeek
en dr. Wasmann zorgden voor de behandeling van de
patiënten. Kleine operaties deden zij ook zelf. Voor grotere ingrepen kwam in bijzondere gevallen een chirurg
uit Den Bosch over. Tijdens de Eerste Wereldoorlog
boden de Zusters in de oude ziekenzalen onderdak aan
Belgische vluchtelingen.
In 1915 vierden de Osse inwoners dat de Zusters 75 jaar
daarvoor naar de stad kwamen. Aardig detail: voorzitter
van de feestcommissie was de heer L. Meijers, zoon van
de voerman die de eerste Zusters naar Oss had gereden.

De goede juffrouw Anna overleed tot verdriet van de
Zusters op 25 oktober 1918.
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en omgeving, het gemeentebestuur en tal van andere
genodigden. Het ziekenhuis kreeg de naam Sint-Anna,
naar de moeder van Maria en naar de goede geefster. En
dag later werd al de eerste patiënt opgenomen.
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dere investeringen in het ziekenhuis. Daardoor kon ook
geen eigen medische staf worden aangesteld. De Osse
huisartsen en specialisten die wekelijks op spreekuur
kwamen bleven de medische zorg geven. In 1937 neemt
het Moederhuis van de Zusterorde weer het bestuur
van het ziekenhuis over van het kerkbestuur van Oss.
Waarom is niet bekend. Het Moederhuis had in de loop
van de jaren veel ervaring opgedaan met het besturen
van ziekenhuizen en het was wellicht om deze reden
verstandig dat zij weer de leiding over Oss namen. In
1938, met het 25-jarig bestaan, brengen zij al verbeteringen aan. Een zonnige en lichte uitbreiding, voor de
verpleging van kinderen. Het lichte gebouw krijgt de
bijnaam het ‘glazen paleis’. In 1939 werd in Oss feestelijk
gevierd dat de Zusters een eeuw in de stad gevestigd
waren. Dankzij een schenking van de bevolking kon
de voorgevel van grotere ramen worden voorzien, tot
genoegen van de ouderen die daar verzorgd werden. Ook
kon het ziekenhuis vergroot worden met een aanbouw.
Ondertussen was de oorlogsdreiging van Duitsland zo
groot geworden dat het Nederlandse leger alvast een
groep militairen van de Geneeskundige Dienst in het
ziekenhuis stationeerde.
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Eigen medische staf
De Zusters zetten in oorlogstijd de verbetering van het
ziekenhuis voort. Zij namen in 1942 de internist dr. W.L.
Vetter in dienst als eigen directeur-geneesheer en dr. M.
Bauer als chirurg. Deze kleine medische staf werd kort
na de oorlog uitgebreid met de gynaecoloog dr. A. le
Loux. De Osse huisartsen voelden zich in het begin wel
wat gepasseerd door de komst van de eigen artsen van
het ziekenhuis. Zij hadden tenslotte jaren en jarenlang
de patiënten behandeld en dat was nu niet meer nodig.

8

De entree van het Sint-Annaziekenhuis in 1960.
FOTO DAAN SCHOLTE, COLL. STADSARCHIEF OSS

Het kon vol zijn op de zalen. FOTO DAAN SCHOLTE (1948), COLL. STADSARCHIEF OSS

De kinderafdeling van het nieuwe Sint-Annaziekenhuis. Foto Coll.
Stadsarchief Oss.

Maar het wende al spoedig dat het zo voortaan toe ging
en de enigszins gespannen verhouding verdween. Dr.
Vetter herinnerde zich dat het ziekenhuis wel erg karig
was toegerust in zijn begintijd. Er was weinig apparatuur en weinig onderzoeksruimte. Ook het sanitair vond
hij verouderd. In 1949 werden nieuwe semi-permanente
lokalen bijgebouwd als kinderafdeling en voor gynaecologie-verloskunde.
Ook kon de operatieafdeling uitgebreid worden. Het
aantal eigen artsen nam in de jaren ’50 ook snel toe
met kno-specialisten, oogartsen, huid- en zenuwartsen
en een röntgenoloog. Een noodgebouw in de tuin was
bestemd voor tbc-patiënten. Dr. Bauer, de chirurg, herinnerde zich dat hij Oss een interessante werkplek vond.
Het was een centrum van traumatologie, zoals hij zei.
Dat wil zeggen, er kwamen veel patiënten die slachtoffer waren van een ongeluk, meestal veroorzaakt door
machines in de fabrieken. Samen met dr. Vetter leidde
hij de verpleegkundigen op.

De nieuwe operatiekamers voor
het hoofdgebouw (1987). FOTO
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Een nieuwe fase
Uitbreiding en vernieuwing
In 1954 name de congregatie van de Zusters het besluit Ook een nieuw ziekenhuis moet na enige tijd weer
een nieuw ziekenhuis te laten bouwen. De snel groei- met de tijd meegaan. In 1979 maakt het bestuur planende stad had een ruimer ziekenhuis nodig. Het oude nen voor de verbouwing en aanbouw van een nieuw
telde slechts 50 bedden. Architect Jan Strik kreeg de ont- operatiekamercomplex. Een andere grote wens is de
werpopdracht. In 1957 gaf het Ministerie toestemming inrichting van een afdeling cardiologie. In 1982 diende
voor de bouw voor een ziekenhuis met 257 bedden en het ziekenhuis de plannen bij het Rijk in. De regering
20 wiegen. Begrote kosten: 12 miljoen gulden. Bijzonder haalt echter een streep door de plannen als maatregel om
is dat de Congregatie het ziekenhuis uit eigen mid- te bezuinigingen, er is zelfs een algehele bouwstop op
delen bouwde. Het St. Annaziekenhuis bleef daarmee ziekenhuizen afgekondigd. Economisch ging het in deze
hun eigen instituut. Vier jaar later, in
jaren ook heel slecht. Allerlei protestacties
september 1961, kon het nieuwe ziekenvanuit Oss in Den Haag leiden nog niet
De
Congregatie
huis als een van de eerste grote geboutot verandering van de stop. In 1984 haalt
wen in de Ruwaard in gebruik worden betaalde het nieuwe de regering het Osse ziekenhuis zelfs van
genomen.
de lijst van bouwplannen. Na nieuwe
ziekenhuis zelf
protesten van de gemeenteraad en zieIn een goed georganiseerde verhuizing
kenhuis krijgt een afgeslankt bouwplan
gaan de patiënten van het oude naar het nieuwe zieken- - toch nog 26 miljoen gulden – wel toestemming. In 1985
huis. Op 24 april 1962 vindt de officiële opening plaats. kan oud-burgemeester L. Jansen de eerste steen van de
Na afbraak van het oude Sint-Annaziekenhuis begin verbouwing metselen. Het beddenhuis wordt aangepast
jaren ’80, is de omlijsting van de monumentale poort uit en elke patiëntenkamer krijgt een badkamer, er komt
1913 als herinnering bij het ziekenhuis teruggebouwd. een nieuwe vleugel voor dagpatiënten, vijf nieuwe opeIn 1965 trekt de congregatie zich voor de meeste functies ratiekamers en een ruimere hal. Een cardioloog kan in
terug uit het bestuur van het ziekenhuis, gevolg van 1986 in dienst treden. Coudewater zal een psychiatrische
het afnemend aantal religieuzen. In 1968 leggen zij ook afdeling bouwen bij het ziekenhuis. In 1987 is de verleiding over de verpleging bij een ‘leek’. Dr. Vetter neemt nieuwbouw van het ziekenhuis klaar. Het is ook het jaar
in 1977 na 35 jaar afscheid als geneeskundig-directeur.
waarin Zuster Bernadette, hoofd van de verloskamer,
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De aanbouw van het
beddenhuis (1987).
FOTO RUUD PIETERS

als laatste religieuze afscheid van het Annaziekenhuis
neemt.
Naar Uden
De stijgende kosten van de medische zorg en het toenemend aantal specialisaties dragen er mede aan bij dat in
2000 een fusie tot stand komt van het St. Annaziekenhuis
met het Veghelse St. Josephziekenhuis. De nieuwe organisatie krijgt de naam ziekenhuis ‘Bernhoven’, met
de toevoeging locatie Oss en locatie Veghel. De naam
Bernhoven verwijst naar rivieren of waterlopen zoals de
Maas in het noorden en de Aa in het zuidwesten. Het
woord ‘hoven’ verwijst naar een omheinde ruimte waarbinnen men zich veilig en verzorgd kan voelen.
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Een ingrijpende volgende fase is de planvorming voor
één nieuw ziekenhuis als opvolger van beide oudere
complexen. Een roerige tijd breekt aan als dit nieuws
bekend wordt. In Veghel en Oss worden acties gevoerd
(‘Anna moet blijven’). Met steun van de SP het heftigst
in Oss. Beide gemeentebesturen doen het ziekenhuis
een aanbieding voor een locatie voor nieuwbouw. Uden
komt echter steeds als voorkeurslocatie naar voren bij
het ziekenhuisbestuur, als locatie midden in de regio
10 Oss-Veghel. Ook de provincie stelt zich daarachter en

‘Den Haag’. In Oss is de teleurstelling groot over dit
besluit. De gemeente met ruim 84.000 inwoners verliest een belangrijke instelling. Na het betrekken van
de nieuwbouw is het een van de weinige middelgrote
steden in Nederland zónder ziekenhuis. Wel blijven
na het vertrek van de ziekenhuizen in Oss en Veghel
Poliklinisch Diagnostische Centra over, waar een deel
van de ziekenhuiszorg een plek krijgt. Het PDC van Oss
wordt zelfs tamelijk uitgebreid. Daarmee garandeert het
ziekenhuis toch dicht bij huis een deel van de zorg aan
vooral chronisch zieke en oudere patiënten. Ondanks
deze voorziening zal het gevoel van een groot verlies
waarschijnlijk niet meteen wegtrekken uit Oss.
Is dit het resultaat van een onvermijdelijke ontwikkeling, zoals dr. Ten Horn al in 1927 al opmerkte bij
de jubileumviering van het ziekenhuis: ‘In 1913 werd
het Sint-Annaziekenhuis geopend. Een mooi en ruim
gebouw, zeer doelmatig en praktisch ingericht. ... Een
ziekenhuis is eigenlijk nooit af. Iedere vooruitgang der
medische wetenschap stelt nieuwe eischen. Stilstand
zou hier meer dan achteruitgang betekenen.‘ Voor het
Sint-Annaziekenhuis en het St. Josephziekenhuis leiden
de ‘eischen van de tijd’ tot een groots nieuw ziekenhuis
in Uden.

gureT in de tijd

Johan (Jan) Van Ghert
1815 – 1821 Burgemeester van Oss
RUUD PIETERS

Jan van Ghert is op 25 januari 1784 geboren te Baarle-Nassau waar hij op dezelfde dag is gedoopt. Hij is een zoon van notaris
Petrus Cornelis van Ghert en Maria Catharina van Baal. Hij trouwt op 7 januari 1807 in Oss met Maria Anna Cornelïa de Louw
(gedoopt 11 september 1781 in Reek). Zij is een dochter van de molenaar Adrianus Aart de Louw, die later molenaar werd
op de molen in de Oude Molenstraat in Oss, en van Marie Anna van der Meulen.

De politieke loopbaan van Jan van Ghert:
1806	Commies ten kantore der beschreven middelen over het
Arrondissement Oss.
1809
Procureur bij de schepenen der rechtbank te Oss.
1810	
Procureur in het graafschap Megen, Maire (burgemeester) der
gemeente Oss.
1811
Suppliant van het vredegerecht te Oss.
1811
Griffier van het vredegerecht te Oss.
1815	Benoemd tot burgemeester van de gemeente Oss als opvolger van
L.A.G. Aards, die in 1812 werd
benoemd als burgemeester van Oss.
1817
Vrederechter in het kanton Oss.
1820	Benoemd tot Schout van Oss, maar bedankt hiervoor als incompatabel
(onverenigbaar) met het ambt van vrederechter.
Secretaris der gemeente Oss.
1821	Gijsbertus Hermanus de Knokke van der Meulen volgt Van Ghert op als
burgemeester.
1827	Van Ghert wordt schoolopziener van de 2e Afd. van het 1e District in de
Provincie Noord-Brabant.
1828
Belast met de waarneming van het vredegerecht te Ravenstein.
1832	Kapitein bij de 6e Kompagnie van het 2e Batt. van de Ie Afdeling
Noord-Brabant rustende schutterij.
1833	Tijdelijk majoor en bevelhebbend officier van de 1e Afd. Noord-Brabant
rustende schutterij.
1837	Lid van het Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in de Prov.
Noord-Brabant.
1838
Benoemd tot Kantonrechter in het kanton Oss.
1849	Correspondent van het Ned. Genootschap tot zedelijke verbetering der
Gevangenen.

1820	Het landgoed Elzenburg wordt ontgonnen door Gijsbertus Hermannus
de Knokke van der Meulen, toen woonachtig in het Hooghuis. Het
landgoed komt daarna in handen van Kobus Groendaal die er een café
exploiteerde. Later komt het in handen van Lambert Welten, koopman
in hooi, die er in 1912 vliegdemonstraties liet houden. In 1912 deed
hij het landgoed van de hand. In de jaren ’30 was het in bezit van
de Congregatie van Zusters van Liefde in Tilburg. In 1934 heeft het
nog tijdelijk dienst gedaan als marechaussee-kazerne. De zonen van
Willem Jurgens, Antoon (1805-1880) en Johan worden in de zaak
opgenomen.
Berkom, Marinus Johannes van: Berkom, Marinus Johannes van: op
13 januari 1953 is hij 40 jaar in dienst en wordt onderscheiden met de
eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje- Nassau in brons.
Ruud Pieters
BRON: C. KRAMER, BRABANTS HEEM, JG IV, BLZ. 66-68.70
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Zijn bidprentje is bewaard en kent de tekst:
‘Bid voor de Ziel van Zaliger den Edel Achtbaren Heer Johan van Ghert,weduwnaar
van vrouwe Maria Anna de Louw, geb. te Baarle-Nassau den 25 Januari 1784.’

Een kort overzicht van enkele opvallende zaken in de ambtsperiode van Van Ghert:
1815
Oss telt 3172 inwoners.
1817	Op 12 januari wordt de Hervormde kerk met pastorie aan de
Molenstraat/ Walstraat ingewijd, het orgel wordt in 1823 voltooid. Het
kerkje en pastorie worden in 1967 gesloopt, op de plaats staat nu een
warenhuis.
	De Hoge Raad van Adel bevestigt op 16 juli het wapen van Oss: het
heeft een blauwe kleur en is beladen met een os, staande onder een
boom, op een terras, alles van goud.
1819	In Geffen wordt Simon van den Bergh geboren, zoon van Zadok van den
Bergh. Hij trouwt 1844 met Elisabeth van der Wielen. Uit dit huwelijk
werden 6 zonen geboren. (Maurits, Isaac, Arnold, Zadok, Samuel en
Jacob). Zij hebben een winkel in kruidenierswaren en manufacturen. In
1872 begint de familie met de fabricage van margarine, een jaar na de
familie Jurgens.
	Simon van den Bergh woont van ca. 1860 tot 1890 in de Molenstraat 3.
Daarna in het pand Molenstraat 63. In 1891 verplaatst de familie Van
den Bergh de margarinefabriek naar Rotterdam. Vanaf 1896 is het pand
Molenstraat 63 een dokterswoning.
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Jan van Ghert en zijn Maria krijgen vier zonen: Jan Dominicus, Antonius
Franciscus, Petrus Johannes en Adrianus Petrus. Helaas overlijdt Maria al
op 28 mei 1843 te Oss, 62 jaar oud. Jan overlijdt op 25 januari 1852 eveneens
in Oss, 68 jaar oud.
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Gasvoorziening Oss 1860 – 1962
Ruud Pieters

De kraakgasinstallatie aan de Kloosterstraat

De gasvoorziening in Brabant

Omstreeks 1856 zijn in verschillende Brabantse steden
gasfabrieken opgericht met de bedoeling openbare
gebouwen en spoedig daarna ook woningen en straten
van gasverlichting te voorzien. De eerste proeven
waren al rond 1816 genomen, waarna concessies
volgden. In Noord-Brabant begonnen de meeste
grote gemeenten met eigen gasbedrijven, spoedig
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gecombineerd met elektriciteitsbedrijven, het GEB.
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Het gas werd gewonnen uit kolen. Nog in de 50er jaren
van de vorige eeuw werd in verschillende plaatsen
gebruik gemaakt van gasverlichting. Daarna werd
al spoedig overgegaan op elektrische verlichting .
Voor de straten vooral met natriumlampen. Voor gas
werd gebruik gemaakt van mijngas, totdat in de 60er
jaren aansluiting volgde op het sindsdien gewonnen
aardgas.

FOTO COLL. STADSARCHIEF OSS

De gasvoorziening in Oss
1860
In dit jaar werd diverse malen door verschillende industriëlen uit Oss aan de
gemeente vergunning gevraagd voor een concessie tot gaslevering in Oss.
1866
Uiteindelijk werd een particuliere gasfabriek opgericht aan de Goudmijnstraat
voor de productie van gas volgens het principe van steenkolenvergassing. Dit
steenkolengas werd gebruikt voor de straatverlichting. Van deze gasfabriek zijn
weinig gegevens bekend.
1885
Vanwege de hoge kosten van de particuliere gasfabriek vond de gemeente Oss
dat zij net zo goed zelf een gasfabriek kon exploiteren. In januari 1886 werd
het eerste ‘gemeentegas’ geleverd. Op het industrieterrein ‘De Rooijen’ aan de
Gasstraat wordt de gemeentelijke Gasfabriek in gebruik genomen.
Aanvankelijk werd hier het gas verkregen uit kolen in retorten-ovens. In 1930 zijn
deze ovens vervangen door twee verticale kamerovens met respectievelijk 3 en
5 kamers en werd de totale productie-capaciteit gebracht op 10.000 m3 gas van
4200 kal. per etmaal.

1930
Door de ontwikkeling van Oss en de steeds groter wordende vraag naar gas moet
de gasberging van de kraakgasinstallatie aan de Gasstraat worden vergroot,
oude delen moeten worden vervangen. Ook in 1952 en 1954 moet er het nodige
worden uitgebreid om aan de vraag naar gas te voldoen.
1947
Op 10 november werd de oude gasfabriek van Oss aan de Gasstraat als
productiebedrijf gesloten.
Op 1 oktober wordt de gasvoorziening overgenomen door de nieuwe kraakgasinstallatie
die in de hoek Kloosterstraat/Molenweg door de Duitse firma Klönne is gebouwd.
Hiermee komt de oude installatie in de Gasstraat te vervallen.
1953
De gasfabriek aan de Gasstraat wordt afgebroken.
1954
Door de ontwikkeling van Oss en de steeds grotere vraag naar gas
was het wederom nodig de gasberging te vergroten. Hiertoe werd een
hogedrukgasberging-installatie gebouwd met een capaciteit van 5600 m3, tevens
werd samenhangend hiermede de gasregel- en distributie-instal!atie geheel
vernieuwd en werd een gasvoorziening met middendruk voor de buitenwijken
in bedrijf genomen.
Bij het aflopen van het contract met de Staatsmijnen werd aan de gerneente
het z.g. standaard-contract aangeboden. Het standaard-contract hield echter
een aantal onzekerheden in (onder andere met betrekking tot de maxirnaal
af te nemen hoeveelheid en de prijs), met het oog waarop burgemeester en
wethouders opdracht gaven de diverse rnoderne manieren van gasvoorziening
nader te bezien.
Nadat voor- en nadelen van de verschillende systemen tegen elkaar afgewogen
waren werd besloten tot de bouw van een Klönne- kraakinstallatie met een
capaciteit van 2 x 27.500 m3 per etmaal (5300 kcal/m3) over te gaan. Het met
deze installatie te produceren gas zou met het Staatsmijngas uitwisselbaar
moeten zijn om de ombouw van de gasapparaten bij de verbruikers te vermijden.
De firma Klönne had reeds in Offenburg (Duitsland) een soortgelijke installatie
gebouwd, die bij de afnameproef gunstige bedrijfscijfers gegeven had.
1959
In augustus werd de installatie bij de firma Klönne besteld, in oktober 1959 werd
met de bouwkundige werkzaamheden begonnen.
1960
In januari begint de firma Klönne met de montage-werkzaanheden. Volgens

1962
Bij de op 9 en 10 oktober onder controle van het Gasinstituut gehouden
afnameproef is gebleken dat de door de firma Klönne gegarandeerde
bedrijfsresultaten bereikt worden.
Na de recente aardgasvondsten in Groningen is het de bedoeling van de regering
om het gehele land met aardgas te voorzien. Het is nu voor gemeente Oss een
voordeel dat zij beschikt over een kraakinstallatie, die geschikt is om ook aardgas
te kraken. Hierdoor wordt voorkomen dat extra voorzieningen aan het leidingnet
moeten worden getroffen. Ook hoeven de gasapparaten bij de mensen thuis niet
omgebouwd te worden. De gemeente laat meteen onderzoeken of het verstandig
is in nieuwe woonwijken een gasdistributienet aan te leggen dat zonder meer
gebruikt kan worden voor distributie van puur aardgas. De nieuwe woonwijk De
Ruwaard was in ontwikkeling!
1965
De kraakgasinstallatie op de hoek Kloosterstraat/Molenweg wordt gesloten en
aan Max Mozes tegen schrootwaarde verkocht. De installatie was amper vijf
jaar oud.

Veel inwoners van Oss hebben in die tijd gewerkt bij het Gasbedrijf van Oss of
hadden daar bepaalde connecties mee. Uit de 20er jaren van de vorige eeuw
hebben wij de volgende personen kunnen achterhalen:
Jacquemard, Emile H.H. (2e huw.), wonende Villapark 25, directeur van de
gasfabriek.
Getrouwd met Elisabeth T.Verkade
Jansen, Felix Antonius, wonende Kloostertsraat 2, gasmeester Gemeente Oss
Getrouwd met Anna Wilhelmina Gedden
Hermans, J., wonende Heuvel 10a, meteropnemer gasfabriek
Getrouwd met …. Driessen
Antonius (Antoon) Jurgens, z.v. Willem Jurgens en Hendrica (Hendrien)
van Valkenburg
Hij was van 1865 tot 1880 medefirmant van de Osse Gasfabriek
Getrouwd met Johanna Lemmens
Bron: 
Tijdschrift Noord-Brabant 1963, Adresboek Oss 1928, Burg. Stand,
div. publicaties
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1912
In verband met het leveringscontract van de Staatsmijnen was het noodzakelijk
de gasberging te vergroten. , De gashouder werd daarvoor ‘getelescopeerd’, dat
wil zeggen van een in hoogte verstelbare houder voorzien. De totale gasberging
bedroeg daarmee toen 4950 m3.

contract werd op 1 oktober 1960 de gasvoorziening door de kraakgasinstallatie
overgenomen. In verband met de verkoop van het terrein aan de Gasstraat
werd de kraakgasinstallatie geprojecteerd aan de Kloosterstraat. Tengevolge
van de verkoop was het tevens nodig een nieuw gas-, regel- en verdeelstation
te bouwen op het terrein aan de Kloosterstraat en een natte gashouder van
l0.000 m3, later te ‘telescoperen tot 20.000 m3 respectievelijk 10.000 m3, aan
het terrein aan de Industriesingel. Ook moesten er allerlei voedingsleidingen
gelegd worden.
De kraakgasinstallatie bestaat uit 2 complete eenheden, ieder met een nominale
capaciteit van 27.000 m3/etmaal en gedurende korte tijd te belasten tot 33.000
m3/etmaal.
Als grondstof voor het kraakproces wordt butaan gebruikt. De installatie kan
aardgas omzetten.
Voor de levering van butaan is met een Duitse olie-raffinaderij een contract
afgesloten onder zeer gunstige voorwaarden voor de tijd van l0 jaar met 5
optie-jaren.
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Na de laatste oorlog is de gasfabriek totaal vernieuwd, de ovens hadden veel
geleden door het gebruik van diverse, dikwijls ongeschikte soorten kolen, de
regel- en verdeel-installatie was te klein en niet meer up-to-date.
Daar de bouw van kolengasfabrieken in kleinere eenheden niet economisch
verantwoord was, werd besloten aan te sluiten bij de gasvoorziening van de
Staatsmijnen.
1900
Op 1 januari heeft Oss 8429 inwoners en er zijn zo’n 140 gasmeters geplaatst.
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De Derde Orde van
Sint Franciscus in de parochie
Maria Onbevlekt Ontvangen

14

Franciscus van Assisië
Franciscus werd geboren omstreeks 1181 en stierf in
1226. Hij stichtte de kloosterorde van de Franciscanen of
Minderbroeders. Al twee jaar na zijn dood, in 1228, werd
hij heilig verklaard.

De vader van Franciscus was een welgestelde lakenkoopman. Volgens de overlevering leefde Franciscus in zijn
jeugd het leven van een wildebras, latere onderzoeken
trekken de plotselinge ommekeer in zijn leven steeds
meer in twijfel. Wellicht was hij in zijn jeugd een fijngevoelig mens.
In 1202 vond er een veldslag plaats tussen Assisië en
Perugia. Gedurende deze veldslag werd Franciscus
krijgsgevangen gemaakt. Na zijn vrijlating werd hij
ernstig ziek. In deze periode kreeg hij aandacht voor de
melaatsen, die toentertijd uit de samenleving werden
gestoten. Daarnaast kreeg hij zijn eerste visioenen. Hij
bekeerde zich, trok zich terug als kluizenaar en bedelde
zijn voedsel bij elkaar. Wat hij kreeg deelde hij met de
mensen die nog minder hadden.
In 1208 kreeg Franciscus zijn eerste volgelingen die zijn
levensstijl deelden en was de Franciscaanse beweging
een feit.
In deze tijd van de kruistochten ontwikkelde Franciscus
een open visie met betrekking tot de Saracenen en benaderde hij hen met eerbiediging voor ieders overtuiging.
De ontwikkeling van het individu binnen een groep
gelijkgezinden was het uitgangspunt van de orde die
Franciscus stichtte. In 1209 kreeg hij de steun van paus
Innocentius III. Dit was helemaal geen vanzelfsprekendheid want andere vergelijkbare groepen werden als ketters vervolgd.
Lang was strikte armoede het kenmerk van de
Franciscaanse orde. De broederschap verspreidde zich
over Europa; men leefde in groepen van 3 of 4 personen.
Binnen deze groepen hielden een aantal zich uitsluitend
bezig met bidden en mediteren terwijl de anderen voor
hen zorgden. Geleidelijk werden er echter steeds meer
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In de afgelopen periode heb ik aandacht besteed aan
de religieuze verenigingen binnen de parochie Maria
Onbevlekt Ontvangen, de moederparochie van Oss.
De religieuze verenigingen waren/zijn bedoeld om tot
een diepere godsdienstbeleving te komen. Uiteraard
bestonden binnen de parochie Maria Onbevlekt
Ontvangen in het verleden ook groepen die andere
doelstellingen hadden zoals zorg voor de armen,
bestrijding van het alcoholgebruik en het verzorgen
van katholiek onderwijs. Deze komen in deze serie
niet aan bod. Ik heb vooral gekozen voor de religieuze
verenigingen omdat die in onze huidige samenleving
veel minder bekend zijn terwijl ze tot een halve eeuw
geleden nog een belangrijke rol vervulden in het
dagelijkse leven.
In dit laatste deel wil ik informatie geven over de
Derde Orde van Sint Franciscus. Uiteraard volgt hier
eerst informatie over de figuur Franciscus van Assisië,
daarna wordt ingegaan op het verschijnsel Derde
Orde en uiteraard krijgt u informatie over de Derde
Orde in de parochie Maria Onbevlekt Ontvangen.
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Robert van Vlijmen
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De Derde Orde in de moderne tijd
Paus Leo XIII was paus vanaf 1878, hij stierf in 1903. Hij
was bij zijn overlijden de oudste paus ooit. Hij had voor
die tijd een moderne visie op de kerk en legde contacten
met diverse regeringen en wetenschappelijke kringen en
was betrokken bij sociale kwesties. Hij was de auteur van
de eerste encycliek over dit onderwerp: Rerum Novarum.

In 1921 werd in Rome het 7e
eeuwfeest gevierd van de Derde
Orde waarbij het zaaien van
partijhaat en tweedracht binnen het volk werden gehekeld.
De schuld daarvan werd gelegd
bij het niet bewaren van de
orde en het niet erkennen
van de door God ingestelde
klassenverscheidenheid. De
Franciscaanse geest van eensgezindheid, liefde en vrede
moest in stelling gebracht
worden tegen deze tijdsgeest.
Ook in Nederland werden bijeenkomsten gehouden waarbij
vooral de strijd tegen de zedeloosheid van groot belang was.
Eind jaren ’20 ontstond er binnen de Derde Orde een groep vrouwen die leefden
als kloosterlingen die werden opgeleid om als hulp in
de huishouding zieke moeders van grote gezinnen te
ondersteunen wanneer zij zich geen dienstbode konden veroorloven. Door dergelijke initiatieven streed de
Derde Orde tegen “vloekaardige propaganda van het
Neo-Malthusianisme (die de geboortebeperking propageerde)”.
Ook in Oss ging deze periode met betrekking tot de
Derde Orde niet zomaar voorbij. In 1917 en in 1921 werd
een triduum gehouden (zeg maar een “biddriedaag-
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De seculiere Derde Ordeleden
(Derde Ordeleden werden ook
wel tertiarissen genoemd)
hadden een gezin, huis en een
baan. Wel legden zij een plechtige belofte af. Een kloostergelofte legden zij niet af. Deze
Orde wordt ook wel de Orde
van Franciscaanse Seculieren
(O.F.S.) genoemd. De leden
komen regelmatig bijeen maar
blijven verder hun “gewone”
dagelijkse leven leidden.
Tijdens deze samenkomsten
onderhielden en versterkten zij
hun geloof en hun onderlinge
verbondenheid. De Derde Orde
baseert zich op de Brief aan de
Gelovigen van Franciscus uit FOTO COLL. STADSARCHIEF OSS
omstreeks 1221, gericht aan een
groep mensen die geïnspireerd werden door hem of door
verwante geesten maar die geen kloostergeloften wilden
of konden afleggen. Dit leidde in 1289 tot de oprichting
van de Derde Orde.

In deze encycliek riep hij op tot het stichten van katholieke verenigingen. Hij hoopte o.a. met de Derde Orde een
wedergeboorte van de maatschappij te bevorderen. Hij
zag parallellen tussen zijn tijd en de tijd van Franciscus.
De maatschappij was ziek en kon alleen genezen door
eenvoud, matigheid, rechtvaardigheid en godsdienstzin.
Ook in Oss werd aan deze oproep gehoor gegeven. In
1884 werd in Oss een afdeling van de Derde Orde van Sint
Franciscus opgericht door pastoor van de Laar.
In 1917 werden er meerdere landelijke bijeenkomsten
gehouden waarbij werd gewaarschuwd tegen de slechte
invloeden van die tijd: drank, onbetamelijke kleding, de
zucht naar vermaak (hiermee
werd de bioscoop bedoeld) en
weelde.
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regels opgesteld en werd de beweging steeds formeler.
Dit kon ook niet anders gezien de snelle groei van de
orde. Zo ontstond ook een beweging die de regels van
Franciscus ruimer interpreteerden. De monnikenorde
was de Eerste Orde.
Intussen werd ook een Tweede Orde opgericht door de
heilige Clara van Assisië: zij stichtte een vrouwelijke
variant van de Franciscanen: de Clarissen.
De Derde Orde kon worden verdeeld in twee groepen: een reguliere tak en een seculiere. De reguliere
Derde Ordeleden leven in conventen (een klooster of
een gemeenschappelijk huis) en zij legden geloften af
en leken op de “gewone” leden
van kloosterorden.
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se” waarbij drie dagen achtereen rondom een bepaald
thema de kerk werd bezocht en men veelal door paters
verzorgde donderpreken diende bij te wonen.) Deze
waren bedoeld ter herdenking van het 7e eeuwfeest van
de Derde Orde. Naar aanleiding van het triduum in 1921
kreeg de Osse afdeling van de Derde Orde 43 nieuwe
leden. Ook in augustus 1923 en 1924 werden dergelijke
evenementen gehouden.
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In de archieven van de parochie Maria Onbevlekt
Ontvangen wordt ook melding gemaakt van een voorval
in 1931 dat tekenend is voor de vele activiteiten die op
religieus gebied plaatsvonden in de kerk. Op 24 juni van
dat jaar werd er een triduum gehouden voor de Derde
Orde en enkele uren later was er alweer een plechtige
Kindheidsmis etc…
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De Osse Derde Orde in de archieven
Met betrekking tot de Osse afdeling van de Derde Orde
vinden we in het archief de volgende documenten terug:
uit 1885 de akte van oprichting die ondertekend werd
door bisschop Godschalk. De oprichting van een afdeling
van de Derde Orde paste wel in de lijn van deze bisschop
die streed tegen bandeloos vermaak zoals Carnaval.
Men treft in het archief een register van de namen van
de leden aan van de Derde Orde dat werd bijgehouden
tot in 1943. Dergelijke lijsten werden overigens van alle
religieuze verenigingen nauwgezet bijgehouden.
In 1945 verschijnt er een circulaire, het Derde Ordeklokje. Na de oorlog wordt het gewone leven langzaam
weer opgepakt, ook het religieuze leven. Met de circulaire wilde men het contact met de leden weer herstellen.
Tijdens de oorlog schijnen er illegale circulaires te zijn

verschenen. Opmerkelijk is de aankondiging van enkele
jubilea van Derde Ordeleden. Er wordt aangekondigd
dat deze jubilea 26 april 1945 zullen worden herdacht,
daaronder ook enkelen die al 60 jaar lid zijn. Deze mensen zijn dus al vanaf de oprichting van de Derde Orde (in
1885) lid. Overigens wordt er ter voorbereiding hierop
een Franciscaans Triduum gehouden door een pater
uit het klooster van Megen. Hiervoor werd grootschalig
aandacht gevraagd door middel van folders, affiches en
in de kranten.
Veel stukken gaan over hoe de liturgie van de Derde Orde
uitgevoerd diende te worden. De meest recente stukken
dateren uit 1960, toen de plaatselijke Derde Orde haar
75-jarig jubileum vierde.
In het archief zit een brochure die door deken van Herpt
in 1962 nog werd gebruikt in zijn rol als directeur van
de Derde Orde. De brochure bevat aanwijzingen voor de
directeuren om de maandvergaderingen van de plaatselijke Derde Orde goed te kunnen leiden. Die maandvergadering was geen vergadering zoals die anno 2012
zou worden ervaren maar wordt omschreven als “het
grote middel” maar was geen doel op zichzelf: “Er zijn
Tertiarissen die hun roeping prachtig beleven zonder
dat zij ooit in de gelegenheid zijn de maandvergaderingen bij te wonen” maar de maandvergadering werd
beschouwd als “het grote middel om een afdeling tot
bloei te brengen en om haar fris en krachtig te bewaren”.
Op de maandvergadering “komen onze bestwillende
mensen bijeen en zijn wij in de gelegenheid hen te vormen en te leidden, hen grondig te onderrichten, hen iets
mee te geven voor het leven.”

De betreffende brochure was bedoeld om de
Maandvergadering van de Derde Orde levendig te houden en gaf daarvoor tips uit de praktijk. In de brochure
wordt aangegeven dat men de “vergaderingen” te lang
vindt duren. Vaak ook omdat men dit combineert met
andere religieuze verplichtingen die men heeft, samen
met de mis, het Lof en eventuele bijeenkomsten van de
Broederschap van de Heilige Familie. In de brochure,
die uitgaat van de Derde Orde, wordt aangestipt dat het
lidmaatschap van de Derde Orde boven dat van andere
Congregaties en Broederschappen geplaatst moet worden.
Dit omdat de Derde Orde streefde naar een nieuwe hogere
geestelijke levensstandaard en dat diende zwaar te wegen.
Een ander probleem was het zware zondagmiddagprogramma met het Lof en de Maandvergadering.
Aangeraden werd de Maandvergadering door de week
te houden of vlak voor het Lof of een en ander met elkaar
te combineren. Of laat bij Plechtige Vergaderingen alle

parochianen dit meebeleven in plaats van het lof.
Wanneer het slechts een kleine groep gelovigen betreft
zou het beter zijn om een en ander in een zijkapel te
laten plaatsvinden. Ook wordt aangeraden de kapel
mooi te versieren, een en ander goed te repeteren en ook
jonge leden bij de Maandvergadering te betrekken.
In de brochure wordt aangeraden een vorm van contract
met de leden aan te houden. Dit zou zelfs door de leden
worden gewaardeerd als een middel tegen “laksheid”
middels het bijhouden van presentiekaarten of men de
Maandvergadering bezocht. Eventueel kon men dat ook
doen middels persoonlijke controle. Wanneer men vaak
zonder legitieme reden van de Maandvergadering wegbleef zou de directeur moeten ingrijpen.
Aangeraden wordt de Maandvergadering van de Derde
Orde meer diepgang te geven omdat de leden van de
Derde Orde zouden willen streven naar meer diepgang,
“anders kunnen onze Tertiarissen even goed gaan luisteren naar de preken van de H. Familie of Congregatie”.
De “Maandvergadering” in de kerk begon met gebeden,
daarna werd een deel van de regels van de H. Franciscus
besproken waarna nieuws uit de Derde Orde naar
voren werd gebracht. Aansluitend hield de directeur
een Conferentie (een soort preek). Afgesloten werd met
slotgebeden en een uitstalling en verheerlijking van het
Allerheiligste (een hostie in een sierornament geplaatst).
In feite werd dezelfde ritus gevolg als tijdens de diensten
bij een kloosterorde.
Voor de “wereldse” taken ten behoeve van de Derde Orde
werd de Directeur ondersteund door het plaatselijke
bestuur. Diegenen die hierin een plaats hadden, dienden
een voorbeeldfunctie te vervullen.
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Onder leiding van bestuur en directeur zou er een
bewustwording van de eenheid van de Derde Orde
moeten worden gesmeed. De Tertiarissen hadden een
“bijzondere roeping in de parochie, om door hun persoonlijk gedrag een sfeer uit te dragen van echt katholiek en evangelisch leven.” Volgens de brochure hoefde
de directeur niet te zoeken om van de Derde Ordebijeenkomsten iets bijzonders te maken. De Derde Orde
bezat, volgens deze brochure, een rijke verscheidenheid
aan plechtigheden: “Naast de gewone maandelijkse bijeenkomst zijn er nog de indrukwekkende Kleding en
Professie, de Hernieuwing van de professie, de Opdracht
aan het H. Hart, het Afsterven van Vader Franciscus en
de Serafijnse Dodendienst.”
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Falend bestuur
Agnes Lewe
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De jaren 1929-1940 worden meestal aangeduid als
‘de crisisjaren’ of als ‘de grote depressie’: een lange
periode van krimp in de economie en van grote
werkloosheid. De crisis begon in oktober 1929 in
de Verenigde Staten na de ‘Beurskrach’ en kreeg al
snel de hele wereld in haar greep. Ook Nederland
werd hard getroffen door de recessie. In Oss hadden
al in het voorjaar van 1929 een aantal dramatische
gebeurtenissen plaatsgevonden. De Margarine Unie,
Jurgens en Van den Bergh, nam Hartog over, sloot de
margarinefabriek van Hartog in Oss en verplaatste
de productie naar Rotterdam. Ook Zwanenberg
sloot haar vetafdeling tegen een flinke afkoopsom en
ontsloeg een groot aantal personeelsleden. 1
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Voor het gemeentebestuur van Oss was dit een zware
tijd. Aan het begin van de crisis in 1929 bestond er in
Nederland een werkloosheidsverzekering, waarbij de
vakcentrales en de overheid samenwerkten. Deze kon
echter maar een klein deel van de werklozen ondersteunen, omdat slechts een klein deel van de georganiseerden
verzekerd was tegen werkloosheid en de uitkering vaak
zeer laag en voor korte duur was.2 In Oss moesten alle
zeilen worden bijgezet om het grote aantal werklozen
waarmee de gemeente werd geconfronteerd aan werk
en/of steun te helpen. Het ministerie was niet onwelwillend, maar het gemeentebestuur, in het bijzonder
burgemeester Van den Elzen en gemeentesecretaris J.A.
Pulles, maakten een aantal grove fouten bij de aanvraag
en afhandeling van de steunregeling.
Op zaterdagochtend 13 december 1929 vindt een besloten
raadsvergadering plaats. Wethouder Ploegmakers houdt

tijdens deze vergadering een
lange uiteenzetting over het
disfunctioneren van burgemeester Van den Elzen en
gemeentesecretaris Pulles.
In het “Geheim notulenboek
van de gemeenteraad” staat
deze bijeenkomst niet vermeld. 3 Onlangs dook in het
Burgemeester Ploegmakers
Stadsarchief een doos op met
persoonlijke stukken van burgemeester Ploegmakers,
die al bijna 10 jaar op het oude Streekarchief had gestaan.
Daarin bevond zich onder andere de tekst van zijn redevoering en een aantal brieven en aantekeningen die te
maken hebben met deze zaak.
Ploegmakers begon de betreffende vergadering met een
uitvoerige uiteenzetting:

Mijnheer de Voorzitter,
De aanleiding waarom B.& W. besloten deze Besloten zitting
van den Gemeenteraad van Oss te houden is een zeer ernstige, zoo ernstig dat de Wethouders dus de meerderheid van ons
College gemeend hebben dat de zaak waarover het gaat, niet
buiten het College van den Raad mocht gehouden worden.
Toen in Maart 1929 de Jurgensfabrieken uit Oss werden verplaatst was daarvan het gevolg dat er een ernstige crisis ontstond
onder de arbeiders van Oss en zeer velen werkloos en broodeloos
werden.
Burgemeester en Wethouders en ook den Gemeenteraad gingen
over tot buitengewone middelen en riepen een steunregeling in
het leven speciaal voor die buitengewone werklozen die in de
margarine en vetindustrie werkzaam waren. De finantieele hulp
van het Departement van Binnenlandsche Zaken werd ingeroepen en Goddank ook verkregen.
U Mijnheer de Voorzitter en ik hadden den 6e Maart [1929] een

Doch wat erger was? Toen het bewuste schrijven [...] in de
vergadering behandeld werd, was er ook reeds een tweede brief
waarin naar bovengenoemd schrijven werd verwezen en waarin
opnieuw om antwoord werd verzocht. Dit tweede schrijven, dato
22 April, werd echter niet ter kennis gebracht van B.& W. en werd
dus achtergehouden.
In de vergadering van B. & W. [einde april] werd het antwoord
gedicteerd en de Wethouders verkeerden in de meening dat de
zaak in orde was.
Inmiddels kon en moest met de uitkeering worden begonnen. De
Commissie met de uitvoering der Steunregeling belast stelden
zich op het standpunt, geen bericht, goed bericht, men heeft in
Den Haag geen bezwaren.
Op 6 Juni werden U Mijnheer de Voorzitter en ik wederom tot
een Conferentie opgeroepen op het Departement. Daar bleek tot
mijn ontstelling dat geen enkele brief van het Departement was
beantwoord, dat wij met de steunregeling waren begonnen, dat
dit in Den Haag niet bekend was.
Mijnheer de Voorzitter niemand dan U weet beter hoe of die
Conferentie is verlopen. Wij moesten schuld erkennen en beterschap beloven en men beloofde ons dat onze nalatigheid geen
gevolgen zou hebben, de wagen was weer in het goede spoor.
Bij de behandeling van concept-begrooting voor 1930 brachten
B. & W. daarop een post groot fl. 10.000.- voor uitkeeringen aan
uitgetrokken werkloozen.
Van het Departement kwam antwoord in 26 October.
Den 28e November, Mijnheer de Voorzitter, werd door U den
brief van het Departement van 26 October ter tafel gebracht,

In de vergadering van 28 November kwam het antwoord tot
stand en dit antwoord, meenden ten minste de Wethouders zou
zeker 29 November worden verzonden.
Den 5e December kwam ik op het departement en ik maakte
mijn excuus dat het antwoord van B. & W. zoo lang op zich
had laten wachten. Ik vernam toen dat op dien datum nog geen
enkel stuk van het Departement was beantwoord, en dat men
daar aan Zijne Excellentie zou adviseeren aan Oss geen bijdrage
meer te verleenen, ook al zou Oss door de bestaande regeling er
aanspraak op kunnen maken.
Ondergetekende spoorde den Heer Secretaris aan aanleiding
daarvan nog eens aan om toch onmiddellijk den brief van 26
October te beantwoorden zooals die 28 November was vastgesteld met een kleine aanvulling.
Den 9e December is dan eindelijk den brief van 26 October van
het Departement van Binnenlandsche zaken beantwoord.
In de vergadering van 10 December bleek het schrijven van het
Departement van 22 November zoek te zijn geraakt en den brief
van het zelfde Departement van 9 December moest nog worden
opgezocht, dus ook deze twee brieven werden wederom aan het
College van B.& W. onthouden.Mijnheer de Voorzitter, het heeft
geen haar gescheeld of door Uwe en den Secretaris zijn handelwijze had Oss een bedrag verspeeld wat ik over 1929 en 1930 wel
meen te mogen ramen op pl.m. fl. 7.000.Het spreekt natuurlijk vanzelf dat juist in dezen tijd waarin
de Gemeente Oss een finantieele crisis doormaakt van buitengewone omvang, zoo’n optreden niet mag worden vergoeilijkt.
Er zullen maatregelen moeten genomen worden, die dergelijk
beleid voor het vervolg zoo veel mogelijk voorkomen.

Ploegmakers gaat daarna nog uitgebreid in op een aantal andere gevallen waarbij de secretaris brieven had
achtergehouden die in de gemeenteraad of door B&W
hadden behandeld moeten worden. Verder noemt hij
een aantal incidenten waardoor de gemeente om duizenden guldens werd benadeeld. Zo keerde de secretaris
twee jaar een maandelijks bedrag van 50 gulden aan
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Door den Minister werd ons in het laatst van Maart antwoord
gezonden. Het is U bekend Mijnheer de Voorzitter dat deze
brief in onze vergadering van B.& W. een punt van bespreking
uitmaakte einde April, dus het heeft m.i. veel te lang geduurd
voordat door U deze brief ter tafel werd gebracht en in het
College van B.& W.

doch een inmiddels ontvangen schrijven van 22 November
van het zelfde Departement werd achtergehouden zoodat de
Wethouders daarvan geen kennis kregen.
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bespreking op het Departement waarbij ons werd toegezegd
dat, indien wij onze wenschen zooals die daar waren besproken en overeenkomstig het gepleegde overleg op schrift werden
gebracht. De brief aan Zijne Excellentie werd door B.& W. verzonden. Vanaf dat moment begint echter de lijdensgeschiedenis.
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zichzelf uit voor het voeren van de administratie van
de Vleeskeuringsdienst zonder het vereiste besluit van
B&W maar met oogluikende goedkeuring van de burgemeester.
Ook bij de stichting van de Landbouwschool werden
dure fouten gemaakt: bij de voorbereiding ervan was
overeengekomen dat Oss de landbouwschool zou exploiteren en een deel van de kosten voor rekening van
de gemeente zou worden genomen. Daarnaast zou de
Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB) een
bedrag van fl. 1000.- per jaar betalen, totdat het Rijk de
school zou subsidiëren.
In de brief aan de NCB - opgesteld door de secretaris en
ondertekend door de burgemeester – kwam echter te
staan dat de gemeente Oss alle kosten voor haar rekening
zou nemen. Ploegmakers: “Terecht kon het Bestuur van
den N.C.B. de royale houding der Gemeente Oss prijzen
in haar jaarverslag, doch Oss had de financieele strop van
c.a. fl. 2000.- door eigen schuld van haar bestuurders”.
Het laatste voorbeeld betreft het Correspondentschap
Arbeidsbemiddeling. Hierover zegt Ploegmakers:
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“Een achttal jaren geleden richtte het Departement van Arbeid
een circulaire tot de Gemeentebesturen betreffende oprichting van
Correspondentschappen der Arbeidsbemiddeling. De circulaire
hield in dat onder bepaalde voorwaarden 40% van het salaris van
de Correspondent op het Departement kon worden verhaald.
Wat gebeurde toen hier?Het Correspondentschap werd opgericht,
de gestelde voorwaarden werden niet nagekomen en het salaris van
den Correspondent nam de gemeente geheel voor haar rekening.
Indien de bewuste circulaire behandeld was waar ze behandeld
had moeten worden, had de gemeente Oss 8 x fl. 400.- van het Rijk
op het salaris van den Correspondent terug [kunnen] vorderen.”
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Ploegmaker dient – na enig debat mogen we aannemen
- twee moties in. Een motie van afkeuring tegen de
burgemeester als hoofd van de gemeente en één waarin
om een schorsing voor twee weken van de secretaris
wordt gevraagd. Bestuursrechtelijk is deze manier van
handelen correct. Een motie van afkeuring is een motie
die wordt ingediend om afkeuring kenbaar te maken
over een bepaalde handeling of gebeurtenis, zonder dat
ook het vertrouwen wordt opgezegd. Schorsing is een

disciplinaire maatregel. De politieke verantwoordelijkheid voor het functioneren van de secretaris ligt bij
de burgemeester, de verantwoordelijkheid voor uitvoering van zijn taken ligt bij de
secretaris zelf.
De motie van afkeuring
tegen de burgemeester
wordt met 14 tegen 1 aangenomen. Een passage waarin
werd gevraagd om een uittreksel van de notulen van
deze vergadering ter kennis
Burgemeester van den Elzen
te brengen van de minister
en Gedeputeerde Staten van Brabant is kennelijk op het
laatste moment geschrapt. 4 In het bericht van de krant
De Stad Oss over de raadsvergadering wordt geen melding gemaakt van deze motie. Wellicht wilden de raadsleden de burgemeester ontzien en vond de stemming
in beslotenheid plaats. Burgemeester Henricus van de
Elzen, bierbrouwer van beroep, was op dat moment
bijna 74 jaar oud en meer dan 45 jaar lid van het gemeentebestuur van Oss: in 1883 werd hij raadslid, in 1886
wethouder en in 1910 burgemeester.
De motie tegen de secretaris luidt als volgt:

“Den Heer J. A. Pulles in zijn functie van Secretaris der Gemeente
Oss te schorsen voor den tijd van veertien dagen, deze schorsing
te beschouwen als een laatste en zeer ernstige waarschuwing en
zal bij herhaling ontslag uit Gemeentedienst moeten volgen.
De motie wordt tijdens een openbare gedeelte van de
vergadering aangenomen met 12 voor en 2 tegen. De
tegenstemmers zijn P. Cremers en Dr. A. Verbeek. 5

Secretaris Jan A. Pulles

Secretaris Jan A. Pulles is op
dat moment 63 jaar oud en
ruim 25 jaar in dienst geweest
van de gemeente. Hij stort
volledig in. ‘De Stad Oss’
bericht in eerste instantie
dat hij op de vraag van de
burgemeester of hij nog iets
had in te brengen ‘weenend
(antwoordde), dat zijn vrouw

9 Zie Smeets, J. De affaire Oss, p. 117-122.

Burgemeester Van den Elzen overlijdt in het voorjaar van
1932 en wordt opgevolgd door wethouder Ploegmakers.
Ploegmakers was dus burgemeester in de tijd dat de Osse
Bende hoogtij vierde én uiteindelijk werd opgerold. Hij
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en kinderen geruïneerd zijn’. 6 Vier
dagen later volgt een rectificatie in
de krant: ‘Wij stellen er prijs op, een
onjuistheid te herstellen, die geslopen is in ons verslag van de zitting
van den raad der gemeente Oss van
13 december j.l., voorkomende in ons
blad van 13 december 1929. Daarin
toch staat vermeld op de vraag van
den voorzitter of de secretaris nog iets
had in te brengen, antwoordde hij
weenend, dat zijn vrouw en kinderen
geruïneerd zijn.
Nader blijkt ons dat de gemeente- Sanatorium Berkenoord, Nijmegen
secretaris deze woorden niet heeft
gesproken en betreuren wij hierdoor deze voor de was als burgemeester ook verwikkeld in diverse onderbetrokkene en zijn gezin hoogst onaangename gebeur- zoeken naar misstanden op het stadhuis: het vermeende
tenis voor hem nog grievender te hebben gemaakt.’ 7
kastekort van het Burgerlijk Armbestuur, de vleesbonnen-affaire en de vermeende werkloosheidsfraude. 9
Pulles is een gebroken man. Of hij na zijn schorsing, die Ploegmakers overlijdt op 8 januari 1941.
tot 31 december 1929 duurde, in dienst kon blijven of
werd ontslagen is niet duidelijk. Hij laat zich opnemen De zoon van secretaris Pulles, mr. J.P. Pulles, gaat in juni
of wordt opgenomen in het sanatorium ‘Berkenoord’ 1939 de politiek in. Hij wordt lid van de gemeenteraad
aan de Oude Graafscheweg 296 te Nijmegen, in die voor de R.K. Staatspartij en op 28 februari 1940 (derde)
tijd omschreven als ‘een inrichting voor zenuwlijders’. wethouder. Twee keer is hij korte tijd waarnemend
Het werd in 1904 opgericht door zenuwarts en genees- burgemeester: de eerste keer nadat burgemeester De
heer/directeur Dr. Jacob Wiardi Beckman, vader van Bourbon in 1943 was ondergedoken en de tweede keer
SDAP-kamerlid en verzetstrijder Wiardi Beckman. 8 Op nadat de NSB-burgemeester Apeldoorn in 1944 was
23 maart 1930, zondagochtend, wordt Jan Pulles dood vermoord. Pulles had sterke ‘Duitse sympathieën’ zoals
gevonden in het vijvertje voor dat sanatorium.
men toen zei. Hij is na de oorlog berecht en uit Oss
vertrokken.
Over psychiatrische aandoeningen was in die tijd weinig
bekend. Waaraan hij leed kunnen we daarom slechts
1 	Made in Oss, p. 27.
raden. In het krantenbericht van 25 maart 1930 staat
2 De Rooy, Werklozenzorg en werklozenbestrijding, p. 57.
dat hij tijdelijk opgenomen was wegens overspanning.
3 	BHIC, Gemeentebestuur Oss, 1810 – 1930, Inv.nr. 462, Geheim
Op zijn bidprentje is het anders verwoord, namelijk
notulenboek van de gemeenteraad 15 mei 1894 - 1 dec. 1921.
dat ‘God hem in de laatste maanden des levens zwaar 4 	De tekst is met een zwarte pen doorgestreept, maar nog redelijk
beproefde en hem bezocht met een kwaal erger dan de
leesbaar.
dood, die hem willoos medesleurde naar
5 De Stad Oss van 13 december 1929.
het graf’. Dit zou een omschrijving kunnen zijn van een 6 Ibd.
depressie waar hij gezien de klachten over zijn (niet) 7 De Stad Oss van 17 december 1929.
functioneren wellicht al langer onder leed.
8 http://www.vveberkenoord.nl/BERKENOORD/
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Het is alweer even geleden dat de
grijpers van de sloper korte metten
maakten met het hoofdkantoor van
UNOX aan de Gasstraat-Oost. In juni
2012 begon dat werk. Toch even aandacht voor dit markante gebouw dat
omstreeks november 2012 compleet
verdwenen is. Hier bestuurde de
directie van UNOX de werkzaamheden vanuit een modern, strak en
licht gebouw het Osse bedrijf. Hier
zorgde de afdeling marketing voor
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verkoop over de hele wereld van de
smakelijke producten. En, ook van
groot belang, hier waren een aantal
medewerkers die geboeid waren door
actief met groot historisch besef.
Zij sloegen in een ruimte achter de
trap in de grote centrale hal dozen
vol historisch materiaal op. Foto’s,
films, brochures, reclamemateriaal,
blikjes UNOX-producten, dozen,
kleine gereedschappen en wat al niet
meer. Het is nu belangrijk materiaal

in het Stadsarchief voor een beeld
van de UNOX-fabricage in Oss. De
plek zelf blijft van belang voor de
Osse industrie. Ball-Packaging
breidt er zijn productie uit. PS

Het hoofdkantoor van UNOX is op 24 oktober
2012 al zo goed als verdwenen.
Met een beetje moeite is de vijver voor de
hoofdingang nog herkenbaar.
(FOTO PAUL SPANJAARD)

Uit de schatkamer van het Stadsarchief
Paul Spanjaard

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

Dit keer: nota’s, foto’s van het oude centrum van Oss en handelscorrespondentie, vaak briefpapier met fraaie opdrukken
van allerlei Osse bedrijven en winkels. Deze documenten uit
de periode 1900-1925 en zijn bewaard gebleven in de collectie
archiefmateriaal van Jac. Cox, hoepelfabrikant en handelaar
in onder andere bouwmaterialen en brandstoffen.

Een deel van de schat aan oude handelscorrespondentie in het Stadsarchief.

tussentijds 1 /| 2013

JAARGANG 19

Het bedrijf van Jacobus Cox (1867-1935) was oorspronkelijk een traditionele hoepelmakerij. Met soepele wilgentenen
werden de duigen bijeengehouden van de houten vaten en
kuipen waarin de boeren boter en andere waren bewaarden.
Na de komst van de margarinefabrieken en vleesverwerkende

fabrieken in Oss aan het einde van de negentiende eeuw werd
Cox toeleverancier voor de bekende margarinefabrieken van
Jurgens. Want ook deze bedrijven gebruikten in het begin de
traditionele vaten en kuipen als verpakking van hun ‘kunstboter’. Het bracht Cox’ bedrijf grote voorspoed. Aan het begin van
de twintigste eeuw was Cox een vooraanstaande ondernemer
en politicus in Oss met een groot nationaal en internationaal handelsnetwerk. Deze tentoonstelling die tot 13 juni
staat, geeft een overzicht van de vele contacten die Cox had
met de middenstand in Oss, zoals ijzerwarenwinkel Kuijte,
Handelsdrukkerij Acket, boekhandel Meijs-Wolf, horloger
(klokkenmaker) Marijnissen, De Reuver Stoomkuiperij.
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gureT in de tijd

Toen de Passage nog ’t Gèngske was
RUUD PIETERS

Toen de katholieke gemeenschap van Oss in 1648 hun kerk aan de hervormden
moesten afstaan en zij rond 1672 een schuurkerk buiten de wal mochten
bouwen, ontstond ’t Gèngske, één van de meest historische straatjes van
Oss. Het was een kerkpad dat vanaf de Heuvel naar deze schuurkerk liep. De
uitgang was zo smal dat men elkaar er niet kon passeren. Een plank over de
gracht deed dienst als bruggetje.
Tot 1800 deed ‘t Gèngske dienst als kerkenpad voor de katholieken naar
het schuurkerkje dat op de plaats stond waar nu de V&D staat. De Fransen
hadden het toen in ons land voor het zeggen en gaven de katholieke kerken
terug aan de parochianen. Het handjevol hervormden kreeg in Oss in ruil het
schuurkerkje.
Het was mooi een doorsteekje met gezellige kleine winkeltjes en gladde
muren, overgebleven van het vele schuifelen daarlangs. ’t Oude Gèngske was
maar 80 cm breed. Osse jongens hadden er tijdens het destijds zo populair
flaneren veel plezier van, meisjes konden hen niet passeren zonder contact
te maken!
In de volksmond werd ’t Gengske al gauw de Passage genoemd. In de loop
der jaren ging het er vervallen en ongezellig uitzien en de gemeente Oss liet in
1949 ’t Gèngske verbreden tot de huidige breedte. De naam werd nu officieel
Passage en er werd een plaquette ingemetseld aan de kant van de Heuvel. Op
23 februari werd de plaquette officieel door burgemeester G.J. Delen onthuld
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Deel van een kadastertekening
ca. 1940 waarop duidelijk is
te zien hoe smal het Gengske
toen was.
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onder de welluidende muziek van de Stadsharmonie K.V.A. In dit jaar werd ook
nog het 550-jarig bestaan van de stad Oss gevierd.
In 1928 woonden er in ’t Gèngske de volgende personen en winkeliers:
Berg-Barneveld, J. van de
Bergen, J.W. van
Metselaar

Passage 1
Passage 1

Hes, Albert

Passage 2
Walplein 18

Wittenberg, Antonius F.
Passage 3
Geboren: Oss 06-06-1890		
Overleden: Oss 14-12-1960
Getrouwd met Catharina Graste
Vugt, Johannes Antonius van Passage 4
Handel in Tabak, Sigaren, enz.
Geboren: Oss 11-11-1875
Overleden: Oss 19-08-1962
Getrouwd met Wilhelmina Maria Catharina Volleberg

BRON: 		
ADRESSENGIDS OSS1928; B.H.I.C,; BURG.STAND.
FOTO’S: R.PIETERS, 20 FEBRUARI 2005

Ansichtkaarten Berkers Verbunt
Rond 1907 heeft de toenmalige Kunsthandel
Berkers Verbunt uit Asten een serie van 20 stadsgezichten van Oss uitgegeven. Het drukken van
de kaarten werd uitbesteed aan een speciaaldrukkerij in Haarlem, ‘De Tulp’, waar de glasplaten met de negatieven volgens de fotogravu-

retechniek werden verwerkt tot ansichtkaarten.
Het bijzondere van die techniek is dat van de
hoge scherpte van de grote glasplaatnegatieven
maar weinig verloren ging, waardoor bij sterke
uitvergroting relatief kleine details toch weer
onthuld kunnen worden, zoals het locomotief-

Pieter Roskam

nummer op de bufferbalk van de loc. In het Osse
Stadsarchief worden enkele van deze prentbriefkaarten bewaard, terwijl Hans Veltman, een
gepassioneerd verzamelaar van Osse ansichtkaarten, inmiddels bijna alle verloren gewaande
kaarten terug heeft kunnen vinden.

o s c h . station.
Het station in Oss is gebouwd in 1875,
maar de treinen rijden pas vanaf 1881
voorbij. In die periode van toenemende industrialisatie, nemen het goederen- en personenvervoer sterk toe. Het
stationsgebouw wordt daarom in 1904,
aan de westzijde (richting Den Bosch),
uitgebreid met een nieuwe vleugel en
een extra woning. Dat is te zien op de
ansichtkaart waarvoor de fotograaf van
Berkers Verbunt na 1906 de opname
heeft gemaakt. Het aanwezige personeel,
waaronder de kruier en de bemanning
van de trein poseren op beide perrons,
terwijl de stoker (‘de chauffeur’) hoog
op de bufferbalk van de locomotief is
geklommen. De grote man die zich op

de rand van het perron heeft opgesteld
is waarschijnlijk Henri Hakbijl, die tussen 1882 en 1914 stationschef in Oss was,
gedurende welke tijd hij met zijn gezin
in de grootste van de twee stationswoningen woonde.
Mark Scholten, schrijver van het
boek ‘Sporen rond de Reuver’, heeft
in ‘De Wisseltong’, het orgaan van
Modelbouwvereniging de Wissel, in
oktober 2011, de gegevens van de locomotief gepubliceerd, die achterhaald
konden worden omdat de scherpte van
de foto het locomotiefnummer prijsgaf:
350. Deze loc is gebouwd in 1883 te Gorton
bij Manchester, Groot-Brittannië, door
de firma Beyer Peacock & Co Ltd., voor

‘Maatschappij tot Exploitatie van de
Staatsspoorwegen’ (SS), die vanaf datzelfde jaar de spoorlijn Nijmegen-‘sHertogenbosch exploiteerde, eerder aangelegd door de Nederlandse Zuid-Ooster
Spoorweg-Maatschappij (NZOSM). In
totaal zijn er 175 van deze locs, type 3878,
in dienst geweest bij de SS.
Ergens achter de trein gaat de kerktoren van Berghem schuil, terwijl rechts
ervan nog vaag, de na 1901 gebouwde
goederenloods te zien is, die lang door
Zwanenberg is gebruikt.
Prentbriefkaart: “OSCH. Station.”,
Collectie Hans Veltman, Boxmeer.

