
tu
ss

en
ti

jd
s 

2 
/| 2

01
3  

JA
A

RG
A

N
G

 1
9

t
u

s
s

e
n

t
ij

d
s

 1
 J

A
A

RG
A

N
G

 9

1

t
u

s
s

e
n

t
ij

d
s

 2
/1

3

In dit nummer oa.: 

•  Herstel vergane glorie kantoor Bergoss

•  Oss en Pampus

•  Bierbrouwerijen in Oss

•  Yad Vashem-onderscheiding voor Gerardus Cox

•  Een bewogen leven, Titus Brandsma (deel 1)

 En nog veel meer

Een uitgave van de historische kring voor Oss en 

omgeving, stichting De Werkende Mens

Jaargang 19 | Najaar 2013 | issn 1387-1498
Dit blad heeft een waarde van € 4,50

Zie ook www.dewerkendemensoss.nl



 Foto voorpagina: Open Monumentendag, Bergoss-kantoor uit 1919, 
in herstel sinds september 2013. [Foto Paul Spanjaard]
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 De tijd van Kerstmis en Oud en Nieuw nadert weer, 

inclusief de lange winteravonden.. Mooie periode voor 

Tussentijds om weer te verschijnen en de Osse historie 

voor het voetlicht te brengen.

Uiteraard komen de bekende thema’s weer aan bod: de 

Osse bedrijven (in dit nummer Bergoss), de tragedies 

van de Tweede Wereldoorlog en het katholieke leven in 

Oss. Wanneer ik spreek over de tragedies van de Tweede 

Wereldoorlog moet ik stellen dat er in deze periode door 

velen ook heldenmoed is getoond. Daarover kunt u lezen 

in het artikel over de toekenning van de Yad Vashemprijs 

in deze Tussentijds.

Ook komt Titus Brandsma uitgebreid aan bod, 

geïnspireerd door het 90 jarig bestaan van de naar hem 

vernoemde school en de musical die hem op een creatieve 

manier voor het voetlicht brengt (met dank aan schrijver 

en docent Rémy Albers die ook voor De Werkende Mens 

een mooie lezing verzorgde). In dit eerste deel gaat het 

vooral over het heel drukke leven van Titus en wat hij 

voor Oss en Nijmegen heeft betekend. In het voorjaar van 

2014 komt zijn tragische lot in Dachau ter sprake.

Toch is er een artikel in deze Tussentijds dat er echt 

uit springt, juist omdat je dit onderwerp absoluut niet 

zou verwachten in een blad over de historie van Oss en 

omgeving, namelijk het eiland Pampus bij Amsterdam. 

Ook dit eiland blijkt een link(je) met Oss te hebben. Dat 

is toch een verrassende opsteker!

Uiteraard wens ik u allen een goede winter toe en ik durf 

nu al te zeggen dat er genoeg reden is om uit te kijken 

naar het voorjaar want……. dan verschijnt weer het 

volgende nummer van Tussentijds!

namens de redactie

Robert van Vlijmen

Redactioneel



Sluiting Bergoss
Toen Bergoss in 1982 sloot zag het er naar uit dat het kan-
toor uit 1919, volgens een oude Osse traditie vroeg of laat 
onder de slopershamer zou bezwijken. Maar het tij keer-
de, en er werden plannen gemaakt om het oude gebouw 
nieuw leven in te blazen. Een plan om het kantoor uit te 
breiden met een moderne aanbouw voorzien van strakke 
glaswanden, kon niet op veel bijval rekenen en donkere 
wolken stapelden zich op boven het leegstaande kantoor. 
Wanneer zou het weer een goede invulling krijgen?

Kantoor op zolder 
Jacob van den Bergh (1846-1921) verplaatste de watten-
fabriek, die zijn vader in 1856 in de Molenstraat begon-
nen was, in 1875 bij zijn trouwen, naar de Walstraat. 
In 1880 veranderde hij de naam van de wattenfabriek, 
waarbij zijn oudere broer Hijman lang betrokken is 
geweest, in firma Gebroeders van den Bergh, om ver-
warring te voorkomen met de margarinefabriek van 
zijn oom Simon van den Bergh (1819-1907), die toen nog 

in Oss gevestigd was. In 1888 verplaatste Jacob de wat-
tenfabricage naar de Goudmijnstraat, op de plaats waar 
eerder de eerste gasfabriek van Oss was gevestigd, en 
hij breidde uit langs de Klaphekkenstraat. Later, moge-
lijk in 1891, verhuisde hij met zijn gezin weer naar de 
Molenstraat. Het oude woonhuis aan de Walstraat (nu 
is daar een Chinees restaurant gevestigd), wordt dan 
in zijn geheel bedrijfspand. Niet lang daarna worden 
successievelijk vier van Jacobs zonen bij het bedrijf 
betrokken. Bram (Abraham, 1879-1956), de tweede 
zoon, ontfermt zich al vanaf zijn 15e op zijn zolderka-
mer (dan vermoedelijk weer in de Molenstraat) over de 
boekhouding. Twee jongere broers helpen Bram enige 
tijd met de administratie voordat zij een andere taak 
op zich nemen. Isidoor (Isaac, 1881-?) gaat het bedrijf 
vertegenwoordigen in Parijs en wordt directeur van de 
handelmaatschappij van de firma Gebroeders van den 
Bergh in Rotterdam. Joop (Joseph, 1883-1966) helpt lan-
ger met de boekhouding en bemoeit zich later vooral 
met de kapokfabricage. Simon (1887-1945) wordt eerst 
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Herstel vergane glorie 
kantoor Bergoss (1919)

Pieter Roskam

Het kantoor van Bergoss in 1974, met gemoderniseerd bedrijfslogo. De ruimte voor het kantoor is bestraat en van parkeervakken voorzien 

voor de blauwe Volvo’s van de directieleden. FOTO PIETER ROSKAM.



procuratiehouder in Oss, en gaat later naar Rotterdam, 
waar hij na de fusie met meelimporteur Friede Knurr, 
aldaar directeur wordt van Gebroeders van den Bergh 
Industrie en Handelmij N.V.

Kantoor in het vroegere woonhuis
Het vroegere woonhuis aan de Walstraat is van lieverlee 
geheel kantoor geworden. De oude Jacob verhuist in 
1903 met zijn gehele gezin 
vanuit de Molenstraat naar 
Nijmegen. Een jaar later 
neemt Jacob zijn zonen 
Abraham en Isaac op in de 
firma Gebroeders van den 
Bergh, "ten doel hebbende 
de voortzetting van zaken 
tot heden door dezelfde 
firma onder de eerste ven-
noot gedreven, bestaande in 
fabriceren en handeldrijven 
in kapok". Later treedt ook 
de jongere zoon Joseph toe.

Groei van het bedrijf
Jacobs zoon Bram richt zich 
steeds meer op de fabriek 
in Oss. In 1906 zijn er al 32 
medewerkers, waaronder 
twee kantoorbedienden. De 
broers zorgen met hun ver-
schillende capaciteiten op het gebied van administratie, 
organisatie, fabricage en commercie voor sterke groei 
van het bedrijf. Ook het kantoor groeit uit zijn voegen, 
zodat het vroegere woonhuis die groei in 1917 niet meer 
kan huisvesten; er zijn dan al 160 werkkrachten in dienst 
van het bedrijf. Verder wordt het steeds bezwaarlijker 
dat het kantoor gescheiden is van de fabriek.

Nieuw kantoorgebouw
Omdat Jacob van den Bergh, evenals andere Osse indu-
striëlen, naar de meer voorname stad Nijmegen was ver-
huisd, is het niet verwonderlijk dat de Nijmeegse archi-
tect Oscar Leeuw (1866-1944), die in 1914 tekende voor 
het Nijmeegse Concertgebouw 'De Vereeniging', vereerd 
werd met de opdracht een kantoorgebouw te ontwerpen 
voor de firma Gebroeders van den Bergh in Oss. In 1919 
werd het kantoor opgeleverd en in september dat jaar in 

gebruik genomen.
Brief
Het nieuwe kantoor aan de Spoorstraat is zelfs in novem-
ber nog niet goed te bereiken, zo blijkt uit een brief 
van 8 november 1919 aan het gemeentebestuur, waarin 
wordt gerefereerd aan eerdere verzoeken "over rioleering 
en verharding van den weg voor ons kantoor", vooral 
omdat de toestand wegens de huidige weersgesteldheid 

onhoudbaar is geworden. 
In 1921, kort voor het over-
lijden van Jacob, wordt de 
firma omgezet in een N.V.: 
"Gebroeders van den Bergh's 
N.V. Industrie en Handels-
Maatschappij, met als doel 
“Vervaardiging van en han-
del in textielproducten, de 
bewerking van en handel in 
kapok, fabricage van watten, 
de commissiehandel en han-
del voor eigen rekening in 
binnen- en buitenlandsche 
graanproducten".

Indeling van het 
kantoor
Vanaf de hoofdingang loopt 
een gang door het gebouw, 
met rechts een opening 
naar het kantoor, waarlangs 

de balie stond met de receptionistes, en waar ooit dames 
zaten zoals José Pullens, Hannie Smits of Gerrie van 
Hintum. Het kantoor was een grote open ruimte met 
bureaus voor de kantoorbedienden. De ramen waren aan 
de straatzijde. Aan de andere zijde en gescheiden door een 
zijgang, die toegankelijk was vanuit de hoofdgang door 
het gebouw, bevonden zich de vertrekken van de direc-
tie, waar aanvankelijk Bram van den Bergh resideerde, 
tot zijn zoon Fred van den Bergh (ca. 1909-1976), die liever 
kunstschilder was geworden, hem toch opvolgde. In 1959 
kwam de klad in de meelhandel en werden de activitei-
ten van het handelskantoor van de firma Gebr. van den 
Bergh in Rotterdam gestaakt. Herman van den Bergh 
(*1919), de zoon van Brams jongere broer Simon (1887-
1945), die daar sinds 1948 directeur was, trad in dat jaar in 
Oss toe tot de directie, waarna hij het linker vertrek van 
het directiekantoor in gebruik nam.
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Brief van 8 november 1919 met dringend verzoek de bestrating voor het 

kantoor van Bergoss in orde te brengen. COLLECTIE BHIC, ‘S-HERTOGENBOSCH.



tu
ss

en
ti

jd
s 

2 
/| 2

01
3 JA

A
RG

A
N

G
 1

9

4

Meneer Fred en meneer Herman
Er moest paal en perk gesteld worden aan de vrije inloop 
van personeelsleden, die met een der directeuren wilden 
spreken. Daarom hing er boven de toegangsdeur van de 
zijgang een rode lamp: als die brandde moest je wachten 
of later terugkomen. Tussen de middag werd de toegang 
voor iedereen geblokkeerd omdat de directeur dan een 
dutje wilde doen: op Jo Netten na, gewoonlijk werkzaam 
bij Van de Wal op de stalenkamer, om iedereen de toe-
gang tot de directievertrekken te ontzeggen.

Restauratie
Ossenaar Ton Kemkens van Patrimonium had al ideeën 
met het kantoorpand sinds 2004. Patrimonium restau-
reert en exploiteert het liefst monumentaal vastgoed, 
met eerbiedige zorg voor de authenticiteit ervan. In 2013 
kwamen de plannen rond voor het Bergoss-kantoor van 
Oscar Leeuw uit 1919. Patrimonium heeft al eer ingelegd 
met de restauratie van het oudste pand van Oss, aan de 
Peperstraat 12, waar nu het Osse Stadsarchief is geves-
tigd. De vroegere allure van het kantoorpand zal, zowel 
binnen als buiten met dezelfde zorg, zoveel mogelijk in 
de oorspronkelijke staat worden teruggebracht. De res-
tauratie is gestart in de zomer en kan medio 2014 gereed 

zijn. Daarna start de exploitatie van het gebouw door 
verhuur van de beschikbare kantoorruimte in afzon-
derlijke eenheden. Eindelijk wordt vergane glorie in Oss 
weer eens in ere hersteld.

Geraadpleegde bronnen: 

Cunen, J. De nieuwste Geschiedenis van Oss. Oss: Drukkerij M. 
W van Loosbroek, 1939.

Bergh, Abraham van den, e.a. 1856-1956 Bergoss 
(Jubileumuitgave voor het personeel). Oss: Bergoss, 1956.

Bergh, H.A. van den, Mijn levensverhaal. Den Haag: Herman 
van den Bergh, 2005. 

Louw, Marjo de, Ton Kemkens en Wouter Pullens, Werken 
in een roemrijke traditie: Herbestemming Bergosskantoor en 
portierswoning. Oss: Patrimonium, 2013.

Bevolkingsregister Oss, Stadsarchief Oss.

Kadaster, BHIC 's-Hertogenbosch.

www.roskamox.nl/oir/ >Joodse Fabrikanten en Families Oss

Het vroegere woonhuis van de familie Jacob van den Bergh aan de Walstraat rond 1935, tot 1919 in gebruik als kantoor, daarna nog lange tijd in 
gebruik als pakhuis.
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Tussen door

Een beetje Oss op Pampus 
Paul Spanjaard

Het was midden jaren tachtig dat ik korte 
artikelen schreef voor weekblad De Sleutel. 
Voor het schrijven van deze kleine verhalen 
kwam ik een keer in contact met mevrouw 
Kolsteeg-van Capelle in Oss. Een aardige 
oudere dame met, naar al spoedig bleek, 
een bijzonder verhaal, een verhaal over het 
wonen op een bijna onbewoond eiland. Zij 
bleek namelijk de dochter van een fortwachter 
van het roemruchte fort Pampus, gelegen in 
de monding van het IJ. Haar vader, Jan van 
Capelle, werd in 1924 fortwachter en had als 
taak de gebouwen en installaties in goede 
staat te houden voor het geval van oorlog. Het 
gezin Van Capelle was de enige bewoner want 
soldaten werden alleen bij mobilisatie op het 
fort gelegerd. Als baby ging mevrouw Kolsteeg 
in 1924 met haar ouders mee naar het fort en 
woonde daar vijf jaar. Ze had nog veel goede 
herinneringen aan die jaren. Wij zouden het 
misschien eenzaam vinden. Ze moest met een 
bootje naar de kant, naar Muiden, om daar 
andere kinderen te treffen. Daar kwam het niet 
zo gauw van. Maar ze kon zich heel goed zelf 
vermaken, speelde samen met haar broertje 
op het eiland. 

Ik moest weer aan haar verhaal denken toen ik 
dit jaar bij een loterij een toegangskaartje won 
voor Pampus. De afgelopen tien jaren is er hard 
gewerkt om het vervallen fort weer toonbaar te 
maken en de historie te tonen aan bezoekers. In 
de zomermaanden kun je er met een aangenaam 
boottochtje vanaf Muiden of Amsterdam naar toe. 
Bij aankomst op het forteiland zag ik al spoedig op 
de muur van het fort een natuurstenen gedenksteen 
met daarop de vermelding dat mevrouw Kolsteeg op 
23 mei 2007 deze eerste steen van de restauratie 

van het fort-eiland heeft geplaatst. Op het forteiland 
is de vroegere dienstwoning van de fortwachter 
weer in goede staat gebracht voor een nieuw 
beheerdersechtpaar. Het grote fort, met twee 
immense geschutskoepels, is vrij te bekijken. Er 
zijn ook gidsen die met smakelijke verhalen een 
rondleiding geven. In het fort is overal informatie over 
de historie van Pampus te vinden. Met foto’s en een 
moderne audiovisuele productie. Een bezoekje aan 
Pampus durf ik graag aan te bevelen. 
Bij het opzoeken van informatie over Pampus 
kwam ik bij toeval tegen dat er hier dichtbij, bij 
Maasbommel, een drijvend hotel ligt met de naam 
‘Botel voor Pampus.’ Het blijkt dat een zoon van 
mevrouw Kolsteeg daar de beheerder van is. Op zijn 
website heeft hij het verhaal van Pampus en zijn 
moeder opgenomen:

Over de naam ‘Botel voor Pampus’
Vroeger was Pampus een ondiepte in de Zuiderzee 

voor de haven van Amsterdam. Schepen van de VOC 
kwamen zwaar beladen terug van hun lange reizen 
en moesten hier wachten tot z.g. scheepskamelen ze 
eroverheen konden tillen. Tijdens het wachten lieten 
de reders alvast vrouwen, drank en eten aan boord 
brengen. Al snel heette dit in de volksmond “voor 
Pampus liggen”.
Tegenwoordig wordt de uitdrukking “voor Pampus 
liggen” veelal gebruikt voor mensen die buiten 
westen zijn geraakt door vermoeidheid of te veel 
alcoholgebruik en daarom niet verder willen of 
kunnen. 
Bovendien, is Pampus de naam van een type zeilboot, 
welke overigens dit jaar haar 75 jarig bestaan viert. 
Daar er bij het ’’drijvende eilandje’’ ook zeilboten 
verhuurd worden en zeillessen gevolgd kunnen 
worden leek deze naam erg toepasselijk .
Toch was er voor de eigenaar, Ruud Kolsteeg, nog 
een derde, belangrijker, reden om voor deze naam 
te kiezen:
Het bijzondere is gelegen in het feit dat mijn opa, 
Jan van Capelle, fortwachter is geweest op Pampus 
en mijn moeder in haar jeugd op het eiland gewoond 
heeft.

Mijn moeder, Ali Kolsteeg-Van Capelle (91), verhuisde 
als baby naar Pampus. Ze is de oudste dochter van 
mijn opa, beroepsmilitair Jan van Capelle, die in 
1924 de taak op zich nam het fort in optimale staat 
van verdediging te houden. Regelmatig vertelde mijn 
moeder over Pampus: “Ik kan me herinneren dat 
het een keer zo vreselijk stormde dat ons kippenhok 
wegwoei en de kippen door het fort renden, nog 
steeds ben ik bang voor storm”.

Alle krantenstukken over het eiland heeft ze trouw 
ingeplakt en haar fotoboeken zijn voorzien van de nodige 
dagboekfragmenten. Ooit was dit háár eiland. > 



Brouwerijen waren vroeger meestal gevestigd 

in de buurt van een bron met geschikt schoon 

water. Tegenwoordig wordt veelal behandeld 

leidingwater gebruikt. Daarnaast zijn goede 

transportmogelijkheden nodig om de droge 

ingrediënten naar de brouwerij te brengen en om het 

geproduceerde bier naar de afnemers te vervoeren. 

Groot voordeel van het maken van bier is dat door het 

brouwproces ziektekiemen gedood werden. Daardoor 

dronk men in vroeger tijden toen het drinkwater 

onbetrouwbaar was liever bier. Het ouderwetse bier 

was overigens maar een paar procent alcohol sterk, 

veel minder dan modern ‘pilsener’bier.

Bier is een alcohol- en koolzuurhoudende drank, door 
gisting bereid uit mout (meestal gerstemout), water, 
biergist en hop. Het alcoholpercentage ligt meestal tus-
sen 3 – 8% hoewel sommige biersoorten ook wel de 12% 
halen!
Oss heeft een aantal bierbrouwerijen gehad, waarvan 

de nodige informatie is gevonden over de tijd dat zij in 
Oss hebben gefunctioneerd. Er zijn meer brouwerijen 
geweest, veel herbergen rondom de Heuvel en in de aan-
grenzende straten als de Peperstraat brouwden ook zelf 
bier. We brengen de volgende brouwerijen in beeld:

Brouwerij De Arend
Opgericht 1865
Gestopt 1920

De foto toont het achterhofje van Bierbrouwerij "De Arend" aan de 

Arendsvlucht. De brouwerij werd sinds 1865 geëxploiteerd door de familie 

Smulders. Het pand (links) is in 1959 gesloopt. Achter de vrouw zijn wat 

biervaten opgestapeld en rechts staat een "oud" kratje pils op de grond.tu
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Bierbrouwerijen in Oss
Ruud Pieters

 > “Het leven op Pampus heb ik nooit als eenzaam 
ervaren”, zei ze. “Mijn broertje en ik vonden het heel 
gewoon. Je kon er fijn spelen. Bloemen plukken, 
vliegeren, hoepelen in de droge gracht, kikkers 
vangen. We waren veel buiten.”

In 1929 heeft opa Van Capelle overplaatsing 
naar Utrecht aangevraagd toen hij ontdekte dat 
zijn kinderen mensenschuw werden. “Van mijn 
schuwheid heb ik nog lang last gehad. Maar nu op 
mijn oude dag pluk ik er de vruchten van. Ik kan 
makkelijk alleen zijn, ben sterk geworden, ook door 
mijn strenge opvoeding. En ik geniet nog steeds van 
de zee en dikke stapelwolken.”

In 1987 zet mijn moeder, die in 1929 het eiland 
verliet, voor het eerst sinds 58 jaar weer voet op 
Pampus.



Bierbrouwerij De Arend was eigendom van brouwer 
Adrianus (Adriaan) H.W. Smulders. Het was onderge-
bracht in het vroegere huis van burgemeester Henri 
van den Heuvel. Smulders had het op 23 maart 1865 met 
nog enkele percelen gekocht voor Fl 4400,00. De brouw-
meester komt omstreeks 1870 naar Oss en begint dan de 
bierbrouwerij in de Arendstraat.
Smulders werd ook lid van de gemeenteraad. Zijn zoon 
Antoon (1871 – 1923) nam in 1906 officieel de brouwerij 
over en werkte er tot 1920. Op 20 november 1889 werd het 
25-jarig bestaan van de bierbrouwerij gevierd. In 1960 is 
het pand gesloopt.
Adriaan werd op 03-05-1839 in St.Michielsgestel geboren 
en is op 19-01-1901 in Oss overleden.
Hij trouwde op 15-11-1864 te Breugel met Barbara 
Gertruda van de Ven. 

Maasland Brouwerij
Opgericht 1980
Gestopt 2010

Het initiatief voor de Maasland Brouwerij is genomen 
door Ed van Nisius, eigenaar van de Wijn- & Bierboetiek 
in Den Haag. Nadat hij in contact kwam met een brou-
wer waren de zaken snel rond en werd begonnen aan 
de bouw van een eigen brouwerij. Als vestigingsplaats 
werd Oss gekozen omdat de brouwer daar woonde. 
De brouwerij werd ondergebracht in een bedrijfspand 
aan de Kantsingel 14h. Al tijdens de bouw verschenen 
de eerste bieren op de markt. Deze waren in opdracht 
en naar eigen recept gebrouwen bij Brouwerij 't IJ in 
Amsterdam. Nadat de eerste proefbrouwsels in de fles 
zaten liet de brouwer het om persoonlijke redenen plot-

seling afweten. Daarop besloot Ed zelf te gaan brouwen.
Vanaf 1995 werd Ed van Nisius bijgestaan door Frans 

Schamp. Tijdens zijn studie in Den Bosch was hij al 
regelmatig in de brouwerij in Oss te vinden. Als enthou-
siast thuisbrouwer vond hij na afronding van zijn studie 
een baan als brouwer bij de Maasland Brouwerij. Tijdens 
zijn studie heeft hij eerst nog ervaring opgedaan bij de 
Gulpener Bierbrouwerij.
 
In 1998 werd een nieuwe schrootmolen aangeschaft die 
drie keer sneller was dan de voorgaande schrootmolen. 
De oude schrootmolen is in gebruik genomen bij de 
Hogere Agrarische School in Den Bosch. In 2000 werd 
er wekelijks 2200 liter bovengistend bier gebrouwen 
en werd de mout niet meer afgenomen van de firma 
Dingemans uit het Belgische Stabroek maar van Bavaria.

De Maasland Brouwerij heeft in zijn bestaan vele 
typen bier op de markt gebracht. Behalve de hierboven 
genoemde bieren waren dat o.a.: Hemelrijk Wit, D’n 
Schele Os, Blote Konten Bier, Brabants Amber, Hertogin 
Johanna Bier, Jantjes Dubbel, Huwelijksbier, Zomerbock 
en Gulden Vlies.

Walhalla Brouwerij
Opgericht 1998
Gestopt 2010

Walhalla Brouwerij is Nederlands eerste mobiele brou-
werij en is in 1998 gestart. Het is een doebrouwerij. De 
gebruikers schroten zelf de mout, roeren in de ketel, 
ontwerpen eventueel hun eigen etiket of graveren zelfs 
een eigen glas. Het eindresultaat van de hele avond brou-
wen wordt in een groot 350 liter vat opgeslagen en gaat 
voor verdere verwerking naar de Maasland Brouwerij. 
Na vier weken kan het bier worden gebotteld en worden 
afgehaald. Op 4 juli 2000 werd een nieuwe brouwketel in 
gebruik genomen. Zo werd de ketel beter vervoerbaar en 
werd deze met 50 liter vergroot tot 400 liter.
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Overname concept
Vanaf 1 januari 2003 werd de Walhalla Brouwerij opge-
nomen in de Maasland Brouwerij. De oude ruimte van 
de Walhalla Brouwerij, aan de Galliërsweg 31Q, werd 
verkocht. Het mobiele concept ging wel over en op loca-
tie worden er nog altijd Walhalla-feesten verzorgd. Dit 
concept is verder uitgewerkt en voor kleinere groepen 
(van 10 tot 20 personen) is het nu ook mogelijk om in de 
Maasland Brouwerij activiteiten volgens het Walhalla-
concept te ontplooien. In 2005 is het Walhalla-concept 
aangepast en krijgt deze 2 hl. brouwopstelling een vaste 
plaats in de Maasland Brouwerij.

Brouwerij van den Elzen
Opgericht 1877
Gestopt 1915

In 1877 kwam Hendrikus Franciscus van den Elzen naar 
Oss. In de Kruisstraat begint hij een brouwerij. Zijn 
Elzas-bier werd binnen de kortste keren bekend in Oss 
en wijde omgeving. De zaken gingen goed zodat Van 
den Elzen naast de brouwerij een woonhuis liet bouwen, 
Kruisstraat 21. In de gevel zijn de initialen en het bouw-
jaar 1885 nog zichtbaar. Het fraaie pand is nu in gebruik 
bij makelaar Van der Krabben
Hendrikus was in 1856 te St.Oedenrode geboren en 
trouwde op 22-08-1880 met Henriette Elisabeth Christina 
Rijsouw. Hendrikus is op 11-03-1932 te Oss overleden. 
Zijn vrouw is op 05-11-1945 te Oss overleden. In 1928 
woonde hij met zijn vrouw in de Molenstraat 60, tegen-
over de museumvilla die toen raadhuis was. Van den 
Elzen was enkele jaren lid van de gemeenteraad en van 
1910 tot zijn overlijden in 1932 burgemeester van Oss.

In het woonhuis heeft later zijn dochter Christien nog 
gewoond met haar man Leon H.M. Hustinx, hij was 
Fabrieksdirecteur bij Jurgens

Werkzaam in het bier
In 1928 waren er een aantal inwoners die werkzaam 
waren in de bierhandel:

A.J. van Ballegooij, Ussenschestraat 1a
Agent Bierbrouwerij

A. Smulders, Wed., Arendsvlucht 12 
Bierbottelaar 

J.F. Verhoeven, Floraliastraat 39
Bierbottelaar

P.J. van Grinsven, Walstraat 25
Bierbottelaar

R. Zoetekouw, Begijnenstraat 72 
Bierhandelaar

Brouwerijen in de Gemeente Oss 
Een aantal dorpen in de gemeente Oss hebben in het verle-
den een brouwerij gehad. Zij zijn allemaal gestopt.
Hieronder volgt een overzicht met de datum van sluiting:

1950  Brouwerij Het Hert, Lith, 
1935  Brouwerij De Ster, Megen, 
1920  Brouwerij Het Anker, Megen, 
1920  Paters Recollecten, Megen, 
1915  Brouwerij De Gerstenaar, Ravenstein, 
1912  Brouwerij R. Stael, Ravenstein, 

Bron: Internet; Adressengids 1928 Oss; Burg. stand, div. publicaties; 
Etiketten biermerken. 
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Uit de schatkamer van het Stadsarchief
P a u l  S p a n j a a r d

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: lp’s en cassettebandjes, brochures en promotiekaarten 

van Osse bands uit de sixties.

Wow man! Wat waren de sixties kreatieve en muzikale jaren in 

Oss! The Thunderbeats, They, Sonomatics, De Vleermuizen, 

The Four Bells, The Rocking Comets, Arno and his Jewels 

om er maar een paar te noemen. Het Stadsarchief heeft met 

hulp van Jan Krijnen een muzikale tentoonstelling ingericht 

die de vele Osse bands uit de jaren ‘60 in beeld brengt. Het 

is een tentoonstelling in opbouw want er is nog weinig over 

Osse bands in de archieven te vinden. Misschien ligt er nog 

materiaal bij u thuis. Het Stadsarchief ziet het graag komen, 

foto’s, krantenartikelen, knipsels, lp’s, cassettes, affiches etc. 

Dit is niet alleen belangrijk voor deze tentoonstelling, maar 

ook voor het vastleggen en bewaren van deze muziekperiode 

voor later. De tentoonstelling is te zien tot en met 23 januari 

2014.

Een deel van de schat aan oude lp’s en andere informatie over Osse 
beatbands in het Stadsarchief.



Op woensdagmiddag 23 oktober 2013 is bij een indrukwekkende plechtigheid 
in de synagoge van de liberaal-joodse gemeente in Amsterdam postuum aan 
pastoor Gerard Cox (1893-1978) van de Lambertus-parochie in Maren de Yad 
Vashem-onderscheiding (‘Rechtvaardige onder de volkeren’) uitgereikt. Dit is 
de hoogste onderscheiding die de staat Israel kent voor degenen van niet-
joodse afkomst die joden hebben geholpen de nazi-vervolging in de Tweede 
Wereldoorlog te overleven. Tegelijk met de onderscheiding voor de pastoor werd 
nadrukkelijk gememoreerd dat hij de joodse en andere onderduikers alleen een 
veilig onderkomen in de pastorie kon bieden dankzij de trouwe inzet van zijn 
huishoudelijke medewerkers, de twee gezusters Croonen, mevrouw Berendsen 
en de heer Van Bergen. De aanleiding voor de onderscheiding kwam voort uit 
de herinneringen aan de onderduiktijd in de oorlog, die de joodse Jetty Vaz 
Dias-Mok een paar jaar geleden in een aangrijpend boekje ‘Mijn drie levens’ op 
schrift stelde, om haar kinderen en kleinkinderen beeld te geven van haar leven 
voor de oorlog, in de oorlog en na de oorlog. Als kleutertje van 2,5 jaar is zij vanuit 
Amsterdam in de oorlog met haar ouders naar Maren gevlucht, op zoek naar een 
onderduikadres. Zij hadden horen vertellen dat er in een dorpje aan de Maas 
bij ’s-Hertogenbosch een herder woonde die in goed christelijke traditie veilig 
onderdak bood aan vervolgden. En inderdaad, na verschillende malen vergeefs 
bij andere pastorieën aangebeld te hebben, opende pastoor Cox de deur en 
nam zonder twijfelen het gezin op. Zijn medewerkers en medewerksters op de 
pastorie hadden precies dezelfde opvatting. De kleine Jetty kreeg als dekmantel 
de naam een nichtje te zijn, leerde allerlei katholieke gebruiken. Het was voor de 
kleine Jetty natuurlijk zwaar om te wennen aan een leven zonder haar ouders, de 
hartelijkheid van haar nieuwe tantes en ooms de koster en pastoor hielpen haar 
er door heen. Heel incidenteel zag ze haar ouders nog tijdens haar onderduiktijd. 
Zij hebben alledrie de oorlog overleefd, ondanks dat er ook in Maren verraad 
in het spel was. Door tijdig een andere schuilplaats te vinden bij de Zusters in 
Haren liep dit goed af. 

Bij de plechtigheid in Amsterdam was een groot gezelschap aanwezig van familie 
van de pastoor en zijn medewerkers. Verschillende familieleden van de pastoor 
schetsten een beeld van de pastoor. De ambassadeur van Israel, de heer Haim 

Divon, reikte aan Gerard Cox, neef van de pastoor, de onderscheidingstekens uit. 
Mevrouw Vaz Dias-Mok vertelde hoe zij de oorlog en haar onderduiktijd beleefd 
had. Troubadour Noud Bongers uit Lith gaf de bijeenkomst een Brabants tintje. 
Hij had speciaal voor deze plechtigheid het lied ‘Mijn drie levens’ gecomponeerd, 
wat zeer gewaardeerd werd door de geredde. Burgemeester Wobine Buijs-
Glaudemans hield een toespraak waarin zij haar bewondering uitsprak voor de 
pastoor en zijn medewerkers, die in zulke moeilijke tijden het morele kompas 
hoog hielden en niet weken voor de terreur. 

Vijf Yad Vashem-onderscheidingen in de gemeente Oss
Pastoor Gerardus Cox is de vijfde ingezetene van de gemeente Oss die de Yad 
Vashem-onderscheiding ontving. De volgende personen gingen hem voor:
 
•  De familie Van Oorschot, bestaande uit Johan en Mina (van Arkel) van Oorschot 

en hun kinderen Jan en Willem, Annie en Theodora gaven in hun woning in Kessel 
vanaf juli 1942 een schuilplaats aan de joodse broers Nathan en Jacob Engelsman. 
Pastoor Cox wist ervan en bezorgde hen in april 1944 valse identiteitspapieren. 
 Op 24 december 1979 ontving de familie Van Oorschot de Yad Vashem-
onderscheiding.

 
•  Op 8 juli 1982 ontving Geertruda Jacoba Johanna Francisca Maria Dorenbosch 

uit Oss de onderscheiding voor onder andere haar hulp aan de joodse familie 
Van Zwanenberg. 

•  Franciscus en Hermina Wijnakker uit Dieden ontvingen op 15 augustus 1983 
de Yad Vashemonderscheiding omdat zij verschillende joodse onderduikers 
een veilig onderdak boden in hun huis of hen verder hielpen bij de onderduik.

 
Oud-burgemeester van Oss Louis de Bourbon ontving op 11 februari 1999 de 
onderscheiding voor zijn hulp aan joodse onderduikers en zijn inzet om al op 
transport gestelde Osse joden alsnog vrij te krijgen.

Bron: op de website www.yadvashem.org is veel informatie te vinden over 
de onderscheiding en de Jodenvervolging.
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Yad Vashem-onderscheiding voor pastoor 
Gerardus Cox uit Maren

Paul Spanjaard

Burgemeester Wobine Buijs-
Glaudemans spreekt een 
dankwoord uit bij de Yad 
Vashem-plechtigheid. In het 
midden Jetty Vaz Dias-Mok, die 
de oorlog overleefde dankzij 
de hulp van pastoor Cox en zijn 
medewerkers op de pastorie 
van Maren. 

(FOTO PAUL SPANJAARD)



Een groepje enthousiaste amateur-archeologen heeft in 1982 in Eindhoven 
op initiatief van Anneke Boonstra een reconstructie gebouwd van een 
ijzertijdboerderij die in Oss-Ussen opgegraven is. Zij waren geïnteresseerd in 
archeologie en besloten deze goed beschreven boerderij na te bouwen, ook om 
het leven in de prehistorie zelf te kunnen naleven. Experimentele archeologie 
heette deze benadering van het verleden. In de jaren tachtig werd dat op meer 
plaatsen gedaan, zoals in Drente, de Flevopolder en in landen als Denemarken 
en Frankrijk. De Osse boerderij in Eindhoven is in de loop van de jaren aangevuld 
met andere reconstructies van ijzertijdgebouwen, zoals een smederij, schuren en 
andere typen boerderijen, altijd naar voorbeeld van resultaten van opgravingen 
in Brabant. Het ijzertijd-dorpje dat zo toen ontstond kreeg de fantasienaam 
‘Eversham’. In 2002 zijn er vroeg-middeleeuwse gebouwen uit Eindhoven en 
omgeving toegevoegd en kreeg het de naam Endehoven. De hele nederzetting 
is omringd met een houten palissade, waardoor het als een vroeg-middeleeuws 
stadje oogt. Sinds een aantal jaren gaat de nederzetting door het leven 
als het Historisch Openluchtmuseum Eindhoven, in de groene zone van de 
Genneperparken. 
De ijzertijdboerderij naar voorbeeld van de Osse boerderij was een goede 
aanleiding om een excursie naar Eindhoven aan te bieden. Op een zonnige 25 mei 
vertrokken we met een drietal gele Osse busjes naar Eindhoven, waar we door 
een enthousiaste, in middeleeuwse kledij gestoken gids zijn rondgeleid. Het was 
interessant om te zien dat de reconstructie van de Osse ijzertijdboerderij tot zo’n 
groot archeologisch complex heeft kunnen leiden, waar volop ‘na-spelingen’ van 
het leven in de ijzertijd en middeleeuwen gaande zijn. Want tot onze verrassing 
bleken bij allerlei gereconstrueerde huizen hele gezinnen, met kinderen en al, 
te leven alsof het de middeleeuwen of de ijzertijd was. Bij het langslopen was 
het gemakkelijk een praatje aan te knopen en op die manier van alles te horen 
over hun ervaringen. Op de foto is te zien dat onze groep genoot van smakelijke 
‘ijzertijd-pannenkoeken’ die door een vriendelijke oervrouw gebakken werden.

De tweede excursie van dit jaar op 28 september ging naar het prachtig 
vernieuwde en uitgebreide Noordbrabants Museum in ’s-Hertogenbosch, waar 
het Stedelijk Museum (collectie keramiek/moderne kunst) in een nieuwe 
vleugel bij gekomen is. Een welbespraakte gids leidde ons rond door de zalen 
op de begane grond van het Noordbrabants Museum. Er is veel te zien in het 
vernieuwde museum. Jammer genoeg was de historische collectie nog maar 
voor een heel klein deel te zien. De oplevering van deze presentatie bleek door 
het faillissement van de inrichtingsmaker vertraagd te zijn. Na ruim een uur 
eindigde de rondleiding en namen we tijd voor een kop koffie. Daarna was er nog 
alle ruimte om zelf het grote gebouwencomplex van de beide musea te bekijken. 
PS
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Excursies 2013

Een vriendelijke prehistorische bewoonster van het Historisch Openlucht museum 

bakt heerlijke pannenkoeken voor de deelnemers aan de excursie (FOTO PAUL SPANJAARD)



In 2013 wordt herdacht dat 90 jaar geleden de school 

die nu bekend staat als het Hooghuis, locatie TBL in 

Oss gesticht werd. De Karmeliet Titus Brandsma was 

intensief betrokken bij de stichting van deze school. 

Deze pater heeft vele jaren in het Karmelietenklooster 

aan de Osse Molenstraat gewoond.

 De eerste Karmelieten arriveerden in 1891 in Oss en 

er werd begonnen met de bouw van het klooster en de 

kerk (in de volksmond bekend als “Paterskerk”). De 

kerk werd in 1893 ingewijd, beide werden toegewijd 

aan St. Jozef. In 1902 kwam het studiehuis van de 

Karmelieten van Boxmeer naar Oss. 

De kerk moest in 1966 plaats maken voor de uitbreidin-
gen van het farmaceutische bedrijf Organon. Het kloos-
ter is na het vertrek van de paters nog enige tijd door 
Organon gebruikt als magazijn maar ook dit gebouw 
is uiteindelijk gesloopt. De paters verhuisden naar een 
nieuw klooster aan de Verdistraat in de Ruwaard.
In dit verhaal staat de figuur van Titus Brandsma 
centraal. Er zijn verschillende biografieën over Titus 
Brandsma verschenen. Vooral in de boeken die in de 
eerste periode na de Tweede Wereldoorlog verschenen 
werd er een ietwat eenzijdig beeld geschetst. Ton Crijnen 
heeft in zijn biografie over Titus Brandsma, die in 2008 is 
verschenen, geprobeerd een objectief licht te werpen op 
deze persoonlijkheid, getuige ook de titel van zijn boek 
“Titus Brandsma. De man achter de mythe”. Zo schrijft 
Crijnen in zijn boek dat Titus Brandsma ook zeer zake-
lijk kon zijn en soms zelfs driftig…….. Vaak bemiddelde 
hij in uiteenlopende zaken maar men voelde altijd een 
bepaalde afstandelijkheid. Dit kwam ook omdat Titus 
de overtuiging had dat priesters, zoals dat de algemene 
rooms-katholieke stellingname in zijn tijd was, hoger 
op de sociale ladder stonden dan leken. Ook stond hij 
niet positief tegenover het protestantisme hoewel hij op 
persoonlijke basis wel veel contacten met protestanten 
had. Mijn betoog is een samenvatting van dit boek.
Titus Brandsma werd 23 februari 1881 geboren in tu

ss
en

ti
jd

s 
2 

/| 2
01

3 JA
A

RG
A

N
G

 1
9

12

Een bewogen 
leven – 

Titus 
Brandsma [deel 1]
Robert van Vlijmen



Ugoklooster bij Bolsward als Anno Sjoerd Brandsma. 
Als 11-jarige vertrekt hij in 1892 naar het kleinsemina-
rie van de Franciscanen in Megen. In 1898 treed hij in 
bij de Karmelieten in Boxmeer en neemt de klooster-
naam Titus aan. In 1905 wordt hij tot priester gewijd, 
gevolgd door een studie wijsbegeerte, inclusief promotie 
in Rome. In de periode daarna (1909-1923) verbleef hij 
veel in Oss, waarna hij tot hoogleraar in Nijmegen werd 
benoemd.

Hij was verbonden aan vele katholieke organisaties, heel 
belangrijk was zijn geestelijk adviseursschap van de R.K. 
Journalistenvereniging, wat verderop nog zal blijken. 
Zijn arrestatie door de Duitse bezetter in 1942 had alles 
met deze functie te maken want in deze hoedanigheid 
propageerde hij een verbodsbepaling voor de RK pers 
om advertenties van de NSB in hun tijdschriften op te 
nemen. Hij stierf uiteindelijk op 26 juli 1942 in Dachau.
In zijn boek geeft Ton Crijnen een mooie karakter-
schets over Titus Brandsma: “Opgevoed door een stren-
ge, introverte vader en een uiterst vrome, op het erf 
gerichte en standsbewuste moeder groeide hij op tot een 
complexe persoonlijkheid: overtrokken energie, lichte 
ijdelheid en neiging tot opvliegendheid gingen samen 
met naastenliefde, pretentieloze vroomheid, grenzeloze 
vrijgevigheid en grote moed”.

Crijnen schetst een beeld van enerzijds een man die een 
autoritaire staat voorstond en vasthield aan de starre 
kerkelijke moraal maar ook een man die verlichte ideeën 
had en streed tegen het antiparlementarisme in zijn tijd. 
Hij was fel gekant tegen het socialisme en communisme. 
Tijdens de Spaanse burgeroorlog koos hij daarom de 
kant van Franco. Met individuele socialisten en com-
munisten wilde hij wel samenwerken als de maatschap-
pelijke realiteit daar om vroeg . Hij hield vast aan een 
traditioneel katholiek gedachtegoed maar dit weerhield 
hem niet van vriendschapsbanden met andersdenken-
den. Hij stond echter niet open voor de vele nieuwe 
onwikkelingen van zijn tijd.

Titus Brandsma werd geboren op 23 februari 1881, als 
zoon van een niet onbemiddelde landbouwer. De fami-
lie Brandsma vormt een oud Fries geslacht en waren 
verwant aan voorname katholieke boerenfamilies in 
Friesland. Er waren dorpsgenoten die vonden dat zij het 
wat hoog in de bol hadden. 

Aan het eind van de 19e eeuw kende de landbouw 
in Nederland een crisisperiode. Goedkoop graan uit 
Rusland en Amerika werd in Europa gedumpt waardoor 
de graanprijs kelderde. Ook in de veeteelt ging het slecht 
(o.a. door de uitvinding van alternatieve producten zoals 

13

tu
ss

en
ti

jd
s 

2 
/| 2

01
3 JA

A
RG

A
N

G
 1

9

Tekening Oegeklooster
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de kunstboter of margarine). De liberale Nederlandse 
regering greep niet in – men was van mening dat het 
marktmechanisme zijn werk moest doen. Dit beleid 
leidde er toe dat in 1894 Friesland en Groningen de eerste 
sociaal-democraten in het parlement brachten.
In de tussentijd liep het Friese platteland leeg, vooral 
veel katholieken trokken weg. Hun situatie was slecht, 
mede als gevolg van een eeuwenlange discriminatie. 
Dit terwijl de doorsnee Friese katholiek orthodox was 
en gehoorzaam aan het clericale gezag. Ondanks de 
vooruitgang van de techniek verbeterde het leven op het 
Friese platteland niet; het gebied bleef geïsoleerd.
Al snel bleek dat Anno Brandsma (Titus werd zijn latere 
kloosternaam) een zwakke gezondheid had. Sterk was 
hij niet maar wel leergierig en vroom. In september 
1892 begon hij aan zijn studie aan het kleinseminarie 
in Megen. Toen al had hij aangegeven priester te willen 
worden. In Megen studeerde hij hard en hield zich verre 
van de creatieve en kunstzinnige activiteiten. De leerlin-
gen werden ondergebracht bij particuliere kosthuizen in 
Megen en stonden onder toezicht van ouderejaars.

Anno Brandsma 

Na zijn studie in Megen koos Anno Brandsma voor de 
Karmelieten, een gematigd contemplatieve orde – een 
strikte kluizenaarsorde zou hij met zijn zwakke gezond-
heid niet aan hebben gekund. De Karmelieten ontplooi-
den hun activiteiten op het terrein van onderwijs en het 
pastoraat. In 1898 neemt hij zijn intrek in het klooster 
in Boxmeer waar hij een sober en contemplatief leven 
leidt. Hier neemt hij de kloosternaam Titus aan naar 
zijn vader en een van de naaste medewerkers van Paulus. 
In 1901 werd hij volledig opgenomen in de orde der 
Karmelieten.

Jonge Titus Brandsma 

In augustus 1902 vertrekt Titus, na te zijn hersteld 
van een maagbloeding, naar het Karmelietenklooster 
in Zenderen (Twente) om daar theologie te studeren. In 
dit klooster was het regime wat losser. In augustus 1903 
trok hij naar het klooster in Oss (het nieuwe leerhuis) 
om daar zijn studie af te ronden. Klooster en kerk lagen 
in Oss aan de Molenstraat op het terrein waar nu het 
parkeerterrein van MSD is. Hier zou hij 3 jaar blijven, 17 
juni 1905 werd hij in de St. Jan van Den Bosch tot priester 
gewijd. Titus Brandsma was een bescheiden mens maar 
vond zichzelf als priester wel boven de leken staan. Zijn 
theologiestudie ging in de tussentijd door.

Paterskerk en Karmelietenklooster. FOTOCOLLECTIE STADSARCHIEF OSS
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In 1905 nam Titus het initiatief tot twee tijdschriften: 
“Baptista Mantuanus” voor theologiestudenten onder 
de Karmelieten en “Van Nederlandse Carmel”, een tijd-
schrift voor de Nederlandse Karmelorde. Dit laatste blad 
hield het 4 jaar vol. In de periode dat Titus in Rome stu-
deerde ging het ter ziele. 

Titus Brandsma liet zich zien als een, voor die tijd, pro-
gressieve katholiek die de encycliek Rerum Novarum van 
paus Leo XIII steunde (iets wat de meeste vooraanstaande 
katholieken niet deden). In de betreffende encycliek 
ging de paus in op de situatie van de arbeidersklasse en 
formuleerde de sociale leer van de kerk. Uitgangspunten 
van de pauselijke encycliek waren een rechtvaardig loon, 
het recht op eigendom en solidariteit met de zwakkeren. 
Als instrumenten om deze doelstellingen na te stre-
ven, werden zowel overheids-
ingrijpen als de vorming van 
vakbonden genoemd. Wanneer 
dit gebeurde op basis van katho-
lieke organisaties kon daarmee 
de socialisten/communisten 
de wind uit de zeilen worden 
genomen. Overigens was Titus 
Brandsma van mening dat het liberalisme als domi-
nante politieke stroming in Nederland tot een te ver 
doorgevoerd individualisme leidde, waardoor de heer-
sende klasse de sociale problematiek van velen niet zag. 
Deze onachtzaamheid leidde tot de opkomst van het 
socialisme. De opvolger van Leo XIII, Pius X, nam hierin 
een veel traditioneler standpunt in. 

In 1906 verliet Titus Brandsma Oss en trok voor verdere 
studie naar Rome, niet iedereen was het daarmee eens 
gezien de eigenzinnige ideeën van Brandsma. Ook in 
Rome hielden de sociale kwesties hem bezig. Tijdens zijn 
zware studiejaren in Rome bleef zijn zwakke gezondheid 
hem parten spelen – opnieuw kreeg hij een maagbloe-
ding.

Na zijn afstuderen keerde Titus Brandsma terug naar Oss. 
In deze periode was hij actief betrokken bij het opkrik-
ken van de scholing van de Nederlandse Karmelieten. 
Titus stond in het volle leven maar vanwege zijn zwakke 
gezondheid mocht hij naast het lesgeven niet al te veel 
taken op zich nemen. 

In deze tijd herwonnen de katholieken hun trots en 
groeide het katholieke zelfbewustzijn. Steeds meer trad 
men naar buiten: de schoolstrijd was gewonnen (bij-
zondere scholen kregen overheidssteun). De katholieken 
waren een politieke factor van betekenis geworden. Titus 
Brandsma waarschuwde echter voor een te grote zelf-
ingenomenheid – vanaf 1930 begon het aantal priester-
studenten te dalen en ook toen al gingen steeds minder 
katholieken naar de kerk. Ook moest hij niets hebben 
van al het uiterlijke vertoon, er was te weinig innerlijke 
overtuiging. Was de zuil der katholieken wel zo sterk 
want iedereen had toch contact met niet-katholieken? 

Intussen leidde Titus Brandsma in Oss de nieuwe 
Karmelieten op maar er waren weinig roepingen. Zeer 
gewetensvol verzorgde Titus Brandsma de filosofiecolle-

ges. Er waren echter weinig docenten 
zodat Brandsma les moest geven in 
vele vakken. Hij was lid van het vier-
hoofdige college van definitoren dat 
bijstand verleende aan het bestuur 
van de “provincie” – de Karmelieten 
in Nederland. Vanwege zijn slechte 
gezondheid kreeg hij niet meer nieu-

we taken toegewezen. 

Maar Titus neemt wel het initiatief tot het tijdschrift 
“Carmelrozen”, dit blad was bedoeld voor een groot 
publiek en stelde Maria als middelpunt. Het nieuwe 
blad werd een groot succes. Hij bleef lang de drijvende 
kracht. Hij was met al zijn taken zo druk bezig dat de 
Eerste Wereldoorlog aan hem voorbij ging. Hij bemoeide 
zich tot in detail met al zijn publicaties ( en dat waren er 
velen). Hij wilde te veel tegelijk doen en kon daarom niet 
al zijn beloften nakomen. 

Ondanks zijn drukke werkzaamheden ging Titus 
Brandsma in 1919 mee naar de Osse drukker Jan Acket 
om hoofdredacteur te worden van “De Stad Oss”, een 
plaatselijke krant die toen nauwelijks enig niveau had. 
Titus wilde van dit periodiek een katholiek en absoluut 
plaatselijk blad maken dat zo objectief mogelijk moest 
zijn. Vanaf 4 mei 1919 was hij hoofdredacteur, nam 
medewerkers aan (voornamelijk Karmelieten), maakte 
er een stabiel blad van en verzorgde de meeste hoofd-
artikelen. Zo steunde hij het vrouwenkiesrecht want 
de vrouwen stemden over het algemeen traditioneler 

Toen bleek dat de zichzelf 

wegcijferende kloosterling 

ook tactisch en soms hard 

kon optreden.
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dan de mannen en daarmee kon de “rode stormvloed” 
tegen gehouden worden. Zoals iedereen in die tijd 
schreef hij behoorlijk plechtstatig maar hij probeerde 
een en ander wel zo leesbaar mogelijk houden. Het 
hoofdredacteurschap bleek een grote klus, ook omdat 
veel medewerkers het al snel lieten afweten omdat ze 
het, naar eigen zeggen, te druk hadden. Tegelijk met 
de komst van de nieuwe hoofdredacteur kondigde 
uitgeverij Acket een grote wervingsactie aan om meer 
abonnees te krijgen.

Oss was in deze periode een opkomende industriestad 
met nog veel keuterboeren die hun schamele loon aan-
vulden met het werken in de fabriek. In de fabrieken 
heerste een streng patriachaal systeem vol willekeur en 
uitbuiting, veelal gesteund door de plaatselijke clerus. 
De omgeving van Oss was rond 1920 zeer arm van-
wege het regelmatig uit de oevers treden van de Maas. 
Tegenover een rijke elite stond een massa ongeschoolde 
arbeiders, een sterke middenklasse ontbrak. Dit leidde 
onder andere tot zeer veel criminaliteit. De infrastruc-
tuur van de stad was slecht, onder druk van de indu-
striëlen was er een spoorverbinding gekomen en 
een station aangelegd. Er was een stoomtram maar 
zaken als een ziekenhuis, een middelbare school en 
een bibliotheek ontbraken. Een waterleiding was er 
niet en de electriciteitsvoorziening was slecht. De 
zuigelingensterfte was hoog. Titus Brandsma hekel-
de deze situatie maar gaf niet alleen de werkgevers 
hiervan de schuld. Veel arbeiders namen ook niet de 
moeite om een vak te leren omdat ze “direct” geld 
wilden verdienen. Op de lange duur hield dit juist de 
armoede in stand. 

Titus is tot september 1923 hoofdredacteur gebleven 
van de Stad Oss dat inmiddels naar een andere eige-
naar was overgegaan. Hij had, ondanks zijn zwakke 
gezondheid, een enorme werkdrift. Naast het hoofd-
redacteurschap en docentschap was hij ook (tijdelijk) 
directeur van een, mede op zijn initiatief gestichte, 
middelbare handelsschool (later uitgegroeid tot het 
Titus Brandsmalyceum) en ook realiseerde hij met 
enkele medestanders een openbare leeszaal in Oss. In 
deze katholieke leeszaal kwam overigens alleen lectuur 
te liggen die “geschikt was voor katholieken”, Titus 
Brandsma had met deze censuur geen moeite. Verder 
nam hij het initiatief tot de oprichting van een H. 

Hartbeeld in het centrum van de stad waar vele jaren 
lang een H. Harthulde werd gehouden. Ook zette hij 
grote missietentoonstellingen op, in het Oss van toen 
waren dat grootschalige evenementen.

Het Heilig Hartbeeld van August Falice op het Walplein, daar geplaatst in 1922,  

In 1965 werd het beeld verplaatst naar de Berghemseweg, COLLECTIE STADSARCHIEF OSS

De Nederlandse Karmelieten stichten veel katholieke 
middelbare scholen en Titus Brandsma was bij de 
oprichting van veel van deze scholen betrokken, Oss 
was een van de velen. En te midden van al deze werk-
zaamheden steunde hij ook een Belgische kunstenaar 
die een zeer realistische kruisweg had gemaakt in 
plaats van de idealistische afbeeldingen die men elders 
zag in katholieke kerken. Hier trok Titus aan het kort-
ste eind.
Al deze activiteiten leidden uiteindelijk tot een over-
belaste Titus Brandsma die in 1921 ernstig ziek werd , 
hij kreeg meerdere maagbloedingen en voor zijn leven 
werd gevreesd. Echter direct na zijn herstel stortte 
hij zich op het promoten van de missie, een taak die 
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volgens hem ook een taak voor de Karmelieten was. De 
Karmelieten kregen een missiepost op Java toegewezen 
en alleen zijn zwakke gezondheid weerhield Titus zich 
hiervoor aan te melden. 

Op 1 september 1923 werd Titus Brandsma gekozen tot 
assistent-provinciaal, wat nog meer verplichtingen met 
zich meebracht o.a. het toezicht op de restauratie van een 
Karmelietenkerk in Mainz. Hier moest hij sterk tegen de 
stroming in werken omdat de socialistische autoriteiten 
daar geen werkkrachten hiervoor vrij wilden maken. 
Ook werden meerdere kloosters door hem aangestuurd. 

In 1923 werd Titus Brandsman benoemd tot hoogle-
raar filosofie aan de nieuwe Katholieke Universiteit in 
Nijmegen. De stichting van deze universiteit werd door 
velen gezien als de kroon op de katholieke emancipatie, 
de katholieken deden hun intrede in de wereld van de 
wetenschap. Later bleek dat de meeste katholieken juist 
elders studeerden. Overigens waren de Nederlandse bis-
schoppen lang tegen de stichting van deze universiteit 
geweest omdat deze de katholieken wel eens te kritisch 

en vrijdenkend zou kunnen maken. In de beginperiode 
woonde Titus door de week zelfstandig in Nijmegen en 
in de weekenden in het klooster in Oss. Velen zochten in 
Nijmegen zijn steun en hij had voor allen tijd ondanks 
zijn eigen drukke werkzaamheden.

Begin 1927 werd Titus prior van een nieuw bescheiden 
klooster aan de Kronenburgersingel in Nijmegen waar 
met name priester-studenten uit de Karmelietenorde 
werden ondergebracht die voordien als forens studeer-
den – het klooster was louter ingericht voor studie 
en gebed. In 1930 verhuisde het klooster naar de oude 
bebouwing van het Canisiusziekenhuis. Titus Brandsma 
vond echter wel dat het klooster ook een parochiale taak 
behoorde te hebben: 3000 parochianen uit de Nijmeegse 
binnenstad werden aan het klooster toevertrouwd. 
Al zijn nevenactiviteiten leidden er toe dat er ook kritiek 
was op het functioneren van Titus Brandsma als hoog-
leraar – hij bracht weinig wetenschappelijke publicaties 
uit en zijn colleges werden niet altijd even gedegen 
voorbereid. 
Gedurende het studiejaar 1932-1933 was Titus Brandsma 

Het Carmelcollege in 1937 aan de Molenstraat – rechts het toenmalige postkantoor, na de oorlog werd de school omgedoopt tot Titus Brandsmalyceum. 
Lyceum omdat de school toen een gymnasiumafdeling kreeg en uit eerbetoon vernoemd naar haar oprichter, COLLECTIE STADSARCHIEF OSS.
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rector magnificus. Toen bleek dat de zichzelf wegcijferen-
de kloosterling ook tactisch en soms hard kon optreden. 
Het was voor hem een zwaar jaar omdat er veel onrust 
onder de studenten was. Er was een groep studenten die 
ontevreden was over de binnenlandse politiek en zich 
aangetrokken voelden tot rechts-autoritaire stromingen. 
Zo werd de machtsovername van Mussolini in Italië door 
deze kleine groep als positief ervaren. Tegenover deze 
stroming stond een religieuze ascetische stroming die 
het uitbundige studentenleven afwees. Titus Brandsma 
weigerde van beide groepen martelaren te maken en trad 
daarom gematigd op. Deze gematigde houding leverde 
hem veel kritiek op maar feit was dat de rechts-radicale 
aanhang onder de Nijmeegse studenten snel slonk.

In dezelfde periode nam Titus Brandsma een opvallende 
stellingname in met betrekking tot de discussie over het 
nieuwe godsbeeld. In de vooroorlogse periode vormden 
mensen hun eigen godsbeeld in plaats van dat van de 
kerk te volgen. Men gaat uit van de stelling dat God bij-
voorbeeld ook in de natuur is terug te vinden en ook in 
mensen, God bestuurt de wereld niet puur van bovenaf. 
Titus Brandsma is sterk ingekapseld in de kerkelijke 
oppositie tegen deze stromingen. Dit terwijl na de eerste 
wereldoorlog velen zich afkeerden van het vooruitgangs-
geloof en zich vonden in een militant atheïsme. Titus 
Brandsma bleef, binnen zijn kader, geloven en vertrou-
wen op God. Hij zag te weinig de problemen die velen 
hadden met betrekking tot hun geloof. 

Hij hield zich bezig met vertalingen ten behoeve van de 
Maria-verering en was een aanhanger van de mystieke 
stroming binnen de kerk: hij begint zijn collectie van 
middeleeuwse handschriften over de mystiek aan te 
leggen, schrijft journalistieke werken in de traditie van 
“het rijke roomsche leven” en doet zelfs onderzoek naar 
stigmataverschijnselen bij diverse vrouwen. Ook neemt 
hij het initiatief tot het samenstellen van een Katholieke 
Encyclopedie, een hoogtepunt van de Nederlandse 
verzuiling. Uiteindelijk werken hier 450 mensen aan 
mee om op deze wijze het intellectuele niveau van 
de Nederlandse katholieken omhoog te tillen. Titus 
Brandsma zag er op toe dat de inhoud van de bijdragen 
voldoet aan alle eisen van de rooms-katholieke geloofs-
leer en moraal en schrijft zelf de stukken betreffende de 
mystiek maar deze stukken komen regelmatig te laat 
binnen. Na voltooiing wilde Titus Brandsma slechts een 

bescheiden presentatie van de encyclopedie, was dit een 
vingerwijzing dat hij toch niet helemaal tevreden was 
met het eindresultaat? 

In de zomer van 1935 verzorgt Titus Brandsma een serie 
lezingen in de Verenigde Staten. Deze lezingen zijn later 
gebundeld en vormen zijn enige échte boek. Titus was 
zeer positief over de V.S. in tegenstelling tot de meesten in 
Europa. In Europa was men bang voor een vergaande ver-
amerikanisering van Europa en daarmee de ondergang 
van de Europese cultuur.

In de volgende Tussentijds wordt belicht hoe Titus 
Brandsma tegenover de belangrijkste politieke stromingen 
in Europa stond en hoe dit hem uiteindelijk tijdens de 
Duitse bezetting zijn leven koste. 

Monument ter herinnering aan Titus Brandsma op het terrein  
van de Radboud Universiteit in Nijmegen. 



19

tu
ss

en
ti

jd
s 

2 
/| 2

01
3  

JA
A

RG
A

N
G

 1
9

Met behulp van een kadaster-plattegrond uit 1828 is een aardig beeld te 
krijgen van de bewoning rondom de centrale kerk van Oss. In deze tijd 
spreken we van de St. Willibrorduskerk. De huidige ‘Grote Kerk’ is gebouwd 
in 1857-1859 als opvolger van de kleinere oudere kerk die gewijd was aan 
de patroonheilige van Oss. De Grote Kerk is gewijd aan Maria Onbevlekt 
Ontvangen.

1.  Hier woonden Dionisius Jurgens en zijn vrouw Maria Catharina Nelissen, zij 
is op 23-01-1816 te Urmond geboren. Waarschijnlijk is het huis gebouwd rond 
1800, het gezin verhuisde in 1801 naar Oss. Zij kregen drie kinderen: Leonardus 
(Leendert), Wilhelmus (Willem) en Johanna Catharina. Dionisius is op 30 juni 
1826 te Oss overleden. 

  Later woonde Leonardus (Leendert), geboren op 02-01-1778 te Nieuwenhagen, 
bij Heerlen, met zijn vrouw Maria van Valkenburg. Zij kregen een dochter: Maria 
Catharina.

 Leonardus (Leendert) is op 30-11-1847 te Oss overleden.

2.   De openbare school in de Torenstraat is gebouwd kort na de stadsbrand van 
1751. Ruim 100 jaar later voldeed de school niet meer en daarom kocht het 
gemeentebestuur een stuk grond aan de Eikenboomgaard. Maar door het uitblijven 
van subsidies duurde het tot 1883 voordat de nieuwe 'openbare school' ontstond. 
Een volgens de protestanten en christelijke bewoners van Oss 'heidense plek'.

3.   Herberg ‘De Roskam’ is in 1866 door Anton (Antoon) Jurgens gekocht. 
Waarschijnlijk was deze herberg al eigendom van de familie Jurgens want in 
1808 erfde Wilhelmus (Willem) de herberg van zijn vader-in-recht en begon een 
boterfabriek in de herberg.

4.   Dit woonhuis is in 1802 door Wilhelmus (Willem) Jurgens gekocht, die op 07-08-
1780 te Nieuwenhagen (bij Heerlen) is geboren. Hij trouwde met de Osse Henrica 
van Valkenburg. Zij kregen vier kinderen. Op de plaats van de herberg en het 
woonhuis werd een fraai nieuw woonhuis gebouwd rond 1871. Hier heeft zijn 
zoon Antonius (Antoon) gewoond die was getrouwd met Johanna Lemmens. 
Hierna heeft zijn kleinzoon Frans Jurgens er gewoond van 1892 tot 1914. Het huis 
is in 1916 gesloopt om plaats te maken voor de fabrieksuitbreiding van de toen 
uitstekend draaiende margarinefabriek van Jurgens.

5.   Dit is het stamhuis van de vermogende familie van Valkenburg in het 
Paardenstraatje (later Monsterstraat 6-8), gebouwd kort na 1751. Hier woonde 
Jan van Valkenburg (Joannis Laurentius). Hij was eigenaar van de rosoliemolen 
en bezat een handelszaak. In 1771 was hij burgemeester. Jan was op 28-07-1735 
te Oss gedoopt als zoon van Jan Janssen van Falkenburgh en Anna Maria Aert 
Rovers. Hij trouwde op 25-01-1756 te Oss met Jenneke (Joanna Henricus) van 
Esch. Zij is op 03-07-1734 te Oss gedoopt als dochter van Hendrik van Es en 
Anna Horens Bant. Zij kregen 17 kinderen waaronder Henrica, die met Wilhelmus 
(Willem) Jurgens trouwde en Maria die later met Leonardus (Leendert) Jurgens 
zou trouwen. 

  Jan is op 7 mei 1791 te Oss overleden en Jenneke is op 12 september 1807 
eveneens te Oss overleden. 

  Wilhelmus heeft er in 1801 en 1802 gewoond met zijn vrouw Henrica van 
Valkenburg.

  Later heeft zijn zoon Joannes (Johannes) Wilhelmus Jurgens er met zijn vrouw 
Maria Bernarda Feijen gewoond en is er begonnen met de margarinefabriek. 
Joannes is op 31-12-1806 te Oss geboren en is daar op 26-06-1887 overleden. Hij 
trouwde op 07-01-1825 te Oss met Maria.

  In 1870 is de gevel van het huis gemoderniseerd. De margarinefabriek, het 
woonhuis/fabriek wordt in 1895 gesloten. De directeur van het bedrijf was 
Johannes Wilhelmus Jurgens, zoon van Willem Jurgens. Het woonhuis/fabriek 
heeft vervolgens een tijd leeggestaan en werd op 30 augustus1898 gekocht door 
Isaac Elsbach. Deze is eigenaar van de N.V. Elsbachs Chemische Industrie, handel 
in oliën en vetten. Isaac is op 25 februari 1864 te Grave geboren. Het bedrijf 
verhuisde in de twintigste eeuw naar het industriepark West en ging in 1984 
failliet.

  In 1928 woonde op nr. 6 een onderwijzer, G.W. Verhoeven en op nr. 8 was 
gevestigd een Rijwiel- en ijzerhandel, kachels, haarden en lampen van P.F. 
Verhoeven.

 Het voorname huis is een rijksmonument.

6.   Rosoliemolen (ook wel lijnoliemolen genoemd), begonnen door de Van 
Valkenburg’s, blijft nog zeker tot 1832 in bedrijf. Boeren uit de omgeving brachten 

hun koolzaad of lijnzaad bij de molenaar. Hij perste tegen vergoeding olie uit de 
zaden. De olie gebruikte men voor verlichting en om in te bakken. Het restproduct 
werd in de vorm van raapkoeken als veevoer gebruikt. 

  De meeste boeren namen hun eigen oliekruiken mee. Soms stonden er meer dan 
driehonderd kannen zonder herkenningsteken klaar om gevuld te worden, maar de 
molenaar kon ze allemaal uit elkaar houden. 

7.   Rond 1400 stond op deze plaats het eerste kerkgebouw, de Sint-Willibrorduskerk. 
Tijdens de stadsbrand van 1751 raakte de kerk zwaar beschadigd. Na herstel 
bleef ze tot het midden van de vorige eeuw in gebruik. Omdat de kerk te klein 
werd besloot men het schip van de kerk af te breken en tegen de toren een 
groter te bouwen. De toren stortte echter in en daarom is een geheel nieuwe kerk 
gebouwd.

  In 1857 wordt begonnen met de bouw van de neogotische R.K. Kerk Maria 
Onbevlekt Ontvangen in de Kerkstraat. De kerk is gereed in 1859. De architect 
was H.J. van Tulder. 

  De Bosschestraat werd later Heuvel en daarna Heuvelstraat. Het Paardenstraatje 
werd in 1870 door de gemeenteraad gewijzigd in Monsterstraat. De stadsgracht 
is grotendeels in de tweede helft van de negentiende eeuw gedempt.

De stadsbrand van 1751
Op 26 april, omstreeks 16.00 uur, ontstond een brandje in een klompenmakerij die zich 
door de sterke wind uitbreidde tot een grote brand die twee derde van de huizen in de 
binnenstad zou verwoesten. De kerk wordt door brand zwaar beschadigd, het dak is 
weg en van de toren bleven alleen de muren staan. Ongeveer 98 huizen met schuren 
en aanhorigheden branden af. Ook de Heuvel en de omliggende straten leverden 
een trieste aanblik van verbrande resten. Na de stadsbrand is Oss herbouwd. Alleen 
het patroon en de namen van straten in het centrum herinneren sindsdien nog aan 
de oude versterkte stad. Omstreeks deze tijd had Oss ongeveer 2.000 inwoners. Na 
de brand wordt de pastorie van de kerk in de Begijnenstraat weer opgebouwd op 
dezelfde plaats.

Nog wat historie uit de Monsterstraat.
Op 21 juli 1909 wordt de Vereniging Ambachtsonderwijs voor Oss en Omstreken 
opgericht. Dit was een initiatief van De Hanze, de verenigde middenstand van Oss, 
en de R.K. Werkliedenvereniging Sint Joseph. Aanvankelijk vonden de lessen plaats 
in de openbare school aan de Eikenboomgaard. Dankzij leningen en donaties van o.a. 
Jan Jurgens werd in een tijdsbestek van een half jaar een ambachtschool aan de 
Monsterstraat gebouwd. Er werd alleen avondonderwijs gegeven.
Op 10 januari 1910 wordt de Technische school - Ambachtsschool heette het toen 
nog - geopend in een gebouw aan de Monsterstraat. In 1944 wordt begonnen met 
dagonderwijs. Het grote gebouw is in zijn vorm nog goed herkenbaar in de huidige 
Monsterstraat.
In 1952 verhuist de bibliotheek naar dit pand in de Monsterstraat. Het was daarvoor 
gehuisvest op twee plaatsen in de Molenstraat, waaronder Villa Constance, het 
tegenwoordige Museum Jan Cunen.

Bron: 
Gemeente Oss; BHIC; 
G.G.Wattenberg (Bert); div. publicaties 
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Rondom de kerk in het centrum van Oss 
omstreeks 1828
Ruud Pieters



Een bekend tafereel in Oss; een grijper zet zijn tanden in een bedrijfspand. Dit 
keer gaat het gebouw van Ossfloor eraan, in september 2013 tast de sloper 
toe. Er is een lange tijd van ellende voor de laatste 39 werknemers aan vooraf 
gegaan. Met verschillende reorganisaties, onzekerheid over het werk dat zou 
overblijven, het sociaal plan, de salarisbetalingen en tot slot een faillissement 
zonder perspectief op doorstart. Een greep uit de berichten in de media over de 
teloorgang van dit Osse bedrijf:

22 mei 2011 Brabants Dagblad: ‘Tapijtfabriek Ossfloor uit Oss is ter ziele. De 
eigenaar van het bedrijf, de Condor Groep in Hasselt, heeft daartoe besloten.
De 39 personeelsleden van het Osse bedrijf werden afgelopen zaterdag per 
brief op de hoogte gesteld van het besluit. In de brief stelt de Condor Groep dat 
er met ingang van maandag niet meer gewerkt wordt bij Ossfloor. De productie 
wordt niet meer opgestart en de medewerkers kunnen thuis blijven, aldus de 
Condor Groep.’

27 oktober 2012 Brabants Dagblad: ‘Ben van der Doelen, eigenaar van 
vloerenbedrijf PBS Holland aan de Griekenweg in Oss en belegger in vastgoed, 
heeft het pand gekocht. Het is nog niet duidelijk wat hij ermee gaat doen. Het 
pand staat al anderhalf jaar leeg na het faillissement van de Osse tapijtfabriek. 

Zeker is dat er geen woningbouw komt, omdat het perceel een bedrijfsbestemming 
kent. Bovendien zit Van der Doelen alleen in het bedrijfsvastgoed. Hij bezit en 

verhuurt panden aan onder andere de Griekenweg en de Heschepad. “Met 
name in de regio Oss, waar ik niet woon maar wel al 33 jaar werk”, verklaart de 
inwoner van Sint-Michielsgestel. Hij bekijkt met de gemeente en provincie wat 
de mogelijkheden aan de Kantsingel zijn. Sloop behoort volgens hem zeker tot 
de mogelijkheden. Maar ook herontwikkelingen en - inrichten, verhuren van het 
pand in zijn geheel of in gedeelten.’

Het kan snel veranderen. 
Wikipedia meldt nog over Ossfloor: In 1988 nam Desseaux een 33%-belang 
in een derde Osse tapijtfabriek, Ossfloor geheten. Dit bedrijf was voordien in 
handen van twee Zwitserse beleggingsmaatschappijen en er werkten toen 240 
mensen. Hier werden geen geweven, maar bedrukte tapijten gemaakt. Later zou 
Ossfloor geheel worden overgenomen en als een merknaam binnen Desseaux 
worden gebruikt.

En in 2006 kwam uit België nog dit bericht naar buiten: 
29 juni 2006 Woonspot: ‘Hasselt - De Condor Groep neemt de Belgische 
tapijtfabrikant Ralux over. Gerrit en Jan Hoekman, oprichters en eigenaren van 
de grootste Nederlandse tapijtfabriek: “Met deze acquisitie versterken wij ons op 
de Europese markt. Ralux past bij onze filosofie als volumeproducent in textiele 
vloerbedekking. Ossfloor en Ralux zijn een perfecte match, zowel in geografisch 
opzicht als vanuit het oogpunt van productie. De klanten zullen profiteren van het 
enorme productaanbod en alle mogelijkheden binnen de Condor Groep.’

Breken met het verleden  Paul Spanjaard

Oktober 2013: de sloper maakt korte metten met de gebouwen van Ossfloor 
aan de Kantsingel (FOTO PAUL SPANJAARD)
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De adreszijde van de ansichtkaart 'OSCH Heuvel. Nr. 375.', die staat afgebeeld op de achterzijde van dit blad, en waarop de winkel van Speet met een kruisje is aangeduid.



Rond 1907 reden fotografen van Kunsthandel 
Berkers Verbunt uit Asten met een driewielige 
motorfiets door Brabant om in steden en dorpen 
foto’s te maken, die door “De Tulp” in Haarlem 
met grote scherpte volgens de fotogravuretechniek 
werden gedrukt. Van de 20 stadsgezichten van 

Oss, die ooit zijn uitgegeven, waren er bij diverse 
verzamelaars maar 19 bekend, het nummer 377 
werd verloren gewaand. Het Osse Stadsarchief 
beschikt over een aantal van deze prentbrief-
kaarten, terwijl de collectioneur Hans Veltman, 
alle 19 bekende Osse nummers heeft opgespeurd. 

Onlangs kon hij tot zijn grote verrassing, toch 
nog het verloren gewaande nummer 377 aan zijn 
verzameling toevoegen. De vraag was alleen nog 
wat er op stond: het bleek een tot nu toe onbekende 
afbeelding van het Stadhuis op de Heuvel.

Deze ansichtkaart (collectie Stadsarchief 

Oss) toont de Heuvel(straat) in Oss, 

gezien in westelijke richting vanaf het 

‘Gengske’ met de winkel van Cunen op 

de achtergrond, en op de fiets - afkom-

stig van het stadhuis op de Heuvel - 

gemeentebode Leendert Westerveld 

(1846-1911), als bode herkenbaar aan de 

grote tas over zijn schouder en als per-

soon aan zijn grote baard.

In 1880 aangesteld als gemeenteveld-

wachter, heeft Leendert de eerste periode 

van de Osse benden meegemaakt. Rond 

1893 kreeg Leendert tevens zijn han-

den vol aan zijn eigen zoon Rudolphus, 

die zich gemakkelijk inliet met het 

milieu en vooral een grote mond had. 

De Osse veldwachters lieten de strijd 

tegen de zware misdaad echter over aan 

de marechaussee. Het is wel ironisch 

dat hij de winkel met het uithangbord 

‘Jachtartikelen’ (rechts van het Gengske) 

juist voorbij fietst. Hij werd na zijn pen-

sionering als veldwachter, op 1 juni 1903 

in Oss benoemd tot gemeentebode.

Boven het pand links van de straat, 

waarvoor een lantaarnpaal staat, is op 

de kaart met potlood een kruisje gekrast. 

Aan de adreszijde van de kaart blijkt 

waarom: Aan L. Speet, Pensionaat, Oerle 

en verzonden door Moeder. Het gaat 

om de winkel van Speet die in 1889 aan 

de Heuvel werd gevestigd door Harry 

Speet (1863-1935) uit Leiden. ‘Moeder’ is 

zijn vrouw Maria Lamboo (1862-1941), 

afkomstig uit ‘s-Gravenhage en L. Speet 

is hun zesde kind Louise of Wies (1897-

1972). De dochters van Harry en Maria 

verblijven, één voor één, een paar jaar op 

het pensionaat in Oerle, waar ze aanvul-

lende scholing krijgen en waardoor het 

drukke winkeliersgezin ontlast wordt. 

De kaart wordt tevens ondertekend door 

de zusjes Catotje (Catharina, 1901-1990), 

Marie (1895-1983) en Zus (Elisabeth, 

1892-?). 

Prentbriefkaart: “OSCH. Heuvel. Nr. 375.”, Collectie 
Stadsarchief Oss.

Zie de vorige pagina van deze Tussentijds voor 

een afbeelding van de adreszijde van deze Berkers 

Verbuntkaart van de Heuvel in Oss.

Ansichtkaarten Berkers Verbunt P i e t e r  R o s k a m

OSCH.  Heuvel.  No.  375 .


