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Foto voorpagina:
Het vroegere woonhuis van de familie Janota aan de Molenstraat 33, met daarachter de Autospuiterij.
Het huis is op 3 juni afgebroken. In deze Tussentijds het verhaal van de Poolse militair Janek Janota, die
na de oorlog in Oss zijn plek vond. (foto PS)

Van de redactie

dit voorjaarsnummer het licht te laten zien, al is
het wat later dan normaal. En uw blad is weer goed
gevuld met historische wetenswaardigheden over Oss.
Het ziet er ook naar uit (als alles goed gaat) dat wij
u de lezingen/excursies die dit voorjaar niet konden
doorgaan alsnog kunnen aanbieden in het najaar.
Daarbij moeten ook wij rekening houden met alle
voorwaarden die dan gelden. Wij zijn bezig met
het organiseren van een alternatieve locatie voor
de lezingen zodat er voldoende afstand van elkaar
gehouden kan worden. Ook musea hebben zich aan
het ‘tijdelijk normaal’ aangepast en ons uitgestelde
bezoek aan het marechausseemuseum in Buren hopen
wij u in het najaar te kunnen aanbieden. Houdt u de
berichten in de gaten.
Het jaar 2020 zal zeker de geschiedenisboeken in gaan
en vraagt veel van ieder van ons. Laat deze Tussentijds
u even de gelegenheid geven te ontsnappen naar
‘andere tijden’.

Namens de redactie,
Robert van Vlijmen
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We hebben maanden achter de rug dat maar weinig
dingen waren zoals we gewend zijn. De reden is
bekend, daar wil ik het op deze plek nu niet over
hebben. Alleen de hoop uit spreken dat het u als
trouwe lezer van dit blad goed gaat en dat u het
verlies van vrienden en familie een plaats hebt kunnen
geven en dat u hebt kunnen genieten van in de tuin of
op het balkon zitten, van een mooie fietstocht, van een
mooi boek…
Dingen die we wellicht over het hoofd zagen werden
nu weer echte genietmomentjes en konden we
waarderen.
Ik hoop dat alles geleidelijk aan steeds ‘normaler’
wordt, waar dat kan, maar dat we het genieten van
het kleine niet kwijt raken…
Stichting De Werkende Mens heeft de afgelopen
maanden haar activiteiten moeten uitstellen naar
een ander moment. We hebben u daarover een kaart
gestuurd. Gelukkig kunnen we u ook goed nieuws
geven. Enkele maanden geleden gingen we er van
uit dat we ook het voorjaarsnummer van Tussentijds
zouden moeten schrappen. Het is ons toch gelukt om
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Aan de slag met schadegevallen, 1957, Haarviltstraat. COLL. FAM. JANOTA

Janek Janota, hoe een Poolse
bevrijder in Oss een succesvol
autoschadebedrijf begon
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Paul Spanjaard
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Veel Ossenaren hebben bij toeval Janek Janota
(1915 Polen-1984 Oss) leren kennen. Beter gezegd,
per ongeluk. Want als je in de jaren vijftig en
later een deuk in je auto reed, dan kon Janota die
er altijd wel vlekkeloos uit halen. Oss telde in de
jaren vijftig ongeveer 23.000 inwoners. Er waren
er daaronder bij wijze van spreken maar twee
waarvan de achternaam laat zien dat hun wieg

buiten Nederland moet hebben gestaan. Dat zijn
de ooit Italiaanse familie De Marco van de ijssalon
en Janota, afkomstig uit Polen. Hoe kwam Janek
Janota, militair in de 1e Poolse Pantserbrigade, een
van de geallieerde bevrijdingslegers, in Oss terecht?
We zijn voor Tussentijds in gesprek gegaan met
Janeks dochters Aggie, Wanda en Ilse, op zoek in hun
familiegeschiedenis naar de reden.

Op bevel van de Poolse regering trokken veel militairen
na 17 september 1939 naar Roemenië. Janek Janota was er
daar een van. De bedoeling was dat deze militairen zich
zouden aansluiten bij het Franse leger, dat de Polen te

Op 6 juni 1944 begonnen de geallieerden de invasie van
het door de Duitsers bezette West-Europa. Onder de
Codenaam Operatie Overlord is toen de grootste amfibische aanval van de geschiedenis uitgevoerd op de kusten
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hulp zou komen, samen met de Engelsen. Na een lange,
in het geheim gedane treinreis in burgerkleding wisten
veel Poolse militairen, vooral zij die deel uitmaakten van
de Poolse luchtmacht, Lyon te bereiken. Naar wat Janota
vertelde zo’n 2000 man. Na een maand zijn deze uitgewekenen grotendeels overgebracht naar de stad Roanne
in midden Frankrijk. Na de capitulatie van Frankrijk op
22 juni 1940 zijn Janota en de andere Poolse militairen
met de trein naar St. Jean de Luz aan de Spaanse grens
gestuurd, een reis waar ze een week over deden. Vanuit
St. Jean de Luz zijn ze ingescheept naar Engeland waar
ze in Liverpool aan land kwamen en twee maanden in
Gloucester werden gelegerd. Het Schotse Biggar was hun
volgende legerplaats. Janek bleef daar twee weken en
werd vervolgens overgeplaatst naar Melrose, waar hij tot
De oorlogsdreiging nam snel toe in die tijd. In 1939 werd motorordonnans werd opgeleid. In februari 1942 werd in
Janek Janota weer opgeroepen. Polen vreesde invasies. Schotland de 1e Poolse Pantserdivisie opgericht, waarin hij
Een noodlot dat het land vaak is overkomen, strategisch opgenomen werd. Deze divisie maakte deel uit van de gealgelegen als het is tussen
lieerde bevrijdingslegers.
op machts- en gebiedsuitCommandant van deze
K
breiding beluste westelijPoolse divisie was geneHerinnering: een oom achter prikkeldraad
ke en oostelijke buurlanraal Stanislaw Maczek. In
In die Normandische periode liep Janek Janota langs
den. Op 1 september 1939
Melrose kwam Janek een
krijgsgevangenkampen waar Duitse militairen achter
waren het de Duitsers die
Poolse vriend tegen die
prikkeldraad zaten opgesloten. Hij wist dat Polen, uit het
het land binnenvielen, na
elders in Schotland was
gebied dat door Nazi-Duitsland was ingelijfd, gedwongen
in scene gezette incidengetraind. Ze hadden elkaar
werden in dienst te treden bij de Wehrmacht. Op een van
ten dat Polen de aanval
twee jaar niet gezien. In
de tochten reageerde een Pool. Het was zijn oom die aan de
als eerste zou hebben
Schotland kwam het ook
andere kant van het prikkeldraad stond. Karakteristieker
geopend. De Duitse inval
tot de oprichting van de
kun je het verscheurde Polen van toen niet beschrijven.
betekende het begin van
Poolse 1e Onafhankelijke
Herinnering van: mevr. A. Janota-Keijzers, opgetekend door J. Thuring
(omstreeks
2000).
de Tweede Wereldoorlog.
Parachutistenbrigade.
K
De Polen waren niet comSamen telden deze twee
pleet voorbereid op oorlog
legeronderdelen ruim
maar slaagden er toch in de Duitsers vier weken af te 16.000 militairen. Deze stonden grotendeels onder Engels
weren. Na zware gevechten en het aanrichten van grote opperbevel maar zouden als strijdmacht in eigen Poolse
verwoestingen lukte het de Duitsers uiteindelijk het wes- eenheden functioneren. Tussen 1942 en 1944 bewaakte
telijk deel van het land te bezetten. Op 17 september 1939 dit Poolse legerkorps de Schotse kusten. Vermoedelijk
vielen de Russen van de oostkant binnen in Polen. Beide verrichte Janek daar ook zijn diensten als ordonnans. Hij
grootmachten hadden in het geheim over de verdeling van vertelde niet veel over de oorlogsjaren, herinnerden zijn
Polen afspraken gemaakt in het Molotov-Ribbentroppact. dochters, dit komt naar voren uit verschillende informaVanuit het zuiden zag Slowakije kans op het buitmaken tiebronnen, zoals aantekeningen van zijn vriend over
van een deel van Polen en viel ook binnen.
deze tijd.
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Janek Janota is op 10 juli 1915 geboren in Stary Bierún, ook wel Stawach
Birerunskich, in het zuidwesten van
Polen (Silezië). Zijn ouders hadden
een boerderij maar Janek voelde
niet voor opvolging in het bedrijf
en koos voor een andere richting.
Hij schreef zich in voor een techJanek Janota (1915- nische opleiding in de metaal en
1984), ca 50 jaar.
fijne mechanica. In 1937 vervulde
COLL. FAM. JANOTA
hij zijn dienstplicht in Polen, in
Krakau, deel uitmakend van het grondpersoneel van de
luchtmachtbasis. Na zijn diensttijd ging hij terug naar
zijn geboorteplaats.
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De werkplaats met flessedakvorm aan de Haarviltstraat,
gebouwd in 1956. FOTO MEI 2020 (PS)

van Normandië. In juli 1944 zijn de Poolse divisies, inclusief Janek en zijn vriend, overgebracht naar Frankrijk via
de noodhaven bij Arromanches. In hevige gevechten in
Normandië en ondanks zware verliezen wisten de Polen
stand te houden tegen de Duitsers. Zij droegen daarmee
in belangrijke mate bij aan de herovering van dit gebied.
Vervolgens trokken de Polen op naar België, vochten om tal
van plaatsen en kregen een korte rustpauze in Turnhout.
Vandaar trokken ze naar Breda dat ze op 29 oktober 1944
konden bevrijden. Ze bleven hier tot april 1945 en werden
toen naar Emmen en Meppen in Drenthe gestuurd. Daar
moet Janek Janota na enige tijd gedemobiliseerd zijn. Over
zijn belevenissen tijdens deze heftige oorlogsjaren vertelde
hij niet veel. Zijn opvatting was ‘het is gebeurd’, daar
hoefde je niet steeds bij stil te staan. Een van de weinige
gebeurtenissen waarover hij wel eens vertelde was het
drama dat hem overkwam tijdens een rit in zijn jeep met
drie officieren. Ze hielden een korte sanitaire stop, Janek
was daarvoor een eindje bij de jeep weggelopen. Die werd
vol getroffen door een granaat, wat de drie officieren het
leven kostte.

Officiële uitnodiging voor de opening van de nieuwe
werkplaats aan de Haarviltstraat, 18 augustus 1956.

Er zijn veel Poolse bevrijders in Breda achtergebleven. Janek
is ook naar deze stad teruggekeerd maar heeft zijn dochters
nooit precies verteld hoe dat is gegaan. Na enige tijd is hij
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COLL. FAM. JANOTA
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Een blik in de nieuwe werkplaats, 1956. COLL. FAM. JANOTA

Spuiterij Janota. Hij trouwde met Annie Keijzers, dochter
van de familie waar hij voor was begonnen te werken. Het
stel trok in in het grote 19e eeuwse huis aan de Molenstraat
35. Voorheen het huis van dr. Verbeek. Achter het huis was
de werkplaats voor schadeherstel. Het werk nam zo toe dat
een nieuwe, ruimere en beter voor het werk toegeruste
bedrijfshal nodig was. Die werd achter het huis gebouwd
waar de diepe tuin ruimte voor bood. Op 18 augustus
1956 vond de officiële opening plaats van de hal met de
betonstructuur en karakteristieke gebogen flessedakvorm.

in ’s-Hertogenbosch terechtgekomen, waar hij werkte als
autospuiter. ’s-Avonds werkte hij ook zelfstandig voor
verschillende garagebedrijven. Hij is zo waarschijnlijk
ook in contact gekomen met de familie Keijzers in Oss.
Die hadden een stoffeerderij en onderhielden ook koetsen.
De koetsen moesten ook regelmatig gespoten worden, wat
Janek kon verzorgen.
Met het groeiend aantal auto’s en schadegevallen nam
Janek Janota op 1 februari 1953 de stap een eigen zaak
te beginnen voor herstel en spuitwerk onder de naam

Het gebouw staat er nog steeds, langs de Haarviltstraat.
Het oude, fraaie maar ook sleetse 19e eeuwse woonhuis
werd in 1964 vervangen door een modern nieuw huis.
Ontwerper was architect Sjef Molenaar. Deze woning
met opvallende vorm is mei 2020 afgebroken. Er komt een
andere woning voor beschermd wonen voor in de plaats.
De hal, die al geruime tijd leeg staat, krijgt dit jaar ook
een nieuwe invulling voor dagbesteding. De verbouwing
is in mei 2020 begonnen.
Als zij aan hun jeugdjaren terug denken komen er bij
Aggie (1952), Wanda (1953) en Ilse (1959) herinneringen
naar boven dat het altijd een zoete inval in hun huis
was. Een paar kamers in het grote huis waren verhuurd.

De bouw van de nieuwe woning voor de familie Janota, 1964. COLL. FAM. JANOTA
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Februari 1964, sloop van het oude woonhuis Janota,
Molenstraat 33. COLL. FAM. JANOTA
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November 1964, de nieuwe woning is klaar. Op de gevel
bovenaan de bedrijfsvermelding ‘Uitdeuken – Janota –
Spuiten’. COLL. FAM. JANOTA

Het huis van de familie Janota 2 juni 2020.
FOTO WANDA JANOTA

K
Herinnering: dol op techniek en film
Janek Janota hield van techniek en was zeer geïnteresseerd
in nieuwe en moderne apparaten. Zo schafte hij een van
de eerste videofilmcamera’s aan. Maar de bediening van
elektronische apparaten was toch wel iets anders dan hij
gewend was. Het videoapparaat lag dan ook al spoedig te
verstoffen. Films keek hij ook graag, hij kon er helemaal in
op gaan, alsof het allemaal echt voor zijn ogen gebeurde.
K
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Het huis van de Janota’s is geruimd, er komt een nieuwe
invulling, 3 juni 2020. FOTO WANDA JANOTA
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Nederlands op zijn manier, met een zwaar Pools accent. Dat
had ook wel iets charmants, wat goed was in het contact
met de klanten. Zijn dochters ‘verdenken’ hem ervan dat
hij het dat wel aanvoelde en daarom geen moeite deed beter
Nederlands te leren spreken. Zijn karakter was opgewekt
maar hij kon ook streng zijn als vader en boos worden, maar
nooit lang. Hij liet zijn gevoelens niet zo merken maar uit
alles bleek dat hij enorm trots was op zijn dochters, een
zoon miste hij niet wat dat betreft.

En dan waren er altijd gasten. Dat kon familie zijn, zoals
een zus van moeder die naar Canada geëmigreerd was en
regelmatig over kwam. Of het waren Polen, die bij Organon
paardenurine kwamen brengen voor de bereiding van
vruchtbaarheidshormonen. Die werden vanzelf naar de
enige andere Pool in Oss doorgestuurd en konden ook altijd
terecht in huize Janota. Maar andere buitenlanders waren
net zo goed welkom. De heer Jablonski logeerde ook elk jaar
Met de toename van auto’s en van het aantal schadegevalbij de familie Janota tijdens de herdenking van Operatie
len werd de nieuwe werkplaats aan de Haarviltstraat al
Market Garden.
gauw te klein. De leegstaande haarviltfabriek tegenover
de werkplaats werd erbij gehuurd om auto’s op te slaan,
Janek Janota had geen moeite zich aan te passen aan
wachtend op hun reparatie. In dit fabriekje werd voor
Nederland. Zijn dochters typeren hem als een opgewekte
de oorlog uit het haar van geslachte dieren van Zwan en
man die goed in het nu kon leven, zijn leven nam zoals
UNOX een soort vilten stof gemaakt. Toen Janota het
het kwam. Daarom hechtte hij er waarschijnlijk ook niet
huurde stond het al lange tijd leeg en was sterk vervallen.
aan om zijn dochters Pools te leren, op een paar woordjes
Op foto’s uit die tijd is een stadsbeeld van oude panden te
na. Dat had je in Nederland immers niet nodig. Hij sprak
zien dat nu geheel verdwenen is. De groei van het bedrijf

zette door en in 1972 opende Janota een tweede vestiging
aan de Willaertstraat, het toen nieuwe bedrijventerrein.
Een ruime en goed bereikbare werkplaats. In de smalle
Haarviltstraat was het vaak lastig om de auto’s de draai
naar de ingang naar de werkplaats te laten maken. Het
aantal werknemers liep op naar de 14. Het was goed werken
in de Willaertstraat en daarom werd de werkplaats aan de
Haarviltstraat in 1974 gesloten.

In Polen was na de oorlog een communistisch bewind
gekomen. De Polen die naar het westen waren gegaan
werden met argwaan bekeken of erger. Het was daarom
voor deze Polen niet mogelijk terug te gaan naar het
geboorteland. Ook Janota kon daardoor na 1945 zijn
familie niet opzoeken en kon niet bij de begrafenis van
zijn moeder zijn die in 1959 overleed. In de loop van 1960
kreeg hij de Nederlandse nationaliteit. Daarmee kon hij wel
veilig op reis. Het jaar daarop konden ze dan eindelijk op
familiebezoek in Polen. De auto volgeladen met cadeautjes
en allerlei in Polen moeilijk te krijgen artikelen, verstopt
achter de bekleding van de portieren. De reis naar Polen was
spannend. In Oost-Duitsland vonden al strenge controles
plaats en werden reizigers uit het westen voortdurend in
de gaten gehouden door de politie. De terugreis werd ook
weer spannend door het begin van de bouw van De Muur
in Oost-Duitsland in de nacht van 12 op 13 augustus 1961.
In 1963, 1965, 1967 en in 1970 ging de familie Janota weer
naar Polen, altijd volgeladen met cadeautjes. Janek vond

Hoofd werkplaats Theo Kersten inspecteert de schade van een Ford Taunus, 1961. COLL. FAM. JANOTA
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Zoals het in familiebedrijven gaat was het vanzelfsprekend
dat Janeks echtgenote en dochters een handje hielpen met
verschillende werkzaamheden.
Moeder Janota hield de administratie bij en verstuurde
facturen, daar was ze zeer precies in. Janek was wat losser
van doen, hij schreef offertes voor de kosten van herstel op
alles wat bij de hand was. Dat was vaak zijn sigarettendoosje
Golden Fiction. Als dat zoek raakte knalde het wel even. Ook
kon hij regelmatig niet de naam noemen van de klant, het
was immers iemand die hij vaak genoeg zag. De dochters
hielpen op zondagen vaak in de werkplaats – daar mochten
ze doordeweeks niet komen – met het verwijderen van tape
van gespoten wagens. Een van de lastigste klussen was wel
het spuitwerk van de auto’s van Zwanenberg. Die hadden
een blauw-wit ruitpatroon op de zijkanten. Een hels kar-

wei om de meters plakband voorzichtig weg te peuteren
zodat de blauwe ruiten gaaf tevoorschijn kwamen. Het
gaf een goed gevoel als dat lukte. Ramen lappen en kleine
administratieve klusjes doen hoorden er ook bij.
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het fijn dat hij zijn familie zo weer regelmatig kon zien. in de Grote Kerk. Politiek hield Janota zich neutraal, dan
Maar hij was ook telkens blij om in Nederland terug te kreeg je ook geen strijd met klanten. Toen zijn dochters
zijn, dat voelde als zijn thuis.
naar de middelbare school gingen en politieke interesse
In de wereld van het schadeherstel begonnen grote ver- kregen kon hij zich enorm opwinden over een affiche van
anderingen te komen. Verzekeraars en leasebedrijven een politieke partij die zij hadden opgehangen in huis. Die
gingen zich intensiever bemoeien met de manier waarop moest onmiddellijk weg. De verbazing van zijn dochters
schade hersteld moest worden en tegen welke kosten. Janek was daarom des te groter toen er een affiche van Solidarnosc
wilde graag eigen baas zijn, niet
(opgericht in 1980) werd opgevoor leasebedrijven werken. Hij
hangen voor het raam door
K
was gesteld op zijn eigenheid
Janek, de politieke beweging
Herinnering: ouderavonden
en zelfstandigheid en vond het
in Polen die naar democratie
De taakverdeling tussen vader en moeder Janota
prima zoals het bedrijf was, hij
streefde. Die betrokkenheid
was helder en passend bij hun tijd. Vader regelde
was een tevreden mens met wat
had hij bij Polen.
de werkzaamheden in de werkplaatsen. Het
hij bereikt had. Hij vond dat het
De dochters gingen na het
huis was het domein van moeder, inclusief alle
leven voorbeschikt was en het opvoedkundige zaken die de kinderen betroffen. Hij voortgezet onderwijs ‘in de
hoefde voor hem niet groter. Hij ging dan ook niet mee naar ouderavonden, dat was koenst’, in de zorg en ‘stoedieis ook altijd goed traditioneel
ren’, zoals Janek dat omschreef.
een taak voor zijn echtgenote. Liever keek hij op
katholiek gebleven en ging vaak
Dat wil zeggen, Aggie ging
maandagavond naar Peyton Place.
samen met De Marco naar de mis
in het ‘ziekenhaus’ werken,
K
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Bedrijfsauto’s van Zwanenberg, 1960. Er
kwamen meters tape aan te pas om de
ruiten te spuiten. COLL. FAM. JANOTA

Onvoorstelbaar grote schades werden hersteld door Janota, een VW-busje in
de kreukels, 1960. COLL. FAM. JANOTA

Wanda volgde de kunstopleiding St. Joost en Ilse studeerde
in Groningen.
Janek Janota’s gezondheid ging in 1984 snel achteruit en
hij overleed op 31 augustus 1984. De bedrijfsleider in de
werkplaats kon het bedrijf overnemen maar zag daar van
af. Wanda stopte haar opleiding aan de kunstacademie na
vier jaar en ging in 1984 verder met Autoschade Janota.
Moeder Annie Janota-Keijzers volgde de ontwikkelingen
van het bedrijf met betrokkenheid. Zij overleed 6 april
2012. Autoschade Janota bleef als bedrijf bestaan tot 2013.
Autoherstel Zuid nam toen het bedrijf over. Het schadeherstelbedrijf van voorheen Janota aan de Willaertstraat
heeft een andere invulling gekregen, namelijk als locatie
voor Van Rossum Tegelwerken.
Dit verhaal over Janek Janota is dankzij de informatie van
Aggie, Wanda en Ilse Janota tot stand gekomen in mei 2020.
Bronnen: Fotoalbum en documentatie collectie familie
Janota.

K
Herinnering: de roze slee
Janek Janota hield van auto’s, een goede eigenschap in zijn
vak. Hij kocht zo’n beetje elke twee jaar een andere auto,
altijd schadeauto’s die hij opknapte en dan zelf gebruikte.
Een keer schafte hij een grote roze Amerikaanse bak aan,
een Galaxie. Heel luxe, met zelfs een ingebouwde pickup.
Het was een brede deinende bak, waarin ze met gemak met
z’n vieren naast elkaar konden zitten. Moeder en dochters
vonden de roze kleur heel erg, maar Janek gaf daar niet om.
Een rit in deze slee maakte veel commentaar los!
K

De roze Amerikaanse slee, een Galaxie, 1963. COLL. FAM. JANOTA
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Bron: Wikipedia voor informatie over het Poolse leger.

De nieuwe werkplaats van Janota aan de Willaertstraat,
juni 1972. COLL. FAM. JANOTA
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Tapijtplein verrijkt met ‘Werkers van Oss’
Op 4 juni is op het Tapijtplein voor Hotel De Weverij een
meervoudig kunstwerk als eerbetoon voor de Osse arbeider
onthuld door de stichting ‘Werkers van Oss’. Het kunstwerk
bestaat uit zeven menshoge cortenstalen panelen, waarin
arbeiders uit de belangrijkste oer-bedrijven van Oss zijn
verbeeld. Hun figuren zijn in het staal uitgesneden.

Stichtingsvoorzitter Willem de Jong haalde in zijn speech aan
dat Oss wel straten en pleinen naar de oprichters van industrieën
heeft vernoemd, zoals de Saal van Zwanenbergsingel en de Hartog
Hartogsingel, het Jurgensplein en de Bram van den Berghstraat.
Maar de duizenden arbeiders, die met hun noeste arbeid de bedrijven
groot maakten, hebben tot nu toe nergens een eerbetoon ontvangen
in Oss. Met dit kunstproject wil de stichting dit rechtzetten. Namens
de stichting schonk hij de panelen aan de gemeente Oss, wethouder
Frank den Brok aanvaardde ze in dank.
Hij vond het een mooi gebaar en haalde in zijn speech op hoe zijn
vader ook als jonge jongen al in de vleesfabrieken van Oss aan het
werk was. De grote bedrijven hebben zoveel betekend in het leven
van duizenden dat een kunstwerk dat daaraan herinnert welkom is.
Het Tapijtplein, op het oude industrieterrein van Bergoss is een
prachtige en toepasselijke locatie voor het kunstproject van de zeven
beeldplaten. Naast elke beeldplaat is een zuiltje geplaatst met een
QR-code. Door deze te scannen met de mobiel komt er een korte
geschiedenis tevoorschijn over het beroep en werk van de afgebeelde
arbeider. De Osse kunstenares Irene Schaap ontwierp de panelen.
Het initiatief voor de plaatsing van de panelen kwam van de stichting

Het paneel met de Drukker. Het cortenstaal krijgt na enige tijd
een fraaie roestbruine kleur. (PS)

daar de producten van de Osse fabrieken naar alle windstreken
vervoerd moesten worden, de inpakster van insuline in de fabriek
van Organon en de koekbakker, als herinnering aan de Koekfabriek
van Ploegmakers.
Het kunstproject is tot stand gekomen dankzij bijdragen
van tal van betrokken Osse bedrijven en de gemeente Oss.
De panelen zijn in Oss gemaakt door Baaijens Metaal.
Het Stadsarchief Oss leverde historische informatie en
afbeeldingen van de oude beroepen. PS
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De zeven panelen van de Werkers van Oss, op het Tapijtplein
voor Hotel De Weverij (PS).
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Werkers van Oss. De stichting bestaat uit voorzitter Willem de
Jong, Lisette Kuijpers (secretaris), Jos Huberts (penningmeester),
Irene Schaap (kunstenares en ontwerper van de zeven beeldplaten)
en Paul Spanjaard. Op het Tapijtplein, dat nu ook wel Plein van de
Ambachten genoemd kan worden, zijn te zien de botermaker (in
Oss begon de margarineproductie), de slachter als herinnering aan
Zwan en UNOX, de wever die naar Bergoss verwijst, de drukker,
als herinnering aan Acket en vele andere dukkerijen, de vervoerder,

Op 4 juni vond de onthulling van het kunstwerk voor de
‘Werkers van Oss’ plaats. (TINEKE METZ)

DE STRAAT
JURGEN PIGMANS [STADSARCHIEF OSS]

MOLENSTRAAT

[DEEL 2]

Oss had ooit een entree met veel grandeur. Reizigers die de stad vanuit het zuiden naderden,
werden binnengeleid over een aansprekende laan vol imposante bouwwerken, van wereldse
en van religieuze origine. Het was een route die gerust als de Osse levensslagader
kan worden omschreven: de Molenstraat.

13

‘Achter de Vuurloze’ hier nog aan. Het
beginpunt van de tramlijn lag op zijn beurt ook
aan de Molenstraat, maar dan ten zuiden van
de spoorwegovergang, ongeveer tegenover
de huidige Floraliastraat. Op maandag 19
januari 1885 vertrok daar voor de eerste
keer een tram richting Veghel. Het café bij
het tramstation was een geliefde en bekende
pleisterplaats voor de reizigers.

JAARGANG 26

’s-Hertogenbosch naar Nijmegen, terwijl de
rails van de personentram naar het zuiden en
de goederentrein naar de noordelijk gelegen
binnenstad tussen haar straatstenen lagen.
De locomotief die de goederenwagons
voorttrok, werd ‘De Vuurloze’ genoemd: hij
had geen eigen kolenhaard om zich voort te
drijven, maar gebruikte ‘tweedehands’ stoom
die werd overgepompt uit de fabrieksketels.
In het Osse centrum herinnert de straatnaam

De Osse Molenstraat als ‘grande allée’, op 11 juni 1942 gefotografeerd door Leo van den Bergh. We zien van links naar rechts het toenmalige
stadhuis, ooit gebouwd als woonhuis voor industrieel Arnold van den Bergh, enkele andere fabrikantenvilla’s verscholen achter groen en
in de verte de Grote Kerk.
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Het aangezicht van de Molenstraat is
gevormd door geloof en industrie. Dat was
zeker richting het Osse centrum zo. Daar
hadden de paters karmelieten hun lyceum
en de Osse fabrikanten hun statige villa’s.
Het belang van de Molenstraat bleek niet
alleen uit de bebouwing, maar vooral ook uit
het wegdek. Deze straat was jarenlang een
kruispunt van rails. Ze werd van west naar
oost dwars doorsneden door de spoorlijn van

13

DE STRAAT

De spoorwegovergang in de Molenstraat, gezien richting het noorden, rond 1900. Links zichtbaar café en stalhouderij Van Alem,
later bekend als Vivaldi.
met de Wethouder van Eschstraat, maar
vooral woonhuizen, een ouderwetse
benzinepomp en, iets verderop, een bioscoop
genaamd Luxor. Verder naar het zuiden hield

de Molenstraat lange tijd een meer landelijk
karakter. Tussen de toenmalige nieuwbouw
waren daar nog grote boerderijen te vinden.
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De Molenstraat bezuiden het spoor
zag er voor de Tweede Wereldoorlog
aanmerkelijk anders uit dan nu. Nog geen
kantoorgebouwen, nog geen groot kruispunt

14

De Molenstraat, of liever ‘Weg naar Heesch’, rond 1900 gefotografeerd net ten zuiden van de spoorwegovergang.

DE STRAAT
leven. Uiteraard stond hij mede aan de wieg
van wat nu het Titus Brandsma Lyceum is; de
meest tastbare herinnering die Oss nog kan
tonen van de invloed die de paters op deze
industriestad hebben gehad.

Een ansichtkaart met het tramstation en de Paterskerk aan de Molenstraat. Nu bevindt zich hier de parkeerplaats van MSD.

Titus Brandsma is in 1942 omgebracht
in het concentratiekamp Dachau; het
verzet tegen de Duitsers was hem fataal
geworden. Een kwart eeuw later werd
de Paterskerk gesloopt, om plaats te

maken voor uitbreiding van Organon. Daar
waar eens een tramstation, een buurtcafé,
een klooster en een kerk stonden, is
tegenwoordig enkel een grauwe leegte van
parkeerplekken te zien. Het aangezicht van

de Molenstraat, van vroeger en van nu, is
bepaald door geloof en industrie.

JAARGANG 26

beroemdste karmelieten actief was: Titus
Brandsma. Deze geboren Fries studeerde van
1892 tot 1898 aan het gymnasium van het
Minderbroederklooster in Megen. Na enkele
jaren studie te Rome keerde hij in 1909 terug
in Oss. Titus zou hier vervolgens veertien jaar
verblijven en filosofie doceren. Hij werd ook
hoofdredacteur van het nieuwsblad ‘De Stad
Oss’ en riep een openbare leeszaal in het
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Lang voordat de immense blauwe wand van
Organon het straatbeeld zou domineren,
was het meest prominente bouwwerk aan
de Molenstraat echter niet van industriële,
maar van religieuze aard. In 1891 was hier al
begonnen aan de bouw van de Sint-Jozefkerk
van de paters karmelieten. Deze ‘Paterskerk’,
zoals ze in de volksmond werd genoemd, zou
ook jarenlang de plek zijn waar een van de
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De Ruwaard

symbool voor de vernieuwing
en uitbreiding van Oss
Robert van Vlijmen

In de tweede helft van de jaren ’60 en de jaren ’70 stonden de ruimtelijke plannen in veel steden vol van
vernieuwing. Oude panden moesten maar eens opgeruimd worden en plaats maken voor moderne ontwikkelingen
en groei. Dat was helemaal in de geest van de vernieuwende tijd.
In onze tijd proberen we de waardevolle bouwwerken en structuren als oude wegen en paden uit het verleden
een nieuwe bestemming te geven, op te knappen en een eenheid te laten vormen met nieuwe ontwikkelingen.
Daardoor ontstaat er een evenwicht tussen de eisen die de moderne mens stelt aan zijn omgeving maar dit draagt
ook bij aan de beleving van de ruimte als iets moois waarbij men trots is op elementen uit het verleden. Om
een voorbeeld te noemen, veel industrieel erfgoed wordt niet meer automatisch gesloopt maar krijgt een nieuwe
bestemming. Daarbij wordt zeker niet vergeten dat in het verleden niet alles mooi was…

Eind jaren ’60 dacht men daar anders over. Veel oude panden
verkeerden toen in een desolate toestand en er was (nog
steeds) sprake van woningnood. Dit speelde ook in Oss.
Na de Tweede Wereldoorlog groeide de stad snel. In 1945
telde Oss 20.000 inwoners, in 1960 30.000, in 1969 40.000.
Het tempo van de bevolkingsgroei gaat in die periode twee
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Vivaldistraat en Wagenaarstraat in aanbouw,
14 augustus 1969 (COLL. STADSARCHIEF OSS)
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keer zo snel als het landelijk gemiddelde. De belangrijkste
reden is de sterk aangroeiende arbeidsmarkt door de snelle
industrialisatie. Industrieterreinen Moleneind, Landweer
en Elzenburg worden in de jaren ’50 en ’60 ontwikkeld.
Voor de groeiende bevolking moet uiteraard de
woningvoorraad fors worden uitgebreid. Vanaf 1950 wordt

In Oss was de ontwikkeling van de Ruwaard een
instrument om de woningnood te bestrijden maar ook
om het ideaal van de vernieuwing uit te dragen. Met de
aanleg van deze nieuwe wijk veranderd ook de rol van
de gemeente met betrekking tot woningbouw. Tot aan
de ontwikkeling van de Ruwaard was het de gemeente
Oss die de meeste nieuwe woningen liet bouwen. Bij de
realisatie van de Ruwaard was het vooral bouwvereniging
Sint-Willibrordus die bijdroeg aan de bouw van de vele
huurwoningen die werden gerealiseerd. In oktober 1970
draagt de gemeente haar hele woningbezit over aan de
bouwvereniging.
De gemeenteraad stelde in deze periode ook het
‘Structuurplan 1990 gemeente Oss’ vast waarin zij vooruit
kijkt op de ontwikkelingen tot 1990. Daarin staat:
“Uitgaande van het huidige inwonertal van 30.000 en het geraamde inwonertal van 62.500 (in de stad Oss, RvV) in 1990, zullen er
grote terreinen moeten worden bestemd voor de woningbouw. Het
gebied, dat gelegen is tussen de vier ontworpen provinciale wegen,
is vrijwel geheel in onderdelen geregeld en grotendeels bebouwd.
Op deze gronden zullen nog voor 7.500 inwoners woningen kunnen
worden gesitueerd. Voor uitbreiding van het woongebied is thans
in eerste instantie het meest geschikt het gebied “De Ruwaard”,
gelegen ten zuidwesten van de stad en ten zuiden van de spoorbaan.
Het is gelegen op gronden, die op redelijke wijze kunnen worden

Ruwaard in aanbouw,
september
1964 (COLL. BHIC)

verworven, in tegenstelling met de gronden, gelegen ten noorden
van de spoorbaan, alwaar de agrarische belangen stedelijke
bebouwing de eerste decennia onmogelijk maken.”
Dit laatste verwijst naar de bodemgesteldheid van de
Ruwaard, dat gelegen is op hoge en droge zandgrond,
schraal en minder geschikt voor de landbouw. Ten noorden
van de spoorlijn is de grond kleiiger en vruchtbaarder.
In het stadsdeel Ruwaard zouden ruim 20.000 inwoners
kunnen worden gehuisvest. Een deel was opgenomen in
het ‘Uitbreidingsplan op hoofdzaken, herziening 1961’
(vastgesteld 26-5-1961; goedgekeurd 28-3-1962).
“Bij het opstellen van dit hoofdzakenplan is uitgegaan van
een inwonertal van 50.000 inwoners in 1980 (opgave E.T.I.
(Economisch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant)) en
de voor bebouwing met woningen bestemde gebieden zijn hiertoe
beperkt tot een gedeelte waar 14.000 mensen kunnen wonen. “
“Het aan de orde zijnde uitbreidingsplan regelt hiertoe de bestemmingen van de gronden in de oostelijke en noordelijke buurten
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er gebouwd in de Schadewijk, Vlashoek, Krinkelhoek
en in Oss-Zuid. Naast de gemeente is bouwvereniging
Sint-Willibrordus (sinds 1999 onderdeel van Brabant
Wonen) druk met het bouwen van nieuwe woningen.
Ondanks alle bouwinspanningen is er nog steeds sprake
van woningnood.
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van de wijk; dit zijn de gedeelten die het dichtst bij de bestaande
bebouwing zijn gelegen. Op de gronden, begrepen in dit plan,
kunnen 2.500 woningen (voor 10.000 mensen) worden gebouwd.”
Het plan voor de Ruwaard, zoals het in het structuurplan
is aangegeven, wordt door twee wegen verbonden met
de rondweg en het stadscentrum. De meest noordelijke
weg verzorgt de aansluiting met de kleine ring rondom
de “Lievekamp” en met de in deze ring ontworpen
Lievekamptunnel.
Er worden in de bebouwingsvoorschiften bepaalde klassen
woningen vastgesteld. Ook worden er eisen met betrekking
tot winkelbebouwing, werkplaatsen, kleine industrieën
en als separate groep autoreparatiebedrijven genoemd. De
autoreparatiebedrijven waren gesitueerd aan de uitvalsweg
in de richting van De Lievekamp, de Euterpelaan. Anno
2020 hebben deze auto(reparatie)bedrijven plaats moeten
maken voor andere bedrijven. Het grote aantal fitnessbedrijven valt daarbij op.
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“In de richting noord-zuid zijn eveneens een tweetal
wegen ontworpen, die zowel de wijk ontsluiten als hem
verbinden met het gebied ten noorden van de spoorbaan
en de aftakking van Rijksweg 55. Het gebied tussen beide
laatstgenoemde noord-zuid wegen wordt ontsloten door
een drietal hoofdwegen.
Op de plaats waar de twee wegen uit het stadscentrum
de eerste noord-zuid ontsluiting van het plan Ruwaard
ontmoeten, is het centrum van de nieuwe wijk ontworpen.
In dit hart worden een aantal bijzondere gebouwen met
een centrum- of wijkfunctie en een groot winkelcentrum
gesitueerd. Ten noorden hiervan zijn terreinen aangewezen
voor werkplaatsen en industrieën. De overige gronden
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Garagebedrijven geconcentreerd aan de Euterpelaan,
september 1980. (COLL. STADSARCHIEF OSS)

zijn bestemd voor woningbouw en openbare, eventueel
groene, ruimten.
Bij de indeling van de wijk is er zoveel mogelijk
van uitgegaan, dat geen doorgaand verkeer door de
woonbuurten plaats heeft. De buurten worden zoveel
mogelijk aan één zijde door de verkeerswegen benaderd,
terwijl zij naar de andere zijde een uitloop hebben in
groene ruimten.
De verkaveling in het eerste gedeelte is vrij intensief, in het
tweede gedeelte enigszins ruimer opgezet. Bij de verkaveling is zoveel mogelijk uitgegaan van een regelmatige en
eenvoudige indeling. De normale woonstraat is voor de
eengezinshuizen zoveel mogelijk gehandhaafd, omdat
deze een verantwoord contact tussen buren mogelijk
maakt en tevens een economisch gebruik der gronden
bevordert. Dit laatste argument, gecombineerd met de
draairichting van de zon heeft er tevens toe geleid, dat
het merendeel der straten noord-zuid zijn gesitueerd.
Ter voorkoming echter van een te grote eentonigheid
zijn op verschillende plaatsen afwijkingen van deze
uitgangspunten aangebracht, terwijl ook de situering
van de bijzondere bebouwing voor afwisseling zorgt.
Het aanbrengen van kleine groene ruimten in straat en
buurt is zoveel mogelijk beperkt om bij handhaving van
een redelijke dichtheid de grote groene ruimten zo royaal
mogelijk te kunnen opzetten.
De bereikbaarheid van de straat als woonstraat is bevorderd door ruime straatprofielen (22 meter van gevel
tot gevel), grote voortuinen en een beperking van het
verkeer. Doorgaand verkeer in de woonstraten is vrijwel
onmogelijk gemaakt door in de woonbuurten geen rechtstreekse contacten tussen de hoofdwegen te situeren. De
bedoeling is zelfs om een deel der woonstraten, die korter
zijn dan ongeveer 60 meter geheel te sluiten voordat het
rijverkeer en alleen van voetpaden te voorzien. Ook is
er bij het ontwerpen van het plan van uitgegaan, dat er
zoveel ruimte in en nabij de woonstraten moet zijn dat
voldoende parkeerruimte buiten de rijbanen kan worden
gerealiseerd. Hierbij is uitgegaan van een te verwachten
dichtheid van 1 auto per 8 personen.”
De richtlijn van meergezinshuizen was op 15% gesteld.
“Naast deze meergezinshuizen van beperkte hoogte zijn er nog een
zestal zeer hoge flatgebouwen gesitueerd op markante plaatsen.
Drie aan de oostelijke rand van de wijk en drie aan de westzijde,
ter afsluiting van de zojuist genoemde groenstroken. Deze flat-

gebouwen kunnen tien en eventueel meer lagen hoog worden.”
De overige woningen waren in meerdere klassen ingedeeld: voor blokken van 2, 4 of meer woningen. De laagste
categorie kwam natuurlijk het meest voor. 2 % vormde
de vrijstaande woningen, gesitueerd op percelen van
800 – 1000 m2.

Flats aan de Schaepmanlaan, 11 september 1976
(COLL. STADSARCHIEF OSS)

Schaepmanlaan (COLL. STADSARCHIEF OSS)

middelbaar onderwijs), consultatiebureaus en zelfs
een bioscoop. Met betrekking tot de grootte van deze
percelen werd rekening gehouden met hun functie:
scholen en kerken hebben meer een buurtfunctie, andere
voorzieningen zijn meer centrumvoorzieningen. De
buurtvoorzieningen moesten bereikbaar zijn zonder
het oversteken van verkeerswegen in woonbuurten of
groenstroken. De centrumvoorzieningen waren meer
gedacht bij het winkelcentrum en nabij de openbare
parkeerplaats, die de Ruwaard scheidt van de bestaande
bebouwing.
De groenvoorzieningen werden zoveel mogelijk geconcentreerd. De woonstraten zijn zoveel mogelijk in direct
contact met deze groenstroken, zodat de bewoners in hun
onmiddellijke nabijheid gelegenheid hebben tot recreatie (wandelen en spelen). De meergezinshuizen zijn aan
de rand van de groenstroken geprojecteerd, zodat hun
bewoners bovendien kunnen genieten van het uitzicht.
“Naast dit wijk- en buurtgroen zijn er ook groene ruimten ontworpen, die van meer stedelijk belang zijn; zij zijn voornamelijk
gelegen ten oosten van de wijk, tussen de bestaande stad en de
Ruwaard. Deze ruimten dienen te voorzien in de behoefte aan
een park, zowel voor de bewoners van de Ruwaard, als van de
bewoners van de omliggende wijken. Dit algemene karakter
wordt nog benadrukt door bijzondere bebouwing met een stedelijk
karakter en enige hoge flats, die deze ruimte zullen omgrenzen.”
“Tevens brengt dit park een duidelijke scheiding aan tussen de
bestaande wijken en de Ruwaard, zodoende de betrekkelijke zelfstandigheid van deze nieuwe wooneenheid accentuerend.” “Aan
de rand van het hierboven beschreven park, is een begraafplaats
voor de Ruwaard gesitueerd, welke 4 ha groot is.”
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Verder werd er rekening gehouden met kerken,
verenigingsgebouwen, scholen (van kleuterschool tot

De grote rij flats aan de Schaepmanlaan heeft sinds 1993
plaatsgemaakt voor nieuwe appartementen, 2020. (FOTO RVV)
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Winkelprognose voor de wijk Ruwaard: de bedoeling was
deze als volgt in te delen: enkele verspreide buurtcentra,
enige meer geconcentreerde verzorgingscentra en een
centraal wijkverzorgingscentrum. 100 tot 150 winkels
zouden over deze centra verdeeld moeten worden. In de
buurten, gelegen aan de buitenzijde van de twee noordzuid wegen waren een vijftal buurtcentra gedacht met
ieder 5 tot 6 winkels. In de tussenliggende buurten waren
een tweetal buurtwinkelcentra gepland, die samen 50
winkels zouden hebben. Deze buurtwinkelcentra zullen gelegen zijn nabij de groenstroken. In het centrale
winkelcentrum zouden 40 tot 60 winkels moeten komen,
inclusief enkele horecabedrijven.
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Voor de beide woonbuurten waren ongeveer 470 en 340
eengezinshuizen gedacht. Voor de beide woonbuurten
in het noorden, die later gebouwd zouden worden: 750
en 330 eengezinshuizen, 190 woningen in meergezinswoningen en 90 woningen in de torenflat. De drie torenflats
die aan de oostzijde waren gepland kunnen ongeveer 270
woningen bevatten (bij 10 woonlagen). De planning was
ca. 2500 woningen voor ca. 10.000 bewoners.
De gemeente heeft haast, wil met de onteigeningen van de
gronden verder maar de provincie stelt de goedkeuring van
de plannen uit. De woningbouw van het uitbreidingsbestemmingsplan Ruwaard I was “reeds in belangrijke mate op
gang gekomen”. Het bleek dat er discussie was of er genoeg

Abraham Kuyperstraat 2020

ruimte was tussen de verschillende bouwblokken, uiteindelijk geeft ook de provincie haar goedkeuring.
Uiteindelijk kan de Osse gemeenteraad op 31 januari
1964 het plan voor de Ruwaard goedkeuren, er waren
geen bezwaarschriften tegen het groot opgezette plan
binnen gekomen. Een nagekomen bezwaarschrift werd
niet ontvankelijk verklaard. In hetzelfde jaar 1964 wordt
er daadwerkelijk met de bouw van de Ruwaard begonnen.
Als eerste wordt de Staatsliedenbuurt gebouwd en de flats
aan de Schaepmanlaan. Ruim 600 woningen in totaal.
Bouwbedrijf Hendriks bouwt de woningen in de Ruwaard
voor bouwvereniging Sint-Willibrordus. Hendriks werkt
met prefab-techniek wat snel en efficiënt en kostenbespa-

Abraham Kuyperstraat 2020 (FOTO RVV)

Cannemanstraat 2020 (FOTO RVV)

De Wildestraat 2020 (FOTO RVV)

Moddermanstraat 2020 (FOTO RVV)

Bouw van de Tollensstraat,
Potgieterstraat, Da Costrastraat,
14 januari 1972 (COLL. STADSARCHIEF OSS)

Troelstrastraat 2020 (FOTO RVV)

P.C. Hooftstraat 2020 (FOTO RVV)
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(FOTO RVV)
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rend is. Dat viel op en levert Hendriks ook veel opdrachten
voor het bouwen van sociale huurwoningen op buiten Oss.
Op de ondergrond van de plankaarten van de Ruwaard
zijn de oude percelen nog ingetekend die volstrekt anders
liepen dan de rechttoe rechtaan nieuwe bebouwing die
“het doorbraak denken” in het ontwerp van de stedelijke
bebouwing kenmerkte, een patroon overgenomen uit
de VS. In de na-oorlogse periode wilde men mee met de
vaart der volken zonder rekening houden met organisch
gegroeide voorgaande perioden. Hier en daar is toch in
de Ruwaard nog een oud spoor gespaard gebleven bij de
aanleg en nog steeds terug te vinden. Zo loopt er van de
Kinderboerderij een schuine rij bomen door het park,
volkomen afwijkend van de rechthoekige indeling van
de buurt. Die bomenrij markeert waar ooit de oude
Bosscheweg liep richting Geffen en ’s-Hertogenbosch.

de herzieningen) goedgekeurd. Sommige herzieningen
waren echter al niet meer door te voeren omdat bepaalde
onderdelen al waren ontwikkeld.
In 1967 volgt de Dichtersbuurt, ruim 400 woningen
groot, inclusief 48 seniorenwoningen. In 1968 gaat de
bouw verder met de Componistenbuurt: 468 woningen,
waarvan er 28 voor senioren zijn. In 1969 worden de 240
zogenaamde Neducoflats gebouwd. Vijf flatgebouwen
met elk 48 woningen.

De Neduco-flats, juli 1977 (COLL. STADSARCHIEF OSS)

Het bestemmingsplan Ruwaard II omvat het gebied in
het centrum van de wijk Ruwaard, aansluitend aan het
uitbreidingsplan Ruwaard I. Dit gebied wordt begrensd
door de Schaepmanlaan aan de noordzijde, de Vivaldistraat
aan de oostzijde en de Joost van den Vondellaan aan de
zuidzijde. De meest oostelijke strook van dit plan is,
overeenkomstig het uitbreidingsplan in hoofdzaken,
bestemd voor het winkelcentrum met de daarbij behorende voorzieningen en parkeerterreinen. Een terreintje
was gereserveerd voor het bouwen van een kerkje, waarvan
de plaats en de omvang zijn bepaald in overleg met de
Centrale Adviescommissie Parochieplanning in het bisdom ’s-Hertogenbosch.
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Op de kaart staan weergegeven het gebied (bekend als
de Staatsliedenbuurt) Van Maanenstraat, Van Limburg
Stirumstraat, Van der Duyn van Maasdamstraat,
Schimmelpenninckstraat, Van Hogendorplaan, Van
Heemstrastraat, Keucheniusstraat, De Kempenaerstraat,
Moddermanstraat, Baudstraat, Cannemanstraat en de
Van Rappardstraat. Ten tijde van het maken van de kaart
waren aangelegd de Van Hogendorplaan, Van der Duijn
van Maasdamstraat, Baudstaat, Cannemanstraat, De
Kempenaerstraat en de Van Rappardstraat. In aanbouw
waren Van Maanstraat, Van Limburg Stirumstraat, Van
Heemstrastraat, Keucheniusstraat en het zuidelijke deel
van De Kempenaerstraat. Het gebied Moddermanstraat
en directe omgeving bestond alleen nog op de kaart.
In september 1965 wordt het volledige plan (inclusief
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De kinderboerderij in de Ruwaard, 2020 (FOTO PS)

Op 28 januari 1968 nam de gemeenteraad van Oss het
besluit dat het in verband met het in exploitatie nemen
van een gedeelte van de stadswijk Ruwaard ten zuiden
van de Schaepmanlaan en ten westen van de Vivaldistraat,
het noodzakelijk was voor dit gebied een nieuw gedetailleerd bestemmingsplan vast te stellen, bestemmingsplan
Ruwaard II.
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openbare groenvoorzieningen en 40% voor bijzondere
bebouwing. Recreatiegronden zijn bestemd voor parken,
speel- en sportvelden (max. 40%), volkstuinen en schoolwerktuinen (max. 10%).
Dit sluitstuk wordt in januari 1969 vastgesteld waardoor
het laatste deel van de Ruwaard gebouwd kan gaan worden.

Bouw winkelcentrum Ruwert (COLL. STADSARCHIEF OSS)

Bij de opzet van dit plan Ruwaard II is er van uitgegaan, dat
ten westen van dit plan een strook grond wordt bestemd
voor bijzondere gebouwen. Ten westen daarvan komt dan
wederom een woonbuurt van ongeveer dezelfde omvang
als het voorliggende plan. De bebouwing van deze tweede
woonbuurt moet nog worden voorbereid en zal te zijner
tijd in de vorm van een bestemmingsplan worden vastgesteld. Het voorliggende plan omvat: 48 woningen voor
bejaarden, alleen begane grond) en 357 woningen (begane
grond en verdieping), dus in totaal 405 woningen.

Direct na de overname van het Gemeentelijk Woningbedrijf
in 1970 gaat de bouwvereniging verder bouwen in
de Ruwaard. Dan is het plan Vondellaan-Zuid aan de
beurt, waar 337 woningen worden gebouwd inclusief 55
seniorenwoningen. De woningen worden in een expositie
nader voorgesteld. In de Tollenstraat is een modelwoning
ingericht. De huur ligt rond 250 gulden per maand,
exclusief de stookkosten. De woningen zijn bedoeld voor
doorstromers die goedkopere huurwoningen vrijmaken.
In de tussenliggende tijd werden de plannen voor het
eerste deel van de Ruwaard aangepast:
Het aanvankelijk voor woningbouw bestemde terrein op
de hoek Heihoeksingel/Schapmanlaan dat de bestemming
kreeg van winkels: buurtwinkelcentrum “de Heihoek”.

Uitgaande van een parkeerbehoefte van 1 auto per 2
bejaardenwoningen en 1 auto per overige woning zijn er
381 parkeerplaatsen nodig. In het plan zijn geprojecteerd 72
garages en 270 parkeerplaatsen. Door de nabijheid van het
winkelcentrum met daarbij behorende parkeerterreinen
is dit nominale tekort van 39 parkeerstellingsplaatsen
verantwoord. De gronden waren al in het bezit van de
gemeente Oss.
De gemeente Oss maakt op 9 januari 1969 bekend dat het
besluit van het bestemmingsplan Ruwaard II inmiddels
onherroepelijk is geworden.
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Winkelcentrum Heihoek, 2020 (FOTO RVV)
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Bestemmingsplan Ruwaard III
De op de kaart bij dit bestemmingsplan voor stedelijk
groen met meergezinshuizen en bijzondere bebouwing aangewezen gronden zijn voor ten minste 55 %
bestemd voor openbare groenvoorziening en openbare
weg. Maximaal 30% bestemd voor het bouwen van meergezinshuizen in ten hoogste drie woonlagen en maximaal
15 % bestemd voor de bijzondere bebouwing. Bij stedelijk
groen met bijzondere bebouwing ligt dat anders: 60% voor

Aanvankelijk wilde men een tweede lagere technische
school realiseren tussen Gerbrandylaan, Schapmanlaan
en Vivaldistraat. Dit bleek niet haalbaar. Wel werd er
ruimte aangewezen op het bedrijventerrein Corellistraat
en Sweelinckstraat. Daar vestigde zich later de
Laboratoriumschool. Anno 2020 is het gebouw eigendom
van Aspen.

De kosten voor de aanleg waren ook het laagst bij de
Braakstraat: er was al een overweg en de maatregelen
die daar genomen moesten worden ten behoeve van de
omwonenden waren daar het laagst, ondanks het gegeven
dat men vanaf het perron de achtertuinen van de inwoners
van de Braakstraat en Heischeutstraat in kan kijken.

Station Oss West in aanbouw, 30 mei 1981
(COLL. STADSARCHIEF OSS)

Station Oss West in 2020 (FOTO RVV)

In de jaren ’80 bleek overigens dat er veel verkeer gebruik
maakte van de grote ontsluitingswegen in de Ruwaard.
Zozeer zelfs dat met name rond het winkelcentrum en d’n
Iemhof de verkeerssituatie moest worden aangepast om
de verkeersdruk op de wijk te verminderen.
In de jaren ’90 werden de meest recente ontwikkelingen
in de Ruwaard gerealiseerd. Het destijds braakliggende
terrein tussen Paganinistraat (voorheen Vivaldistraat) en
Beethovengaarde/Lisztgaarde wordt nu bebouwd met
(stapel-)woningen.
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Op de eerste plaats was de Braakstraat geschikter voor de
bereikbaarheid van het station. Een station veroorzaakt
extra verkeer van en naar het station en dat verkeer kon
het gemakkelijkst via de Braakstraat worden afgewikkeld.
Bij de Braakstraat waren ook de meeste werkplekken op
loopafstand te vinden, waardoor het station op deze plek
het meeste zin had, daarbij moet ook gedacht worden
aan de nabij gelegen Laboratoriumschool. Ook was aan
de Braakstraat de meeste ruimte om voldoende parkeerplaatsen te realiseren.

De locatie aan de Braakstraat lag ook gunstig voor de nieuw
te ontwikkelen wijk Ussen, waardoor die beter bereikbaar
werd met het openbaar vervoer.
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Garageboxen en parkeerplaatsen werden ruimer gepland.
De grootste verandering in dit gebied was de aanleg van
station Oss West. Deze herziening werd op 27 maart 1981
goedgekeurd door de gemeenteraad. De N.S. wil tussen
Roosendaal en Zwolle een volwaardige intercityverbinding: aanleg dubbelspoor tussen Oss en Wychen en
automatisering beveiliging ’s-Hertogenbosch-Nijmegen.
Daardoor kon de hoeveelheid treinen worden uitgebreid
en ontstond de mogelijkheid om nieuwe haltes te openen.
De na-oorlogse uitbreiding in het westelijk deel van Oss
(Ruwaard-Ussen) gaf voldoende draagvlak voor een station.
Het station aan de Spoorlaan was meer gericht op uitbreiding naar het oosten en een extra station zal het gebruik
van het openbaar vervoer stimuleren. Echter het nieuwe
station moest komen in gebied dat al bebouwd was. In
verband met de nieuwe dienstregeling van mei 1981 moest
dan het nieuwe station operabel zijn. De bestemmingsplannen maken dat wel mogelijk maar herziening was
nodig voor het treffen van verkeerstechnische maatregelen
zoals parkeerplaatsen. De gemeente geeft de voorkeur aan
een integrale aanpassing van het station in het gebied
gelegen tussen de Aalbersestraat en de Van Schaijkstraat.
Met de begrenzing Marchantstraat, Van Schaijckstraat,
de spoorweg en de Gerbrandylaan. Het verwerven van
gronden door N.S. of gemeente was niet nodig.
In deze tijd speelde ook het idee om station Oss West aan
de Heischouw of de Heihoekstraat te bouwen en niet
aan de Braakstraat. Uiteindelijk werd toch gekozen voor
de Braakstraat.
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huurwoningen en achteruitgang van de leefbaarheid. Als
een huurder geen belangstelling heeft komen ook anderen
in aanmerking voor aankoop van de woningen. Vanaf 1997
gaan ook 140 huurwoningen in de Componistenwijk en
de Staatsliedenwijk in de verkoop.

Winkelcentrum Ruwert, 2020 (FOTO RVV)

Er doet zich een andere ontwikkeling voor. In de jaren
negentig worden er in Oss veel huurwoningen verkocht,
onder andere in de Da Costastraat en omgeving, ’t Woud
en de Staringstraat. Er dreigde leegstand in de duurdere
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Een van de groene randen van de
Ruwaard. (FOTO RVV)
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Oss is na de realisatie van de Ruwaard en Ussen gestaag
door blijven groeien. Er zijn veel meer wijken gerealiseerd rondom het oude stadshart. Dat is geen unieke
situatie, dat is een ontwikkeling die in veel vergelijkbare
steden is te zien. Wel ziet men dat de eisen die men aan
een woonomgeving stelt zijn veranderd. Zo werd bij de
planontwikkelingen van de Ruwaard uitgegaan van een
indeling in parochies, een aspect dat nu dat gewicht in de
stedebouwkundige ontwikkeling zeker niet meer zal hebben. In een volgend nummer van Tussentijds zal worden
bekeken hoe de eerste bewoners van de Ruwaard het wonen
in deze wijk ervaren hebben.

Immaterieel erfgoed,
soms wel eens genant!
PA U L S PA N J A A R D

‘Uitingen van informele cultuur’ kunnen allerlei gebruiken en
gewoonten zijn van soms al heel oude oorsprong. Vaak zijn ze
verbonden aan de grote momenten in het leven of in het jaar,
geboorte en dood, het huwelijk, zomer en winter, oogstfeesten,
oud- en nieuw. Vaak heeft ook elke streek van het land zo zijn
eigen gebruiken. Bekende uitingen van volkscultuur, zoals de oude
omschrijving van immaterieel erfgoed was, zijn het bekende gebruik
om beschuit met muisjes te trakteren bij een geboorte, vuurwerk
af te steken, geboorteborden voor een huis te plaatsen waar de
komst van een baby te vieren is, of meer recent, oranje tompoucen
te eten op Koningsdag. Sommige uitingen van volkscultuur raakten
zo omstreden dat ze afgeschaft of verboden zijn. Bijvoorbeeld het
wrede gans- of palingtrekken. Daarbij werd een gans of paling aan
een lijn gehangen waar men lopend, te paard of met een bootje
onder door voer en dan probeerde de kop van het dier te trekken.

Deze eeuwenoude gebruiken zijn eind 19e eeuw verboden. Een
juiste omschrijving ervan is kwelspelen, het trefwoord waaronder
Wikipedia ze vermeld. Hoewel verboden, in het kleine Limburgse
Grevenbricht wordt nog steeds gans-getrokken. Om verwijten van
dierenmishandeling te voorkomen heeft men zich daar een tijdje
beholpen met het trekken aan een reeds gedode gans. Sinds 2019
is men maar overgegaan op een kunstgans. De lol schijnt er niet
minder om te zijn.
Nog even stilstaande voor de feestelijke versierde oprit van de
woning bedacht ik me dat het Kenniscentrum voor Immaterieel
Erfgoed vast wel een definitie had opgesteld waaraan ik kon toetsen
of het van belang kon zijn deze verjaardagsaankleding aan te melden.
Op hun website is de definitie snel gevonden:
‘Cultuuruitingen die door erfgoedgemeenschappen worden beleefd
als erfgoed en hen een gevoel van identiteit en continuïteit geven.
Dit immaterieel erfgoed wordt steeds opnieuw vormgegeven in
samenhang met maatschappelijke veranderingen en in interactie met
de sociale omgeving en van generatie op generatie doorgegeven.
Immaterieel erfgoed is de schakel tussen heden, verleden en
toekomst. Het is cultuur van nu, geeft een gevoel van verbondenheid
met vorige generaties en is tegelijkertijd ook toekomstgericht omdat
mensen het willen doorgeven aan volgende generaties.’
Met de definitie erbij kwam ik er toch nog niet uit. Voelde ik hier
een cultuuruiting die ik wil doorgeven aan een volgende generatie?
Zou ik het fijn gevonden hebben als ik zo’n gevaarte in de tuin had
gehad op mijn 50e verjaardag? Dat wist ik wel meteen, liever
niet. Het ziet er best wel genant uit was mijn slotconclusie. Dat
neemt niet weg dat het een uiting is van een culturele gewoonte.
Misschien moet ik het maar gewoon doen, deze foto opsturen naar
het Kenniscentrum voor Immaterieel Erfgoed. PS

tussentijds 1 /| 2020 JAARGANG 26

Een paar maanden geleden zag ik tot mijn verrassing
op mijn weg naar huis een enorme fallus in de voortuin
staan van een woning. Samen met de bijgehangen borden
was het overduidelijk een geestig bedoelde felicitatie
voor de 50-jarige die hier woonde. Na alle gebruikelijke
opblaasbare Abraham- en Sarafiguren was dit voor mij een
nieuwe ervaring van een volksgebruik om een hartelijke
gelukswens over te brengen aan de jarige. Ik vroeg me
af of dit verschijnsel de moeite waard is om te melden
bij het Kenniscentrum voor Immaterieel Erfgoed. Deze
instelling verzamelt, onderzoekt en presenteert ‘uitingen
van informele cultuur’. Het bureau bevindt zich bij het
het Openluchtmuseum in Arnhem, dat (zoals bekend) de
materiële, stoffelijke uitingen van volksleven verzamelt,
bewaart en presenteert.
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Canadese cultuur op het
Europese continent, ook in Oss
Joop Thuring
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Ons Canadees broedervolk aan de andere kant van
de Atlantische oceaan schoot Europa te hulp bij beide
wereldoorlogen. Hun militaire bijdragen waren vaak
beslissend en droegen wezenlijk bij tot capitulaties en
het herstel van het beginsel van rechtsstaten. Om aan
het thuisfront duidelijk te maken waar hun jongeren
overzee mee te maken kregen werd niet alleen de pers
ingeschakeld maar ook jonge tekentalenten bij de
krijgsmacht ingedeeld. Hun meestal kleurrijke werken
van zwoegende soldaten en vernielde woonblokken
konden in de kranten worden afgedrukt als een vorm
van propaganda. Dat werd al in Wereldoorlog I
toegepast. Immers fotografie, toen nog uitsluitend
in z/w, stond nog in de kinderschoenen. Dat bleek
succesvol te werken en vond een vervolg in de Tweede
Wereldoorlog, zeker toen de krijgskansen voor de
geallieerden de goede kant uit gingen.
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Najaar 1944
Vanaf 6 juni 1944 tot medio november werd door het
Canadese 2e Korps op de lange linker flank van de geallieerde opmars in West-Europa een harde strijd gevoerd.
Die leidde hen van de Normandische stranden tot de
zompige polders in Zuid-Beveland; daarmee de toegang
tot de strategische zeehaven Antwerpen zekerend. Daarna
waaierden deze troepen uit in het Brabantse achter het
statische Maasfront om uit te rusten, te hergroeperen en
zich voor te bereiden op beslissende stappen. Veroveren
van het Reichswald, doorbreken van de Siegfriedlinie en
optrekken tot de westoever van de Rijn, Operatie Veritable,
februari 1945.

Goede tijden
Tijdens deze betrekkelijke rustperiode konden de tekenpotloden en schilderkisten tevoorschijn worden gehaald. De
producten werden naar Canada opgestuurd voor publicatie
of na die capitulatie meegenomen naar huis om verder uit
te werken. Daar bestond een levendige belangstelling voor
maar hun impressies waren nauwelijks of niet bekend
bij het publiek dat voor de entourage had gezorgd. Het
Legermuseum, destijds gevestigd in Delft, organiseerde
in 1990 een overzichtstentoonstelling, daarbij werd tevens
een kleurrijke gelegenheidsbrochure bij uitgegeven. (1)
Ook taferelen uit het Brabantse staan hierbij afgebeeld,
onder andere afkomstig van de hand van de artisten:
Bruno J. Bobak, Adolphus G. Bloomfield, David A. Colville
en William A. Ogilvie. Dat dit een selectie was uit hun
werken was mij wel duidelijk.
Een onverwachte impuls
Uit de hoek van de Groesbeek Airborne Vrienden kreeg
ik een mailtje toegestuurd. (2) Of ik hen kon helpen bij
het thuisbrengen van een wat mistig onderschrift bij
een voorstelling gemaakt door een zekere Bruno Bobak in
februari 1945. Dit luidde: Title for publication: “The Royal
Canadian Army Service Corps unloading ammunition along
the road from Oss to Nithojen Holland.“ From a watercolour by
Lieut. B. Bobak, 7 Feb 1945.
Voor een bewoner van de Maashorst een inkoppertje.
Mijn vriendelijke aanreiker hierover geïnformeerd en
nagevraagd wat zijn bron was en of hij bezwaar maakte
als ik hierover een artikeltje zou schrijven voor de historische kring Oss e.o.. Zijn medewerking liet niet lang
op zich wachten. Zo ook van het Canadese War Museum
dat deze fraaie afbeelding in hoge resolutie mij digitaal
toezond zonder voorwaarden, wetend dat het om een
niet-commerciële historische erezaak ging. (3)

Eerste Luitenant (twee sterren op zijn
rechter epaulet) Bruno Jacob Bobak
en op zijn rechter bovenmouw een
ruitvormig insigne dat op deze foto
bijna niet afsteekt tegen zijn uniform
jack. Dat klopt, het heeft een groene
kleur en dat wijst erop dat hij was
ingedeeld bij de 4e Canadese Pantser
Divisie. (4). Hij poseert hier trots voor
een blijkbaar recent werk. En laat
dat nou de door de Britten eerder
beschoten toren en op de avond van
4 november 1944 door de Duitsers in
brand gestoken kerk zijn van de Heilige
Johannes Geboorte in Nieuwkuijk; een
dorp gelegen in het oostelijk deel van
de Langstraat. (5 en 1, blz. 40).

deel gelegerd. Rond deze locatie en in de richting van de
Maasvallei maakte hij verschillende aquarellen waarvan
enkele in Bron 1 staan afgebeeld. Na demobilisatie in 1946
heeft hij zijn artistiek werk in Canada voortgezet en was
daarnaast leraar en vervulde een directeursfunctie.
Locatie
Gezien de verklaring van Bruno Bobak nemen we onmiddellijk aan dat het hier de polder van Oss betreft en ik
schat in op de grens van Mettegeupel en Mikkeldonk.
Immers daar liep destijds de weg van Oss centrum richting
Lithoijen via de dijk aan de ‘Dode Maasarm’. Om praktische
redenen zal deze stapeling hebben
plaats gevonden ten zuiden van de
Wetering, gemarkeerd door enige
bomen op een dijk. Rechts zou je
met enige fantasie het huizenblok
kunnen toekennen aan Teeffelen.
Het gaat hier om munitiekisten en
zo werden patronen voor geweren
en mitrailleurs vervoerd. Granaten
en bijpassende hulzen werden individueel verstouwd zoals een fraaie
foto van een relaxte Leo van den
Bergh laat zien gezeten op zo’n
VERVOLG op pag. 28
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Bruno Jacob Bobak, 1923 -2012
Canadees van Poolse origine, geboren binnen de grenzen
van het toenmalige Polen. Zijn familie verhuisde in 1925
naar Canada. In 1944 officieel aangesteld als War Artist
en bleek daarmee de jongste. Hij werd in de rang van
luitenant ingedeeld bij de 4e Canadese Pantser Divisie, dat
was weer een onderdeel van het 2e Canadese Korps en dat
viel onder het 1e Canadese Leger. Die 4e Divisie bereikte
Frankrijk in augustus 1944 maar andere Canadese legeronderdelen landden al op het Juno strand in Normandië
op 6 juni 1944. Hij zal medio november Vught/Boxtel
hebben bereikt want in deze contreien werd zijn onder-
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stapel. Overigens, op luchtfoto’s van Oss e.o. uit die tijd Bronnen
kun je zien dat het hier een echte stapelplaats was voor dit 1. Victory Parade, Canadian War Artists in Holland, 1944/45, uitgave
van het Koninklijk Nederlands Leger- en Wapenmuseum ‘Generaal
soort oorlogstuig. De imponerende lucht boven de polder
Hoefer’ Delft, Delft, 1990
geeft aan dat deze bezwangerd was van regen en sneeuw;
2. Persoonlijke mededeling: Marco Cillessen, Groesbeek, april 2020
kenmerkend voor de lange natte winter van 1944/1945.
Datum
7 Februari was de dag vóór Operatie Veritable van start ging.
De Canadese Aan- en Afvoertroepen stonden in de hoogste
versnelling om de bevoorrading op peil te brengen en te
houden vanwege dat geplande offensief. Mogelijk heeft
Bruno Bobak om die redenen hen gevolgd om zo vanuit
Boxtel – in deze contreien lag in de rustfase de Canadese 4e
Pantser Divisie - dichter bij de frontlijn te komen.

3. Met dank aan: Shannyn Johnson, Image Reproduction, Canadian
War Museum, Ottawa, mei 2020
4. Hun Kruizen - Onze Vrijheid, Adegem - Bergen op Zoom Groesbeek – Holten; Historische Uitgave nr.2, Bevrijdingsmuseum
1944, Groesbeek 1990
5. www.25 eeuwen in vogelvlucht - Abdijhof Mariënkroon

Een vergeten verzetsdaad
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Agnes Lewe
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Op 1 maart 1919 begint de toen 16 jarige Frans van Bokhoven
als kantoorbediende bij de Firma Gebrs. van den Bergh. Na
verschillende afdelingen van bedrijf te hebben doorlopen
vindt hij zijn roeping: hij gaat reizen als vertegenwoordiger
en wordt uiteindelijk chef van de verkoopafdeling. Zijn
25-jarig jubileum viert hij op 1 maart 1944 met een feestelijke
bijeenkomst, zoals dat bij Bergoss gebruikelijk was. Maar
het tijdstip was wel bijzonder. En daarom deelt de directie
mee: “Ondanks de ongunstige omstandigheden, willen we
dit feit, binnen de grenzen van het mogelijke, herdenken, en
gelegenheid geven om, desgewenst, van Uw belangstelling
te doen blijken, tot welk doel die dag ten onzen kantore
van half 12 tot 1 uur een receptie zal worden gehouden.”
Door zijn functie had Van Bokhoven natuurlijk veel externe
contacten. Dat blijkt uit de tientallen brieven en telegrammen
die hij ontvangt. Al laat een relatie weten niet de kunnen
komen omdat hij gevorderd is voor het vliegveld. En de
Middenstands-Coöperatie “St. Homobonus” schrijft: “Het is
jammer, dat U dezen zoo heugelijken dag in dezen treurigen
oorlogstijd moet vieren.”

Jubileumfeest van de heer F. van Bokhoven, echtgenote en
zoon Lambert. 1maart 1944

Louis Carpay, chef de bureau en procuratiehouder, maar in Oss ook
beroemd als schrijver van liederen en lange gelegenheidsgedichten,
brengt een hulde aan de jubilaris van 30 strofen, er zijn geschenken
en toespraken.
Frans van Bokhoven en Louis Carpay

Niet bekend was – tot nu toe – dat Van
Bokhoven kort na zijn jubileum een verzetsdaad
heeft gepleegd in “zijn” bedrijf. Zijn zoon Bert
(Lambertus), die al vele jaren in Zwitserland
woont heeft mij op 21 januari 2019 voor het
eerst dit verhaal verteld. Hij zei, dat zijn vader
het niet kon verdragen dat er door Bergoss
matrassen aan de Duitse Wehrmacht werden
geleverd.2 Volgens zijn zoon heeft Frans van
Bokhoven daarom samen met twee anderen in
een nacht met een lasapparaat een machine
voor matrassen onklaar gemaakt. Hij weet niet
de precieze datum, maar wel dat het na de
viering van het jubileum van zijn vader was,
dus vermoedelijk in april 1944. Wat hij zich
herinnert is dat zijn moeder in die bewuste nacht
is gewaarschuwd door de politieman Dijnen. Hij
kwam in burgerkleding aan de achterdeur op de
Floraliastraat waar het gezin woonde. Bert, toen
zeven jaar oud, was er zelf bij, want zijn moeder
durfde niet alleen de deur open te doen. Dijnen
vertelde zijn moeder dat haar man voorlopig niet
naar huis zou komen, maar dat goed voor hem
werd gezorgd. Meer hoefde zij niet te weten
ook voor haar eigen bescherming, waren zijn
woorden. Later hoorde Bert (van zijn vader) dat
de drie mannen dezelfde nacht gevlucht zijn met
hulp van de ondergrondse. Zijn vader is terecht
gekomen in de (Belgische) Ardennen.
Frans van Bokhoven keerde eind september 1944
terug naar Oss. Van Bokhoven ging weer aan de
slag als vertegenwoordiger en hij was daarin zeer
succesvol. De directie wist dat te waarderen.
In 1948 werd Van Bokhoven benoemd tot
onderdirecteur. President-directeur was destijds
Jaap van den Bergh, zijn neef Herman van den
Bergh en ir. Van Dijk waren directeuren. In 1949
wordt de groep onderdirecteuren uitgebreid
1 Zie Bergoss tijdens de bezetting. Oss, 2018.
2 In het Bergossarchief bevinden zich inderdaad twee
vrachtbrieven van matrassen voor de SS en de Duitse politie
uit februari 1944.

met Van der Sluis en G. van den Bergh.
Helaas werd Frans van Bokhoven in de
loop van 1950 ernstig ziek en overleed,
47 jaar jong, op 11 december 1950.
Zijn begrafenis was een groots
gebeurtenis, want Van Bokhoven was
niet alleen binnen Bergoss een belangrijk
persoon. Ook in het Osse verenigingsleven
speelde hij een vooraanstaande rol: hij
was voorzitter van de Biljardvereniging

N.B.B., vicevoorzitter van A.S.C.O.
(Allgemene Sportcombinatie Oss) en
voorzitter van O.S.S. Hij was president
van de harmonie K.V.A. en had na de
bevrijding de actie “Zuid helpt Noord”
georganiseerd.
Met dank aan de heer Lambert van Bokhoven
voor het verhaal en het ter beschikking stellen
van foto’s en documentatie over zijn vader.

Nawoord:
Tot nu toe is het mij niet gelukt een tweede bron te vinden voor dit verhaal. Maar dat
is wellicht inherent aan de manier waarop mensen in de tijd direct na de oorlog bezig
waren met het verleden. Je sprak er niet over, zeker als er andere mensen door geraakt
werden. En dat was hier natuurlijk het geval: de toch al schamele productie van Bergoss
zal nog minder zijn geworden, dus ook de inkomsten en arbeidsplaatsen. De firma
balanceerde op de rand van fallissement of vijandige overname. In hun verslag over
de oorlogsperiode maken de directeuren in ieder geval geen melding van sabotage.
Maar misschien moeten we de volgende zin met de kennis van nu anders begrijpen.
Zij schrijven aan het einde van hun verslag: “Op 2 oktober 1944 werd de fabriekspoort
heropend en het matrassenbedrijf hervat. But that is another story.”3
3 Bergoss tijdens de bezetting, p. 69.

De rouwstoet op weg naar het Bergoss-kantoor (Foto: M. Ceulemans, Oss)
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De directeuren ir. Van Dijk en Kalkman, die
in naam het bedrijf hadden gekocht van
de joodse eigenaren, waren op hetzelfde
moment in een heftige strijd verwikkeld met
de duitse autoriteiten. Liquidatie dreigde
en als voorbereiding daarop vond een extra
accountantscontrole plaats en een taxatie
door een extern bureau, die op 24 maart werd
afgerond. Door steeds weer uitvluchten te
zoeken en de onderhandelingen te rekken, lukt
het de directeuren de liquidatie te voorkomen,
zodat na de bevrijding van Oss het bedrijf weer
kon worden overgedragen aan de leden van de
familie Van de Bergh.1
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Collectie Daan Scholte online
M A R T I N E E E R E LM A N

erfgoedspecialist Stadsarchief Oss

De collectiewebsite van het Stadsarchief Oss is in mei dit
jaar uitgebreid met bijna 47.000 foto’s uit Oss en omgeving.
Sinds deze datum staat namelijk de gehele collectie van
persfotograaf Daan Scholte online op
www.stadsarchiefoss.nl/collectie.

Persfotograaf Daan Scholte
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Rotterdammer Daan Scholte (1907-1973) kwam in de mobilisatietijd,
voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog, in het Maasland terecht.
Voor de oorlog fotografeerde Scholte voor ‘Het Rotterdamsch
Nieuwsblad’. Toen hij zich na de oorlog in Haren vestigde, pakte hij
zijn oude beroep weer op en werd persfotograaf bij het ‘Dagblad voor
Oss en Omstreken’, dat in 1959 opging in het ‘Brabants Dagblad’.
Hij was de eerste fotograaf die structureel persfoto’s in deze
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regio maakte. Scholtes foto’s bevatten niet alleen veel historische
informatie, maar hebben vaak ook een aansprekende compositie,
regelmatig vanuit een bijzonder perspectief. Hiernaast maakte hij
bijvoorbeeld ook fotoreportages van bruiloften en portretten. In 1966
stopte Daan Scholte met zijn werkzaamheden voor het ‘Brabants
Dagblad’ en nam Paul van der Werff de rol van persfotograaf over.

Daan Scholte-groep

Aan het online zetten van deze collectie ging heel wat werk
vooraf. De negatievencollectie van Daan Scholte werd in 1984
door zijn weduwe overgedragen aan Museum Jan Cunen. Later
werd de collectie onderdeel van het Streekarchief en daarna
van het Stadsarchief. Bij de overdracht bleek dat er helaas geen
beschrijvingen waren van wat, wanneer en waar was gefotografeerd.
Een grote groep vrijwilligers uit de regio, de ‘Daan Scholte-groep’,

Veel volk op Heuvel bij de muziekkiosk. Dit was het sluitingsconcert, verzorgd door KVA, van het muziekfestival dat door de
Osse accordeonvereniging ‘Crescendo’ werd georganiseerd. FOTO: DAAN SCHOLTE, JUNI 1950. COLLECTIE STADSARCHIEF OSS.

Daan Scholte maakte veel foto’s van sportwedstrijden.
Dit is een spelmoment uit de wedstrijd OSS’20 –
Zaltbommel. De uitslag was: 3-0.
FOTO: DAAN SCHOLTE, MAART 1949. COLLECTIE STADSARCHIEF OSS.

heeft jarenlang onder bezielende leiding van de te vroeg overleden
Stadsarchief-medewerker Hans Diks de tienduizenden negatieven
bekeken en beschreven. Met financiële steun van de gemeente
Oss zijn de negatieven gedigitaliseerd. Vervolgens hebben de
vrijwilligers van het Stadsarchief de afgelopen jaren deze scans
en de beschrijvingen in het collectiesysteem gezet. Nu zijn ze voor
iedereen online te bewonderen. Deze grote klus was zonder Hans
en alle vrijwilligers nooit af gekomen. Ondanks de vele honderden
uren werk zijn onderwerp, jaartal en locatie van een aantal foto’s
nog steeds onbekend. Vanaf nu kan iedereen meehelpen om deze
gaten in de beschrijvingen op te vullen. Er is al veel belangstelling
voor de collectie. Het Stadsarchief krijgt regelmatig reacties van
mensen die zichzelf of bepaalde locaties herkennen.

Fotoboeken

Het is zeker niet de eerste keer dat het Stadsarchief aandacht besteedt
aan het werk van Daan Scholte. Er zijn diverse tentoonstellingen
geweest en er zijn bij Uitgeverij Iris uit Berghem twee fotoboeken
van zijn werk over de stad Oss verschenen. Er is nog steeds vraag
naar, maar deze twee boeken zijn geheel uitverkocht. De planning
is dat er in het voorjaar van 2021 een derde fotoboek verschijnt,
waarin ook de kernen in de regio Oss aan bod komen. Tot het zover
is, kun je zelf dus online naar de beelden kijken.
Het werk van Daan Scholte is te vinden op:
www.stadsarchiefoss.nl/collectie.
Zet een vinkje bij alleen het vakje voor Beeldcollectie. Zoek dan
bij Vrij Zoeken op “Daan Scholte”. Je kunt ook bij Vrij Zoeken een
onderwerp (plaats, naam, straat) intikken en bij Vervaardiger kiezen
voor Scholte, Daan.
De Osse wielerronde raast op 15 mei
1949 onder grote belangstelling langs
de Watertoren.

Rolschaatswedstrijd voor de jeugd in
de Walstraat in Oss. Waarschijnlijk ter
gelegenheid van Koninginnedag. Er was veel
publiek aanwezig.
FOTO: DAAN SCHOLTE, 1948. COLLECTIE STADSARCHIEF OSS.
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FOTO: DAAN SCHOLTE, 1949. COLLECTIE STADSARCHIEF OSS.
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Breken met het verleden

Zoek de verschillen
Er zijn zeker verschillen als je deze
twee gebouwen in het centrum van
Oss bekijkt. Maar ze hebben ook wel
wat van elkaar, vindt u ook niet?

Oss op zoveel plekken al van kwaliteitsvolle gebouwen heeft voorzien,
met gevoel voor historie en traditie.
Niet oubollig, maar met een verbinding naar deze tijd! Heeft de architect
Links het oude pand van voorheen zich dit keer laten inspireren door het
Parfumerie Van Ewijk, op de hoek van markante gebouw van Van Ewijk?
het Gengske. Rechts het nieuwe pand
op de Heuvel, hoek Peperstraat waar We menen er stijlvormen van de
een groot horecabedrijf van Finch van Amsterdamse School in te zien. Dat
start is gegaan. Bouwheer van dit pand is natuurlijk helemaal niet verkeerd,
is Patrimonium van Ton Kemkens, dat integendeel. De overeenkomsten tus-

sen beide panden zitten hem in de
puntige gevel, de ramen met ruitverdeling, de erkers her en der. De
steenkleur is zeker heel afwijkend.
Maar een geweldige uitkomst dat
hier de Heuvel met zo’n fraai pand
verrijkt is. PS

