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Tussentijds is het tijdschrift van de historische kring 
voor Oss en omgeving, stichting De Werkende Mens. 
Tussentijds verschijnt twee keer per jaar in een 
oplage van 250 exemplaren. Donateurs krijgen het 
blad toegezonden.

De historische kring voor Oss e.o. DWM wil de 
geschiedenis van de bewoners in beeld brengen 
door onderzoek, lezingen en artikelen. Ook 
organiseert de kring excursies en andere activiteiten.

Donateur worden van de historische kring Oss 
DWM? Dat biedt veel voordelen. Zo wordt u als 
eerste op de hoogte gebracht van de activiteiten 
zodat u er tijdig bij kunt zijn. Het blad Tussentijds 
krijgt u toegezonden. Met uw bijdrage zorgt u er 
mede voor dat de historische kring DWM kan 
blijven werken aan de activiteiten. Per jaar is de 
contributie minimaal € 15,00. Wie donateur wil 
worden kan dit bedrag – meer mag natuurlijk 
ook! – overmaken op bankrekeningnummer  
 NL 90 RABO 0180 45 89 81 Rabobank Oss, ten name 
van de stichting De Werkende Mens te Oss.
Stuurt u svp ook een briefje met uw naam en adres 
ter bevestiging naar st. DWM, Marmerstraat 10, 5345 
TB Oss. Een e-mail kan ook, via de website www.
dewerkendemensoss.nl.
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Bij het het Willibordusputje zijn geheimzinnige lapjes aan de boom verschenen. Dit heeft te maken met 
een oud gebruik, om op deze manier genezing te vragen voor de zieke drager van het opgehangen textiel. 
Zie verder het artikel ‘De koortsboom terug’ in deze Tussentijds. (foto PS)
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Van de redactie
  

 

Vanwege Corona kan De Werkende Mens u de eerste 

helft van 2021 alleen deze goed gevulde editie van 

Tussentijds aanbieden. We hebben heel wat voor u op 

de rol staan en we gaan er van uit dat we in september 

2021 ook weer met onze activiteiten, al dan niet in 

aangepaste vorm, kunnen starten.

In de ‘Tussentijd’ is er weer volop voor u geschreven, 

door nieuwe correspondenten als Marita van Brussel, 

een oud-gediende als Frans van der Vorst en ook door 

bestuursleden van De Werkende Mens en medewerkers 

van het Stadsarchief. Twee van onze bestuursleden 

hebben zich de afgelopen periode gemanifesteerd in de 

lokale pers. Arjan Aarts heeft de aandacht getrokken 

met het laten opleven van een oude traditie rondom 

de koortsboom. Paul Spanjaard heeft in opdracht 

van de gemeente Oss een belangwekkend rapport 

opgesteld waarin duidelijk werd hoe met de woningen 

en bezit van joodse inwoners in de gemeente Oss werd 

omgegaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Heel 

begrijpelijk maakt deze materie emoties los. Hierover 

leest u meer in deze Tussentijds.

Ik moet hier echter ook stilstaan bij het trieste nieuws 

dat we hoorden over oud-bestuurslid Ruud Pieters. 

Onlangs bereikte ons het bericht dat hij is overleden. 

Na het overlijden van zijn echtgenote leefde Ruud een 

zeer teruggetrokken leven. In stilte is er afscheid van 

hem genomen. Hij heeft vele jaren bijgedragen aan 

de activiteiten van De Werkende Mens en ook vele 

artikelen voor Tussentijds geschreven. Dit waren vooral 

artikelen die een sterk ‘o, ja’ gevoel opriepen wanneer 

hij bijvoorbeeld de Fraters voor het voetlicht bracht 

of de namen en beroepen van bewoners van het Osse 

centrum van bijna 100 jaar geleden in beeld bracht. 

Enthousiast, gedreven, nauwkeurig en ook wel een 

beetje tegendraads. Dat kenmerkte Ruud Pieters. Ruud, 

bedankt voor je bijdragen aan De Werkende Mens!

Ik hoop van harte dat we in de komende maanden 

letterlijk en figuurlijk weer meer de zonzijde kunnen 

zien. Daarbij wil ik ook niet het honderdjarig 

jubileum van de Osse bibliotheek vergeten. Een 

jubileum dat nu vooral online wordt gevierd maar 

we hopen straks ook ‘echt’. Daarbij wil ik u tot slot 

wijzen op een mooi Belgisch filmportret dat gemaakt 

is over de initiatiefnemer van de bibliotheek: Titus 

Brandsma. Dit kunt u op YouTube vinden, gemaakt 

door het Belgische Kerknet:

“De moed om naar het licht te verlangen - 
 
Titus Brandsma 1881-1942 | Kerknet”

De film duurt 9 minuten en doet hem alle eer aan.

Namens de redactie,

Robert van Vlijmen
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“Het boek is het papieren geheugen van het mensdom”, 

schreef het Dagblad voor Oss en Omstreken in 1953 

in een artikel over de plaatselijke bibliotheek. In 2021 

viert dit instituut voor de “geestelijke verheffing” zijn 

eeuwfeest: de Bibliotheek Oss bestaat honderd jaar!

Begin 1921 werd voor het eerst een fysieke locatie in gebruik 
genomen waar Ossenaren in hun leesbehoefte konden 
voorzien. Het was de bedoeling dat de “Openbare Leeszaal 

en Boekerij op R.K. Grondslag voor Oss en Omstreken” 
al vanaf januari van dat jaar gehuisvest zou zijn in Villa 
Josina, het voormalige woonhuis van margarinefabrikant 
Jan Jurgens. Daarvoor moest echter wel eerst de Geldersche 
Credietvereeniging verhuizen naar haar nieuwe onderko-
men. Dat was alleen nog niet klaar in januari 1921.

Noodhulp-Leeszaal
Om de leden van de nieuwe Osse bibliotheek toch 
enigszins tegemoet te komen, konden alvast schriftelijk 
de gewenste boeken aangevraagd worden bij de eerste 

“Een	opvoedingsplaats	voor	geestelijke	verheffing” 

Honderd jaar Osse
openbare bibliotheek

j u r g e n  p i g m a n s  ( s t a d s a r c h i e f  o s s )

Mejuffrouw Keulemans, directrice van de Osse bibliotheek, maakt de lokale jeugd eind jaren vijftig wegwijs in de 
biebcollectie in de Monsterstraat.  (FOTOGRAAF DAAN SCHOLTE. COLLECTIE STADSARCHIEF OSS.)
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dienstdoende bibliothecaris: pater Vincentius van Wijk. 
De Osse Karmelieten hadden namelijk onder aanvoering 
van Titus Brandsma een grote rol gespeeld in de totstand-
koming van de Osse bibliotheek en leeszaal. Toen eind 
februari de villa nog steeds niet vrij was, wilde het bieb-
bestuur niet langer wachten; op 28 februari werd daarom 
ruimte in gebruik genomen in het Bondsgebouw. In deze 
“niet-plechtig-ingewijde noodhulp-Leeszaal”, zoals de 
Osse krant het omschreef, konden van 17.00 tot 22.00 uur 
bezoekers verblijven en van 17.00 tot 20.00 uur boeken 
worden geleend. 

Molenstraat
Een maandje later was het dan toch zo ver en gingen de 
deuren van de eerste échte locatie van de Osse bibliotheek 
open, in Villa Josina aan de Molenstraat. De opkomst bij 
de officiële opening was groot, net als de waardering van 
de inrichting en collectie, zo meldde De Stad Oss. “De 
eenvoudige maar smaakvolle meubelen, een tweeduizend boeken, 
een zestigtal tijdschriften, een tiental couranten maken het tot een 
gezellig zitje, waar geen sprake is van verveling en ieder, die een 
ledig uurtje heeft, een zeer aangename en passende tijdspasseering 
kan vinden.” Villa Josina zou vervolgens drie decennia de 
plek blijven waar lezend Oss terecht kon.

Monsterstraat
De uitbreiding van het naastgelegen Titus Brandsma 
Lyceum bracht eind 1951 een verhuizing van de biblio-
theek teweeg. Villa Josina werd afgebroken om de groei 
van het TBL te accommoderen en de bibliotheek vond 
een nieuw onderdak in de voormalige Ambachtsschool 
in de Monsterstraat. Daar was weliswaar voldoende 
ruimte, maar dat was het enige positieve aspect aan deze 
nieuwe locatie. Het Dagblad voor Oss en Omstreken tekende 

Een ansichtkaart van de Molenstraat, in 1935 gezien richting het Walplein. Met rechts in beeld het oude postkantoor, daarnaast 
het Carmel College (later TBL) en links daarvan Villa Josina, destijds in gebruik als “Openbare Leeszaal”, zoals op de zijgevel 
van het pand te lezen is. (COLLECTIE STADSARCHIEF OSS)

Villa Josina aan de Molenstraat in 1892. 
FOTOGRAAF WILHELM IVENS. COLLECTIE STADSARCHIEF OSS)
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in 1953 uit het jaarverslag van de bibliotheek op “dat de 
huisvesting slecht is te noemen. De hoofduitleen kan nauwelijks 
verwarmd worden, wegens te grote afmetingen van ’t lokaal.” 
Ook was de studiezaal verre van rustig “omdat het auto-
eenrichtingsverkeer zo rakelings die voormalige ambachtsschool 
passeert en lawaai veroorzaakt, maar tevens omdat er in dit 
gebouw nog verschillende andere instellingen en zelfs een leer-
fabriek zijn gehuisvest.” Op dinsdagavonden hield zowaar 
Stadsharmonie KVA in hetzelfde gebouw zijn repetities!

Groei
Verder waren er overwegend hoopgevende berichten over 
de Osse bibliotheek. Het ledenbestand was gegroeid naar 
859 personen, het aantal bezoekers van de studiezaal was 
met bijna 1.000 toegenomen ten opzichte van het voor-
gaande jaar en de hoeveelheid uitgeleende boeken groeide 
met meer dan 2.500 tot bijna 69.000 stuks. De huisvesting 
bleef helaas een groot vraagstuk. “Misschien komt ook hierin 
nog eens verbetering.”

De Lievekamp
Dat zou inderdaad zo zijn, al liet die verbetering nog 
wel vijftien jaar op zich wachten. Met de voltooiing van 
Cultureel Centrum “De Lievekamp” in 1968 werd niet 
alleen een nieuwe schouwburg, maar ook een nieuwe bibli-
otheek voor Oss gerealiseerd. Met een nieuwe inrichting, 
nieuwe meubels en veel meer ruimte. Dat betekende een 
flinke stap vooruit, vergeleken bij de koude, rumoerige en 
lekkende locatie in de Monsterstraat. Ook de cijfers over de 
voorgaande vijf jaren lieten een optimistisch beeld zien, 
met een groei van meer dan 15.000 uitleningen, culmi-
nerend in een aantal van meer dan 100.000 uitgeleende 
boeken over heel 1967. 

De leeszaal in de bibliotheek aan de Monsterstraat. FOTOGRAAF DAAN SCHOLTE. COLLECTIE STADSARCHIEF OSS

De voormalige Ambachtsschool in de Monsterstraat in 1971. 
FOTOGRAAF PAUL VAN DER WERFF. COLLECTIE STADSARCHIEF OSS  
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Een ansichtkaart met het nieuwe Cultureel Centrum “De Lievekamp”. COLLECTIE STADSARCHIEF OSS 

Mejuffrouw Keulemans in de weer met emmers en pannen, om lekkage in de Osse bibliotheek aan de Monsterstraat op te 
vangen. FOTOGRAAF DAAN SCHOLTE. COLLECTIE STADSARCHIEF OSS
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Tijdsgeest
Toch sprak toenmalig directrice van de bibliotheek, mejuf-
frouw Keulemans, in september 1968 nog steeds van “een 
noodtoestand”. Het boekenbudget was karig en het leden-
tal stagneerde, vooral doordat juist het aantal jeugdleden 

terugliep. Een verklaring daarvoor zat misschien in de 
veranderende tijdsgeest, en dan vooral in het contact dat 
de Osse bibliotheek en haar directrice daarmee juist niet 
leken te hebben. “Ik, Jan Cremer bijvoorbeeld komt er bij mij 
niet in”, zei ze in het Brabants Dagblad. “Ik heb het boek niet 

Een trotse directrice Keulemans poseert tussen de lege boekenrekken van de nieuwe bibliotheek in Cultureel Centrum  
“De Lievekamp”.  FOTOGRAAF PAUL VAN DER WERFF. COLLECTIE STADSARCHIEF OSS

De studiezaal in de bibliotheek aan de Raadhuislaan in 1981. 
FOTOGRAAF PAUL VAN DER WERFF. COLLECTIE STADSARCHIEF OSS

De verbouwde en uitgebreide bibliotheek halverwege de jaren 
tachtig. FOTOGRAAF PAUL VAN DER WERFF. COLLECTIE STADSARCHIEF OSS
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gelezen en ik zal het ook nooit lezen, maar ik weet bij voorbaat 
al dat het schunnig is.”
Een tegengeluid kwam van burgemeester Jansen, die tij-
dens de officiële opening van de nieuwe bibliotheek, een 
maand na het interview met directrice Keulemans, het 
volgende zei: “We mogen ook niet te bang zijn om met de tijd 
mee te gaan. Alleen dan is deze bibliotheek van de allergrootste 
betekenis voor onze gemeenschap.” Ook de Ossenaren zelf had-
den blijkbaar vertrouwen in hun nieuwe boekentempel: 
de aanwas was in deze periode ruim vijftig nieuwe leden 
per week.

Openbaar 
Mejuffrouw Keulemans ging in 1970 met pensioen. Niet 
veel later veranderde de signatuur van de Osse bibliotheek. 
Het label “R.K.” werd in december 1974 definitief ter-
zijde geschoven. Voortaan ging het hier om de “Vereniging 
Openbare Bibliotheek voor Oss”. Daarnaast droeg de nieuwe 
Bibliotheekwet bij aan vernieuwing, door middel van een 
gratis jeugdlidmaatschap. Het aantal jeugdleden van de 
Osse bieb verdubbelde nagenoeg in 1975, van ruim 5.000 

naar bijna 10.000 aan het einde van dat jaar.
De jaren tachtig en negentig zorgden op hun beurt ook 
voor flinke veranderingen. De Osse bibliotheekdepen-
dances in de Ruwaard en Schadewijk gingen weliswaar 

Bibliothecaris Hans van Duijnhoven bij de videocollectie van 
de Osse bibliotheek, halverwege de jaren tachtig. (Fotograaf E. 
Francissen. COLLECTIE STADSARCHIEF OSS

In de jaren tachtig deed ook de computer zijn intrede in de Osse bibliotheek. FOTOGRAAF PAUL VAN DER WERFF. COLLECTIE STADSARCHIEF OSS
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dicht, maar de hoofdvestiging aan de Raadhuislaan werd 
flink verbouwd en uitgebreid. Ook deed de Bibliobus zijn 
intrede, om de collectie nog lokaler te kunnen inzetten. En 
in 1990 werd voor het eerst een geautomatiseerde catalogus 
in gebruik genomen. Halverwege dat decennium volgde 
opnieuw een verbouwing van de Osse bibliotheek, tot de 
vorm waarin ze grotendeels nu nog bestaat.

Walkwartier
We zijn inmiddels een kwart eeuw verder. De Bibliotheek 
Oss is ondertussen onderdeel van een veel grotere organi-

satie. In 2004 werd de BasisBibliotheek Maasland (BBM) 
opgericht, een fusie van negen openbare bibliotheken in 
de gemeentes Bernheze, Landerd, Lith, Maasdonk en Oss. 
Na uitbreiding met bibliotheken uit de gemeentes Veghel 
(2010) en Uden (2013) volgde verdere opschaling, tot de 
Noord-Oost Brabantse Bibliotheken (NOBB). En in 2016 
werd ook het Stadsarchief Oss toegevoegd. De Bibliotheek 
Oss zit echter nog steeds in hetzelfde gebouw. Nog wel. 
De plannen voor het Osse Walkwartier omvatten namelijk 
ook een nieuw cultuurhuis op de plek van de voorma-
lige V&D. Het hart daarvan zal gevormd worden door de 
Bibliotheek Oss. Die keert dan over enkele jaren terug naar 
praktisch dezelfde plaats als waar ze een eeuw geleden het 
levenslicht zag. En dan krijgt het Osse stadscentrum een 
broodnodige culturele impuls. Of, zoals de Osse krant in 
januari 1921 schreef: “Een kweekplaats van gezonde denk-
beelden, nieuwe initiatieven, edelmoedige besluiten, een 
opvoedingsplaats.”

Breken met het verleden extra

Er wordt in maart nog 
hard gewerkt aan de door-
gang tussen de Bergoss-woningen en 
de muur met de zaagtanden aan de 
Oostwal. Maar feestelijk is het toch 
dat er woningen zijn gekomen in de 
zaagtandhallen en dat ze niet afge-
broken zijn, wat ooit de bedoeling 
was. De bewoners dragen zo bij aan 
het behoud en de zichtbaarheid van 
dit industriële erfgoed dat met zijn 
tapijtfabriek zo lang verbonden was 
met Oss. De oorsprong van Bergoss gaat 
terug tot 1856. Niet op deze plek maar 
aan de Molenstraat heeft de onderne-
mende joodse familie Van den Bergh 

een bedrijfje in hun woning waarin ze 
lompen vermalen tot grauwe watten, 
vulmiddel voor stoelzittingen, kleding 
en doorgestikte dekens. Het bedrijfje 
groeit en in 1875 koopt Jacob van den 
Bergh, zoon van oprichter Daniël van 
den Bergh (op zijn beurt weer een broer 
van Simon van den Bergh die in 1872 de 
margarinefabriek in Oss opricht) een 
stuk grond aan de Walstraat voor een 
groter bedrijf. In 1880 installeert hij zelfs 
een stoommachine voor het machinaal 
rijten van de lompen. In Oss krijt deze 
tak uit de familie Van den Bergh de 

bijnaam ‘de wattenjood’, 
ter onderscheiding van de 

‘boter-familie’. 
In 1888 koopt Van den Bergh grond 
aan de wat we nu de Oostwal en 
Goudmijnstraat noemen. Nog gro-
tendeels landbouwgrond, met ruimte 
om te groeien. En dat gebeurt hier, 
de fabriek bouwt steeds bij, ook voor 
nieuwe producten. Zoals de verwerking 
van kapok uit ‘ons Indië’ als vulling 
voor matrassen. En in 1916 begint 
het bedrijf een weverij, met inzet van 
ervaren Belgische vluchtelingen die 
hier tijdens de Eerste Wereldoorlog 
onderdak hadden gevonden. Het 

Bergoss-woningen betrokken

Krantencollectie
De informatie en citaten in dit artikel zijn afkomstig  
uit de krantencollectie van het Stadsarchief Oss: 
www.stadsarchiefoss.nl/collectie

Directrice Edith Francissen en burgemeester Eppo van 
Veldhuizen, bij de ingebruikname van de Bibliobus in 1986. 
FOTOGRAAF E. FRANCISSEN. COLLECTIE STADSARCHIEF OSS



Breken met het verleden

bedrijf neemt een vooraanstaande 
plaats in met zijn ontwerpen voor 
tapijten en de hoge kwaliteit. Bij het 
75-jarig bestaan in 1931 mocht het 
bedrijf zich als teken van waardering 
‘Koninklijke Tapijtfabrieken Bergoss’ 
noemen. In 1982 komt er helaas een 
einde aan Bergoss. De fabriek wordt 
ontmanteld, machines verhandeld. 
Voor de leegstaande bedrijfsgebou-
wen dreigt totale sloop. De Rijksdienst 
voor Monumentenzorg begint een 
onderzoek naar de mogelijke status van 
beschermd industrieel erfgoed voor het 
Bergoss-complex. Dat luidt een omslag 
in het denken over de gebouwen in. 
Niet alles wordt monument op het 
terrein, er mag een groot deel gesloopt 
worden, maar het lantaarnkapgebouw 
blijft staan en wordt onderdeel van 
het nieuwe Hotel De Weverij. Het 
fraaie hoofdkantoor uit 1919, grondig 

hersteld, met zijn art-deco en neo-
renaissancestijl is wel rijksmonument 
geworden. Op het vroegere fabriekster-
rein rijst een woonwijk op dat in zijn 
architectuur geïnspireerd is op het 
industriële verleden. De zaagtanddaken 
blijven grotendeels staan. Waar in veel 
steden als vanzelfsprekend en met trots 
voormalige industriële gebieden wor-
den herontwikkeld is dit voor Oss, waar 
bijna alles van het rijke industriële erf-
goed gesloopt is, een Bergoss-woningen 
betrokkenheel bijzondere ontwikke-
ling! En dat herontwikkelen kost tijd, 
niet vreemd, dat gebeurt elders ook. Zie 
bijvoorbeeld Strijp S in Eindhoven, waar 
iedereen het logisch vindt dat heront-
wikkeling zijn tijd nodig heeft. Hier in 
Oss werd nog wel eens gemopperd over 
de leegstaande zaagtandhallen, dat een 
nieuwe invulling vinden te langzaam 
gaat. Er komen allerlei plannen naar 

voren die het niet halen, zoals voor een 
evenementenhal en/of foodcourt. Of 
een combi van bedrijvigheid en wonen. 
Er is door de gemeente ook nog
gedacht aan het verhuizen van Museum 
Jan Cunen naar deze plek. Het ontwerp 
lag alklaar maar de crisis van 2008 
maakte dat idee financieel onhaalbaar. 
Het museum heeft enkele jaren later 
met de nieuwe aanbouw gelukkig toch 
betere mogelijkheden gekregen. En 
de zaagtanddaken hebben nu ook een 
fraaie invulling. De ontwikkelingen 
gaan verder, de verbinding tussen sta-
tion en centrum van Oss loopt over het 
Bergoss-complex en wordt nog verder 
uitgewerkt voor voetganger en fietser. 
Zo is hier nu een gebied aan het ntstaan 
waar een verhaal te vertellen valt over 
de industriële geschiedenis van Oss, een
verhaal met zichtbare herinneringen 
en interessante nieuwe invullingen. PS
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Van beerput tot afvoersloot

Rioolwaterzuivering 
in Oss 1930 - 1978

f r a n s  v a n  d e r  v o r s t

Gasopslagtank Rizi-terrein

Zuivering van afvalwater is historisch gezien een 
vrij recente ontwikkeling die direct gekoppeld kan 
worden aan de industriële revolutie. Hoewel er al 
afvalwater op gereguleerde wijze werd afgevoerd 
door het aanleggen van de allereerste riolen in 
Mesopotamië tussen 3500 v.Chr. en 2500 v.Chr., 
was er van zuivering nog geen sprake. Wel wordt 
afvalwater al sinds de Romeinse tijd gebruikt als 
bron van meststoffen, waarbij deze meststoffen aan 
het water onttrokken werden. Voor zover bekend 
vond chemische behandeling van afvalwater plaats 
sinds 1740. De noodzaak om zuiveringsinrichtingen 
te bouwen groeide door de toename van afvalwater 
door de opkomende industriële bedrijvigheid. Tot 
ver in de zestiger jaren waren de gemeenten de 
voornaamste opdrachtgevers voor het ontwerpen 
en bouwen van een zuiveringsinrichting. Het 

Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater, 
RIZA, verzorgde in de beginjaren het mechanisch 
en het elektrisch gedeelte van een inrichting. Tevens 
bepaalde het RIZA in die tijd de toelaatbare 
overstortfrequentie, de keuze van het ontvangende 
water, het lozingspunt, mate van zuivering en 
grootte van het zuiveringsterrein. Overstortfrequentie 
betekend het aantal keren per jaar dat er ongezuiverd 
rioolwater via een overstort op oppervlaktewater 
geloosd wordt. Hierna werd schriftelijk advies aan 
het gemeentebestuur, met globale raming van de 
kosten, gegeven en een bereidheidverklaring gevraagd 
om een ontwerp voor een zuiveringsinrichting te 
maken. Tot 1960 controleerde het RIZA de werking 
van zuiveringsinrichtingen en tot 1970 gaf zij 
aanwijzingen bij de bouw van inrichtingen.
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Reeds op 15 oktober 1810 werd 
er een decreet “Imperial”, een 
keizerlijk besluit in de tijd dat 
Nederland onderdeel was van 
Napoleons keizerrijk, een voor-
loper van de Hinderwet, afge-
kondigd met betrekking tot de 
wering van ongezonde of hinder-
lijke geuren. De Hinderwet van 2 

juni 1875 was bedoeld om gevaar, schade of hinder door 
fabrieken voor omwonenden (belanghebbenden) te voor-
komen. Belanghebbenden waren alleen zij die grensden 
aan het perceel waar de activiteit plaats vond. Bestrijding 
van waterverontreiniging kon dus slechts geschieden als 
de “buren” er geen hinder van ondervonden. Een vergun-
ning kon worden geweigerd onder meer wegens: “hinder 
van ernstige aard waartoe behoord ….. het verspreiden van vuil 
of walgelijke uitdampingen.”

De gemeenten verleenden de vergunningen, maar zij 
moesten daarbij vermelden dat binnen veertien dagen 
tegen de beslissing beroep open stond bij de regerende 
vorst die een uiteindelijk genomen besluit daarover ook 
daadwerkelijk ondertekende. Verder waren zij verplicht 
controle uit te oefenen en bij ernstige overtredingen de 
vergunningen in te trekken of bij ernstige overtredingen 
zelfs het bedrijf te sluiten. Aanvankelijk was de wet niet 
toepasbaar op in 1875 al bestaande bedrijven. Dit werd 
rond 1920 gewijzigd in een nieuw artikel 29a. Wegens dit 

nieuwe artikel had de gemeente Oss in een brief van 27 
maart 1882, aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
advies gevraagd hoe te handelen met artikel 29a, in ver-
band met vervuiling binnen de bebouwde kom door de 
fabrieken. Gedeputeerde Staten antwoordden daarop onder 
meer: “Waar de fabriek van den Heer Simon van den Bergh is 
aangelegd vóór 1875, moet deze in het bezit zijn eener vergunning 
door het gemeentebestuur van Oss verleend krachtens Artikel 3 
van het Koninklijk besluit van 31 Januari 1824, Staatsblad No. 
19, en zal de verplichting tot aanleg van bovengenoemd werk, in 
verband met de bepalingen van Art. 29 der wet van 2 Junij 1875, 
door dat Bestuur kunnen worden opgelegd.”
Bij besluit van de Koningin-regentes van 18 oktober 1897 
was er een Staatscommissie ingesteld met de opdracht “te 
onderzoeken, welke maatregelen behooren te worden genomen ter 
voorkoming van, voor de volksgezondheid schadelijke, verontrei-
niging der openbare wateren en van dit onderzoek aan Hoogst 
Derzelve verslag uit te brengen, eventueel onder bijvoeging van 
één of meer wetsontwerpen met memorie van toelichting”.

De rapporten van deze commissies hadden betrekking 
op 30 gevallen uit het hele land “…..de ernstige gevallen van 
verontreiniging van openbare wateren, die zich hier te lande 
hebben voorgedaan; de gevolgen, die deze gevallen, voorzoover 
bekend, voor de volksgezondheid hebben opgeleverd; maatregelen 
ter voorziening genomen, en de bezwaren, die eventueel het
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 nemen van maatregelen hebben verhinderd”, waaronder ook 
de verontreiniging door de industriële fabrieken in Oss 
(margarine, slacht- en darmenzouterij).

Secreten, 
emmers en 
tonnetjes
In de steden in de 18e 
eeuw gooide men de 
inhoud van de pot 
vanuit het raam nog 
leeg op de straat, maar 
ook in het begin van 
de 20e eeuw liet men 

van alles achter op de straat. Op marktdagen kon men 
soms een boerin ineens haar manden op straat zien zetten, 
door de knieën gaan, haar wijde rok wat spreiden en na een 
ogenblik haar weg weer zien voortzetten. Achter haar was 
de straat nat. De mannen zochten nog wel eens een hoekje 
bij een kerk of een huis op of deden hun plas in het gras.
In veel steden werden emmertjes uitgegeven om er zijn/
haar behoefte in te doen en bracht men zijn emmertje 
fecaliën, als het niet in de gracht werd gekieperd, naar één 
van de daarvoor aangewezen plaatsen die ‘s nachts werden 
geruimd, meestal op pachtbasis. Dan kwam er ’s avonds de 
zogenaamde “Boldootkar” om de emmertjes in ontvangst 
te nemen. De strontkar – alias de Boldootkar, genoemd naar 
de fameuze eau de cologne van de Amsterdamse firma J.C. 
Boldoot, in de volksmond: “odeklonje”.

In sommige steden startte men met de uitgifte van wis-
seltonnen met deksel. Dit was al een verbetering, want 
bij inlevering van zijn met fecaliën gevulde ton ruilde 
men deze in tegen een schone ton voor de volgende week.
Ook werd er bepaald dat er minstens één ”secreet” per 
zes woningen moest zijn, maar daar werd gewoonlijk 
niet aan voldaan en soms was er zelfs maar één voor 20 
woningen. Als men de “luxe” had van binnenshuis een 
eigen secreet, dan was men nauwelijks beter af vanwege 
de stank die uit de emmer kwam. De laatste ton verdween 
in Goes pas in 1978.
Door de aanleg van riolering trachtte men de kans op 
besmetting van drinkwater te beperken. Ondanks dat 
enkele steden in Nederland aan het eind van de 19e eeuw 
een begin maakten met de aanleg van een rioolstelsel, 
begon Oss daarmee pas in 1913. Niet iedereen was daar 

gelukkig mee want men kende de woorden van Vadertje 
Cats: “Mesten is geen heilichheit, maar ’t doet wonderen waar 
het leyt”. Men voelde er niets voor om de kostbare ”beer” 
door een riool weg te spoelen. De fecaliënmest werd 
volop gebruikt voor de tuinen in en buiten de stad. Het 
gebruik van beer in moestuinen, het zgn. “hergebruik” 
kon in veel dorpen tot in de jaren dertig van de 20e eeuw 
plaatsvinden omdat daar aansluiting op de riolering vaak 
niet verplicht was. 
Maar door de toegenomen hygiënische misstanden in de 
steden en dorpen raakten tal van plaatsen waar men eerder 
redelijk drinkwater kon halen onbruikbaar. 
Begin 1930 werden al plannen gesmeed om te komen tot 
de aanleg van een rioolwaterzuivingsinstallatie omdat 
de fabrieken en steeds meer huishoudens op de riolering 
werden aangesloten. Toch moest men wachten op het 
besluit van de gemeenteraad die in 1938 goedkeuring gaf 
tot de bouw van een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Deze 
installatie moest de gemeente bouwen omdat er een grote 
vervuiling van de Hertogswetering was die van groot 
belang werd geacht “voor de visstand op de Maas, aangezien 
zij door optrekkende vis als paaiplaats zou kunnen worden benut”. 
De vele industrieën maakten het probleem ingewikkeld.
Reeds in december 1927 werd door het RIZA een rapport 

uitgebracht voor de zuivering van het afvalwater. In 1935 
werd, ondertekend door ir. J. J. Hopmans, weer een advies 
uitgebracht en daarin sprak men over 3 Miedertanks met 
één verplaatsbare ruimer, terwijl het verse slib direct op 
droogbedden (3200 m2) zou worden gebracht. Het slib 
werd, vers of uitgegist, meestal gedroogd op slibdroogbed-
den. Dit waren zandbedden waar slib op werd afgelaten 
in een laag van bij voorkeur maximaal 25 cm en waar een 

“Boldootkar”
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deel van het water in kon wegzakken. 
De Miedertank was een rechthoekige tank met een heen 
en weer pendelende ruimer met een slibschuiver en een 
drijflaagschuiver. Het influent werd middels een speciale 
constructie gelijkmatig over de breedte van tank verdeeld. 
De slibzakken waren aan de instroomzijde geplaatst. 
Deze tank is als nabezinkingstank toegepast vanaf de 
jaren dertig tot in de jaren zestig. De exploitatiekosten 
voor bediening, stroom en onderhoud werden begroot 
op ƒ 1.000, -/j. Uiteindelijk is een mechanische zuivering 
gebouwd voor 20.000 i.e. die bestond uit: vijzelgemaal; 3 
Miedertanks, slijkgistingstank met horizontaal roerwerk, 
verwarmingsinrichting en krachtopwekking en verder 
slijkdroogbedden. 

De gemeente Oss besloot tijdens de crisisjaren de riole-
ring te vernieuwen en uit te breiden in het kader van de 
toenmalige regeling werkverruiming. 
Ook werd er door het Rijk de bouw van een rioolwater-
zuiveringsinstallatie, afgekort als RIZI, als eis gesteld. In 
de raadsvergadering van 25 april 1938 werd een krediet 
van ƒ 48.090, - beschikbaar gesteld voor de bouw hiervan. 
Dit krediet werd weer verhoogd met ƒ 10.500, - voor het 
plaatsen van een gasmotor met generator en gashouder. 
Weer later werd het krediet verhoogd tot ruimƒ 115.000,- 

voor uiteenlopende werkzaamheden. Het waterschap De 
Maaskant verleende hieraan haar medewerking door de 
noodzakelijke ontheffingen van de keur op waterleidin-
gen. De keur is een verzameling regels die het waterschap 
gebruikt. Hiermee beschermen zij dammen, dijken, slo-
ten, beken, rivieren, gemalen en stuwen. Voor sommige 
activiteiten zijn in de keur algemene regels opgesteld. Als 
men zich aan deze regels houdt, is er geen watervergun-
ning nodig. 

In 1939 werd gestart met de bouw van de inrichting op een 
perceel nabij de Oijenseweg, later de Frankenbeemdweg.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de bouw flink 
vertraagd. Zo werd in 1941 de bouw tijdelijk stil gelegd 
wegens het tekort aan cement.

Miedertank

Schroefgemaal

Voormalig RIZI-terrein Frankenbeemdweg 

Gasopslagtank RIZI-terrein

Rioolwater loopt vanuit het gemeentelijk rioolstelsel via een 
overnamepunt in het transportstelsel van het waterschap en 
komt vervolgens terecht bij een rioolwaterzuiveringsinstallati
e(rwzi). Hier werd het water gezuiverd, waarbij het gezuiverde 
water (het effluent) wordt geloosd in het oppervlaktewater. Het 
gezuiverde water wordt op het oppervlaktewater geloosd nadat 
er zuurstof is ingebracht via cascades (watervallen). Op die 
manier wordt er weer zuurstofrijk water de natuur in gestuurd.
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De in 1946 in gebruik genomen installatie werd aanvaard 
als een geschenk uit de hemel omdat men verlost werd van 
de stinkende sloten, vooral de sloten langs de Oijenseweg, 
waardoor het rioolwater werd afgevoerd richting de Maas. 
Een bijkomend voordeel was dat de installatie zichzelf 
zonder veel kosten draaiende kon houden. Door het gewon-
nen “slijk” in een gistingsketel te storten en te verwarmen 
zodat tijdens het gistingsproces methaangas vrijkwam 
en dat werd opgeslagen in een gasketel. Daarna werd het 
gebruikt als brandstof voor een gasmotor, voor opwekking 
van elektriciteit, nodig voor het in bedrijf houden van de 
installatie. Er werd zoveel gas gewonnen dat men de gehele 
installatie erop kon laten draaien. 
Door de industriële ontwikkeling werd de lozing van 
afvalwater door fabrieken in het riool steeds problema-
tischer. Ook kwamen er steeds meer aansluitingen van 
huishoudens op het riool waardoor de waterzuiverings-
inrichting niet meer voldeed aan de gestelde normen. 
Daardoor werd de slibgisting ontregeld en de verblijftijd 
van het water in de voorbezinktank tot nul gereduceerd. 
Het gevolg was dat het water niet geschikt was om te lozen 
in de Hertogswetering. 
Het gezuiverde afvalwater van de rioolzuiveringsinstal-
latie, de RIZI-installatie aan de Frankenbeemdweg, werd 
geloosd op de Hertogswetering. Als het waterpeil te hoog 

werd kwam het Hertogsgemaal in werking en pompte het 
water van de Hertogswetering de Maas in. 

Het Hertogsgemaal, nu een museum, is niet meer in 
gebruik en is vervangen door Gemaal Gewande in de voor-
malige gemeente Lith dicht bij de grens met de gemeente 
’s-Hertogenbosch.
Het slib wat over bleef na zuive-
ring werd ook gebruikt om tui-
nen en parken op te hogen, men 
kon het immers gratis afhalen. 
Door het slib in een later stadium 
te analyseren werd ontdekt dat er 
o.a. DDT in het slib aanwezig was en het gratis afhalen 
van het slib was niet meer toegestaan. Intussen bleef de 
gemeente Oss zijn ‘gezuiverde’ rioolwater lozen in de 
wetering er was immers nog geen oplossing voor het 
probleem. De zuiveringsinstallatie kon niet meer alle 
vervuilende stoffen uit het rioolwater filteren, de instal-
latie was verouderd. 

De zuiveringsinrichting kent een lange geschiedenis. Het 
gemeentebestuur besloot dan ook in 1956 de zaak definitief 
aan te pakken en installeerde 25 oktober 1956 een com-
missie die zich met het probleem van de waterzuivering 
moest gaan bezighouden. In de jaren 1957 – 1967 bracht 
deze commissie vier rapporten uit en waren de adviezen 
van de commissie als volgt:
•  zuivering van het afvalwater volgens het actief-slibsy-

steem in een biologische installatie; 
•  behandeling van het slib volgens de methode van de ther-

mische conditionering met mechanische ontwatering. Bij 
de thermische conditionering wordt het slib gedurende 
een bepaalde tijd (20-30min.) aan hoge temperaturen 
(180-220 °C) blootgesteld. De slibdeeltjes worden hierbij 
opengebroken zodat de colloïdale structuur verdwijnt en 
een groot deel van het water niet langer wordt gebonden.

Ter stimulering van de bouw van een nieuwe installaties 
werd in 1960, vooruitlopend op de Wet Verontreiniging 
Oppervlaktewateren, de z.g. Korthalsregeling ingesteld. Op 
grond van deze tijdelijke regeling kreeg een gemeente 25%, 
en bij relatief grote lasten zelfs 50%, van de investerings-
kosten vergoed. In het gehele land hebben gemeenten van 
deze regeling geprofiteerd en zijn er installaties gebouwd 
die anders in die tijd niet tot stand waren gekomen. Het 
gemeentebestuur van Oss gaf in 1968 aan het ingenieurs-

Hertogswetering

Machinekamer RIZI-gebouw



tu
ss

en
ti

jd
s 

1 
/| 2

02
1 JA

A
RG

A
N

G
 2

7

17

bureau Dwars, Heederik en Verhey 
in Amersfoort opdracht om de bouw 
van een gehele nieuwe zuiverings-
inrichting met een capaciteit van 
600.000 inwonerequivalenten (i.e.) 
voor te bereiden.
Het adviesbureau diende zijn ont-
werp in 1969 in. In april 1971 werd 
een bouwcommissie ingesteld met 
als voorzitter de toenmalige wethou-
der C. van de Rakt. Die commissie 
bracht, na onderzoek, de capaciteit 
terug naar 300.000 inwonerequivalenten.

Ondertussen was men eind 1970 al begonnen met het 
bouwrijp maken van het terrein voor de nieuwe waterzui-
veringsinrichting. Dit begin was noodzakelijk omdat op 1 
december 1970 de “wet verontreiniging oppervlaktewate-
ren” in werking trad en het water goed gezuiverd moest 
worden. De toenmalige geldende regeling van verstrekken 
van subsidie betekende dat het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat een bijdrage verleende van 18% aan de circa fl. 
40.000.000, - stichtingskosten, onder voorwaarde dat de 
provincie een bijdrage van 6¼ % geeft in de stichtingskosten.
Ook aan het Ministerie van Economische Zaken werd een 
bijdrage gevraagd. Op basis van de toenmalige geldende 
begroting voor de bouw van de zuiveringsinrichting 
kwam men op een bedrag van fl. 37.980.000, - uit. Bij het 
lezen van de begroting is het bedrag van de directiekosten 
tijdens de bouw, ruim fl.2.500.000, -, wel erg hoog. Door het 
provinciaal bestuur werd de zuiveringstaak per 1 januari 

1974 aan het waterschap De Maaskant opgedragen. 
Door middel van een schrijven van de gemeente Oss 
werden alle bedrijven op de hoogte gebracht dat de afval-
waterzuiveringsinstallatie op maandag 4 augustus 1975 
in werking werd gesteld.
De gemeenteraad van Oss besloot in verband daarmede 
in december 1975 het beheer en onderhoud van de zui-
veringsinrichting Oijen (RIZA) met ingang van 1 januari 
1976 over te dragen aan het Waterschap en in 1978 werd 
het RIZA aan de Frankenbeemdweg gesloten. Het terrein 
van de voormalige waterzuiverings- inrichting kreeg in 
1978 een nieuwe bestemming. De gemeente Oss gaf het in 
beheer aan Modelvliegclub Delta Oss en zij bouwde daar 
aan de Frankenbeemdweg 5, hun thuishonk.

Geraadpleegde archieven/bronnen:
 
• Gemeentearchief Oss 1930-1960, nr. 783
• Rioolwaterzuivering gemeente Oss te Oijen, 1954-1978
• Beeldcollectie Stadsarchief Oss
•  Herpen, Chr.B.P. van, Inrichting tot zuivering van afvalwater in Oijen 

(gemeente Lith): Gebouwd in opdracht van de gemeente Oss en in eigendom 
overgedragen aan het waterschap De Maaskant, 1977

• Dagblad De Stad Oss/Dagblad voor Oss en Omstreken
• Nederlandse Vereniging voor Afvalwaterzuivering (NVA)
• Rijksinstituut voor integraal zoetwaterbeheer en afvalwaterbehandeling 
• nvwa.nl
• ocw.tudelft.nl

Rioolwaterzuivering Oijen

Binnen de RWZI Oijen vinden (samengevat) vijf activi-
teiten plaats, te weten
•  De waterzuivering van huishoudelijk en industri-

eel afvalwater (de hoofdtaak)
• Het verwerken van baggerspecie met groenresten 
• Het behandelen van waternavel**
•  De ontvangst van buiten de inrichting afkomstig 

huishoudelijk afvalwater
•  De ontvangst van buiten de inrichting afkomstig 

zuiveringsslib

**  De waternavel werd in Nederland voor het eerst waargenomen 
in 1994 en staat erom bekend om in een hoog tempo watergan-
gen te laten dichtgroeien, waardoor de doorstroming van water 
niet meer mogelijk is en de leefomgeving in het water wordt 
bedreigd door zuurstofgebrek.
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De onteigening van alle joodse woningen, gronden en 
bezittingen is een van de ontluisterende zaken uit de 
oorlogstijd die een paar jaar geleden uit vrijgegeven 
archieven naar voren kwam. Na de bewaartermijn van 
75 jaar lieten de zogenaamde ‘Verkaufsbücher’, registers 
waarin de bezetter de verhandeling van in beslag genomen 
woningen en gronden van joodse inwoners noteerde, zien 
wat een omvang deze misdaad had. In de 
uitvoerige registers stonden de namen en 
adressen van de oorspronkelijke joodse 
eigenaren vermeld, de koper, de (nazis-
tische en NSB-verwante) makelaar, de 
notaris en de verkoopprijs. De gemeenten 
waren door de bezetter vanaf 1941 inge-
schakeld om lijsten aan te leggen van 
woningen en gronden van joodse inwoners en die aan de 
‘Niederländische Grundstückverwaltung’ te sturen, zodat 
deze nazi-instantie exact wist om welke adressen het ging. 

Overbodig om op te merken dat de inbeslagname en 
onteigening van huis en haard en goederen van joodse 
inwoners volkomen in strijd was met het recht. Daar 
liet de Duitse bezetter zich niets aan gelegen liggen. Het 
ging de bezetter er om zo snel mogelijk opbrengsten te 
verkrijgen uit de verkoop van de ‘joodse woningen’ zoals 
ze werden genoemd. De inboedels en het meubilair wer-
den veelal naar Duitsland afgevoerd als ‘Liebesgabe’ voor 
Duitse families die door bijvoorbeeld bombardementen 
hun boedels kwijt waren geraakt. In het kielzog van deze 
Duitse operatie van massale roof zagen nazistische gezinde 
makelaars hun kans schoon om – met Duitse toestemming 
- de handel in de ‘joodse woningen’ te verzorgen, waar zij 
goed aan verdienden. Degenen die een ‘joodse woning’ 

kochten, hadden ook voordeel. De woningen werden vaak 
voor slechts een derde van de werkelijke waarde verkocht, 
als ze maar snel geld opbrachten. En ook de notarissen, die 
zich over het algemeen afzijdig hielden van de morele kant 
van de zaak, noteerden tegen de gebruikelijke vergoeding 
de transacties. 
In de Verkaufsbücher staan voor het hele land ca. 7000 

transacties geregistreerd. Er was het 
vermoeden dat daarmee niet alles in 
beeld was van de ontvreemdingen en de 
transacties. Journalisten van onderzoeks-
programma’s zoals KRO Pointer en ook 
landelijke joodse organisaties stelden alle 
gemeenten in Nederland de vraag hoe 
de onteigening en verkoop van joodse 

woningen en goederen had plaatsgevonden en welke rol 
de gemeente daarin had gespeeld. Ook de gemeente Oss 
ontving deze vragen en zegde toe dit te laten uitzoeken, het 
was niet meer bekend wat er op dit gebied was gebeurd. 
Ondergetekende kreeg de opdracht uit te zoeken wat er 
was gebeurd in Oss bij de ontvreemding van de wonin-
gen van joodse inwoners. Dat bleek vele malen erger dan 
gedacht. In de Verkaufsbücher stond genoteerd dat er in 
Oss ca. 20 woningen waren onteigend en verhandeld. Uit 
de archieven bleek echter dat er 70 woningen van joodse 
burgers waren geroofd en ontdaan van hun inboedel. En er 
waren 50 woningen van niet-joodse eigenaren die gehuurd 
waren door joodse inwoners die ook van inboedels werden 
ontdaan. De meeste ‘joodse woningen’ stonden al leeg toen 
ze in Oss werden leeggehaald en doorverkocht. De joodse 
families die er woonden waren meestal al afgevoerd naar 
de vernietigingskampen, een enkeling verborg zich op een 
onderduikadres. Als we ruwweg rekenen dat er gemiddeld 

Rapport over gemeentelijke 
betrokkenheid bij de roof 
van joodse woningen en 

bezittingen
p a u l  s p a n j a a r d

lijsten aan te leggen 

van woningen en 

gronden van joodse 

inwoners
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per woning 3 personen woonden, dan komen we met 120 
woningen op ca. 360 personen. Dat komt overeen met 
het aantal geregistreerde joodse inwoners van Oss in de 
oorlogstijd. In 1942 waren dat 364, waaronder 61 die voor 
de oorlog voor de nazi’s vanuit Duitsland naar Nederland 
waren gevlucht. Alle joodse inwoners van Oss waren dus 
het slachtoffer van de Duitse roof. Het gemeentebestuur 
van Oss speelde hierin een belangrijke rol, zoals gemeente-
bestuurders overal in het land. De burgemeesters van Oss 
en zijn loco’s (de gemeenteraden waren afgeschaft door de 
bezetter) legden voor de Duitsers stipt en nauwgezet vast 
welke woningen de joodse inwoners bewoonden en zorgde 
eveneens nauwgezet voor de opslag van de inboedels, onder 
streng politietoezicht. Er mocht werkelijk geen stoeltje, 
mes of vork, tapijt of gordijn ontsnappen aan de Duitse 
invordering en de gemeentelijke technische dienst en de 
politie regelden dat. Voor de gang van zaken maakte het 
niet uit of dit nog plaatsvond onder ‘Hollandse’ burge-
meesters zoals De Bourbon of zijn loco-burgemeesters, 
of de nsb-burgemeester H. Apeldoorn. Uit de archieven 
bleek geen enkele vorm van protest of andere vorm van 

bezwaar tegen deze ontrechting van de joodse burgers. 
Wel zijn er, meestal na-oorlogse, verhalen van enige hulp 
aan joodse burgers, door met name burgemeester De 
Bourbon en een enkele politieman. Het heeft helaas niet 
werkelijk uitgemaakt voor de ondergang van de joodse 
gemeenschap van Oss. 

Uit het onderzoek bleek tevens dat veel ‘joodse woningen’ 
tijdens de oorlog door Ossenaren zijn gekocht, voor een 
fractie van de werkelijke waarde. Sommige woningen 
kwamen na de oorlog bij de oorspronkelijke eigenaren 
of hun erfgenamen terug. Dat gebeurde zelden spontaan, 
veelal pas na jaren moeizaam procederen via de Raad voor 
Rechtsherstel. Een groot deel van de ontvreemde wonin-
gen bleef echter in bezit van degenen die deze tijdens de 
bezetting kochten, omdat de rechthebbenden niet meer 
terugkwamen. Deze kopers, die al tijdens de oorlog als 
verwerpelijke profiteurs werden gezien, hadden op die 
manier een groot voordeel van de aanschaf van dit geroofde 
goed. Ook de gemeente Oss kocht onder leiding van bur-
gemeester De Bourbon een ‘joodse woning’, villa ‘rono’,  

Op vrijdag 26 maart schept de heer Mozes, vertegenwoordiger van de joodse gemeenschap Oss, aarde bij jonge nazaat van de 
Anne Frankboom. Rechts van de boom burgemeester W. Buijs (in witte jas). Links op de rug gezien de heer R. Naftaniel van het 
Centraal Joods Overleg met rechts van hem de heer P. van Os. FOTO TINEKE METZ
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Willibrordus leefde van 647/8 tot 739 en kwam uit 
Northumbria, Engeland. In 690 kwam hij als geloofs-
verkondiger naar de Lage Landen. Hij werd benoemd 
tot bisschop van Utrecht. Nog steeds dragen veel kerken 
zijn naam.
Willibrordus is vanouds de patroon van de parochies 

in Oss en Berghem. Of hij echt in deze omgeving heeft 
bekeerd is zeer de vraag. Dit in tegenstelling tot wat men 
daar vroeger over dacht en wat ook vermeld staat bij het 
Willibrordusputje: “Hier doopte Willibrord in 712 toen hij 
verwijlde bij priester Docfa”.
Willibrordus zou hier tijdens zijn bezoek met zijn bis-

Koortsboom terug in Oss
a r j a n  a a r t s

In 2020 is in Oss door Arjan Aarts het 

initiatief genomen om het oude gebruik van 

afbinden bij een koortsboom nieuw leven 

in te blazen. Voorheen gebeurde dat bij het 

Willibrordusputje aan de Willibrordusstraat 

in Oss. Op deze plek is onder de naam 

wensboom de oude traditie hersteld.

|aan de Burg. van den Elzenlaan 1, als burgemeesterswo-
ning. Ook voor een fractie van de werkelijke waarde. Na 
de oorlog wilde de gemeente dit huis echter wel snel en 
zonder kosten teruggeven aan de joodse eigenaar. Maar 
dit mocht niet van de provincie die vond dat de gemeente 
er geld aan had besteed voor de aankoop en onderhoud. 
Dat moest de gemeente eerst maar eens bij het Rijk zien 
terug te halen en toen dat niet lukte, maar zien te ver-
rekenen met de eigenaar. Deze onbarmhartige zakelijke 
benadering leidde tot een lange rechtsgang. De gemeente 
besloot uiteindelijk in 1956 het pand alsnog voor een reële 
prijs van de eigenaar te kopen om de zaak zo te kunnen 
besluiten. Zo heeft elke woning van de 120 die er in het 
rapport zijn verwoord een eigen, schrijnende gang van 
zaken. Met bijna voor elke woning ook de vermelding dat 
de oorspronkelijke bewoners vermoord zijn in kampen als 
Auschwitz en Sobibor. 

Op vrijdag 26 maart bood burgemeester W. Buijs-
Glaudemans het rapport aan aan de vertegenwoordigers 
van de joodse gemeente in Oss. Zij sprak daarbij haar 
verbijstering en ontzetting uit over het handelen van de 
gemeente destijds. Heel schrijnend noemde zij het feit dat 
de gemeente in de oorlog zelfs de kosten van het transport 
van haar joodse burgers declareerde bij de Joodse Raad. 
Daarmee betaalden de joodse inwoners hun eigen afvoer 
naar de vernietigingskampen. Tijdens de bijeenkomst 
plantte burgemeester Buijs met de vertegenwoordigers 
een jonge nazaat van de kastanjeboom waar Anne Frank 
vanuit haar onderduik op uit keek. De boom staat dichtbij 
het herdenkingsmonument aan de Nieuwe Hescheweg.
De gemeente Oss zal het rapport met de titel ‘Het handelen 
van het gemeentebestuur van Oss bij de onteigening en 
vervreemding van panden van joodse inwoners tijdens 
en na de Tweede Wereldoorlog’ op haar website plaatsen. 
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schopsstaf een put of bron hebben geslagen. Sindsdien 
kwam daar water uit waarmee wonderen werden verricht. 
Van heinde en verre kwamen mensen die “de koorts” had-
den, als bedevaartgangers hierheen.
Er is een theorie dat vanuit de plek van het Willibrordusputje 
de nederzettingen Oss, Berghem, Heesch en Nistelrode 
zijn ontstaan. Door de eeuwen heen zijn groepjes bewo-
ners steeds verder uit elkaar gaan wonen. De (familiale) 
verbanden werden in de loop der tijd steeds losser. Oss 
en Berghem hebben lange tijd uit dezelfde parochie 
bestaan. Je zou denken dat Nistelrode en Heesch wel ver 
van dit punt liggen. Maar de kerk van Nistelrode stond 
voorheen veel noordelijk, de kerk van Heesch juist meer 
naar het oosten. Dan is de afstand niet zo groot. Er zijn 
geen overtuigende bewijzen voor deze theorie.

De Willibrordusput wordt vanaf de 14e eeuw in schrifte-
lijke bronnen vermeld, maar is waarschijnlijk ouder. Er 
is een boomstamput gevonden uit de periode 900-1250. 
Eeuwenlang gold het water uit de put als een heilzaam 
middel, vooral tegen koorts.
De Willibrordusput stond voorheen op een iets andere 

plaats. Zo’n 10 tot 15 meter westelijk verder, grotendeels 
op de Willibrordusweg. In 1926 is de huidige put gebouwd.
Bij de put heeft een kapel en een Willibrordusboom 
gestaan. Deze laatste is waarschijnlijk in 1845 gerooid. 
Het was een bedevaartsoord. Bedevaartgangers kwamen 
in ieder geval in de periode van de 17e t/m de 19e eeuw. 
Waarschijnlijk is er sprake van een veel oudere traditie. Het 
water van de put had een heilzame werking, met name 
voor kinderziekten en koorts. Op oude kaarten staat vaak 
vermeld: Willibrordusboom.

Bij een koortsboom kan men volgens het volksgeloof 
koorts, of een ziekte in het algemeen, afbinden. Meestal 
gaat het om een eik. Het volksgeloof vertelt dat als een lapje 
stof aan de boom wordt gebonden, deze boom zorgt ervoor 
dat de koorts verdwijnt. Het lapje draagt de koorts over aan 
de boom en moest ervoor wel in aanraking zijn geweest 
met de zieke. Vandaar dat het meestal een kledingstuk was.
In vroeger tijden werd het lapje door familie of buren aan 
de boom gebonden. Dit mocht door niemand worden 
gezien en werd vaak ’s nachts gedaan. Ook mocht je na 
het afbinden niet omkijken. 

Op deze topografische kaart van 1851 staat de St. Willibrordusboom op de heide van Oss vermeld.
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Als men het lapje stof wegneemt van de koortsboom, zou 
de ziekte overgaan op die persoon.
Koortsbomen worden in verband gebracht met heilige 
heuvels. Bij het Willibrordusputje is een heuvel of verho-
ging geweest: de Wilpertberg. Dit komt nog terug in de 
straatnaam Sint Wilpertslaan. 

In vroeger jaren is getracht de oude tradities rond volksge-
loof te eindigen. Was het niet door de katholieke kerk onder 
de noemer bijgeloof, dan wel na de reformatie door de 
plaatselijke gezagshebbers of door binnenvallende legers. 
Zo is waarschijnlijk dat de kapel in 1748 door Engelse en 
Duitse soldaten is verwoest. 
Dominee Hanewinkel heeft tijdens zijn reis door 
Nederland in 1799 een denigrerende beschrijving gegeven 
over de bedevaart naar het 
Willibrordusputje: “Veele 
roomsen, vooral zulken die 
de koorts hebben, doen naar 
dezen heuvel, welke ook St. 
Willibrord genoemd wordt, 
bedevaarten, kruipen op 
hunne knieën, met eenen roo-
zenkrans in de hand, onder het 
uitboezemen van Paternosters 
en Ave-Maria’s rondom die 
steenhoop….”
Veertig jaar later blijken de 
eik en de bron nog weinig 
aan aantrekkingskracht te 
hebben ingeboet. Dat valt 
op te maken uit de rap-
portage die J. van Berchem, burgemeester van Heesch, 
eind april 1840 uitbrengt aan het provinciebestuur. Na 
een beschrijving van de put en de steenhoop merkt de 
burgervader op “dat de wonderdadige of genezende kracht 
welke aan het water van dezen put wordt toegeschreven, bestaat 
dat door het gebruik de koorts wordt weggenomen en genezen.” 
Mensen komen van elders “om aan den eikenboom, welke 
aldaar mede is gepoot in vorige eeuwen, gebeden op te zenden, 
en van het water te gebruiken.”

Volksgeloof is geloof in het bovennatuurlijke, afwijkend 
van of niet gebaseerd op de gevestigde of officiële geloofs-
overtuiging. De term bijgeloof is in het verleden vaak 
gebruikt om een dominante godsdienst te legitimeren.
Voorbeelden van volksgeloof zijn, naast koortsbomen: 

hoefijzers en klavertje vier geven geluk, ladders en zons-
verduisteringen juist ongeluk. Ook in andere culturen 
heel gebruikelijk, b.v. gelukskoekjes brengen voorspoed.
Wensbomen komen voor over de hele wereld. Vaak wor-
den linten of lapjes stof aan een boom gebonden na het 
doen van een wens. Maar het komt ook voor dat metalen 
voorwerpen zoals spijkers of munten in de stam worden 
gestoken. 

De traditie van afbinden in Oss is in de loop der jaren 
verdwenen. Maar het putje bleef in Oss en omstreken 
een bijzondere plek. Uit verhalen blijkt dat ouders tot 80 
jaar geleden op zondagmiddag met de kinderen naar het 
putje liepen waar Willibrordus het geloof had gebracht. 
Kinderen leerden op school het lied “Het putje van Heiloo”. 

In dit lied wordt verteld 
over de wonderen die 
Willibrordus heeft ver-
richt en hoe heilzaam 
het water uit de put is.

In loop der tijden is 
deze traditie In Oss 
langzaamaan verdwe-
nen. Maar de herin-
nering gelukkig niet. 
Er is weer nieuw leven 
in geblazen.

Sinds enige tijd 
worden aan bomen 
en struiken direct 
naast en achter het 

Willibrordusputje in Oss opnieuw lapjes stof opgehangen. 
Als je dit doet, kun je een wens doen. Waarover of waarvoor 
mag je helemaal zelf weten. 
We noemen het een wensboom, het is breder dan alleen 
voor ziektes. Een wens uitbrengen kan troost, verlichting 
en hoop geven. 
Neem een moment van rust en bezinning en ga als je 
wil ook met een lapje stof naar de wensboom bij het 
Willibrordusputje in Oss. Hang het lapje in de boom, doe 
je wens en sta even stil.

Red. In Tussentijds 2-2015 heeft archeoloog Richard Jansen geschre-
ven over het archeologisch onderzoek bij het Willibrordusputje.

Het Willibrordusputje in 1930. FOTO: BHIC
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DE STRAAT

AMSTELEINDSTRAAT

 JURGEN PIGMANS [STADSARCHIEF OSS]

Tweede Kerstdag 1964, winter aan het Osse Amsteleind. FOTOGRAAF LEO VAN DEN BERGH. COLLECTIE STADSARCHIEF OSS

Het is een straat van bomen en boerderijen: de Amsteleindstraat in Oss. Tot 2007 stonden die boerderijen in de schaduw 

van lange rijen hoge populieren. Een stevige storm in het begin van dat jaar tastte veel van deze houten reuzen dusdanig 

aan dat een algehele kap de enige oplossing leek om toekomstige schade aan woningen (en mogelijk bewoners) te 

voorkomen. Er zijn destijds nieuwe bomen aangeplant en langzaamaan bereiken ook deze nieuwelingen de hoogte van hun 

wolkenkrabbende voorgangers.
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DE STRAAT
AMSTELEINDSTRAAT

De Amsteleindstraat begint, in het oosten, 
ook bij een zeer kenmerkende boom. Bij de 
kruising met de Hoefstraat staat, in de berm 
naast het fietspad, een eeuwenoude knot-es. 
Ook de nabijgelegen boerderij lijkt bewaard 
te zijn gebleven uit een tijd van ver voor de 
vele rijtjeshuizen die nu het straatbeeld vul-

len. Vanaf hier liep vroeger één lange, 
ononderbroken straat naar het westen, naar 
Geffen. Oss is over deze straat heen gegroeid 
en heeft haar in grofweg vier delen gesplitst: 
de Braakstraat, de Grindlaan & Vlasgaard en 
de Kleinussenstraat & Heihoekstraat door-
snijden de tegenwoordige Amsteleindstraat 

van noord naar zuid. Sommige delen van wat 
eens een aaneengesloten route was voor al 
het verkeer, zijn daarom nu nog slechts met 
de fiets te begaan. Hoe verder je echter naar 
het westen gaat, hoe minder nieuwbouw er 
te vinden is en hoe meer het historische 
karakter van deze straat naar voren komt. 

Het kruispunt van de Hoefstraat en Amsteleindstraat in 1983, met rechts in beeld de bekende knot-es die er anno 2021 nog te vinden is. 
FOTOGRAAF PAUL VAN DER WERFF. COLLECTIE STADSARCHIEF OSS

Een doorslaggevend punt hierin is de 
Amsteleindse Hoeve. Deze staat volgens de 
overlevering namelijk op de plaats waar eens 
de Heer van Amstel zijn ‘vesting’ zou hebben 
gehad. Gijsbrecht IV van Amstel was in 1296 
betrokken bij de moord op graaf Floris V van 
Holland. In de chaotische jaren die hierop 
volgden, onder meer met het Beleg van 
Amsterdam in 1303, zagen Gijsbrecht en zijn 
zoon Jan zich genoodzaakt te vluchten. 

Wegens connecties met de Brabantse adel 
kwamen zij uiteindelijk in deze streek terecht. 
De status van de Van Amstels veranderde 
gedurende de eeuwen: zo werden ze van 
ridders langzaamaan tot heerboeren, maar 
nog wel met een actieve rol in de verdediging 
en het bestuur van Oss. Hun vesting had dus 
hoogstwaarschijnlijk meer weg van een 
verstevigde boerderij. 

De namen in dit deel van de gemeente, de 
Amsteleindstraat incluis, herinneren nog aan 
dat verleden. Hier ligt niet alleen de 
Amsteleindse Hoeve – al jaren bekend als 
culinaire locatie – ook de RKSV Margriet 
heeft hier haar sportpark Amstelhoef. De 
Amsteleindstraat is, behalve een straat van 
bomen en boerderijen, er dus ook een van 
groene weidevelden, zowel voor het voetbal, 
als voor het vee. 
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DE STRAAT
AMSTELEINDSTRAAT

Voorbij het kruispunt met de Kleinussenstraat 
& Heihoekstraat neemt de landbouw de 
Amsteleindstraat namelijk weer over en dat 
blijft zo helemaal tot aan het laatste stuk, 
dat met een bocht naar rechts richting het 
noordwesten loopt.

De Amsteleindstraat heeft ooit vooraan-
staande Hollanders Oss binnengeleid en 
hen een woonplaats geboden. Al was deze 
weg misschien niet de belangrijkste route 
vanuit het westen, ze was wel degelijk een 
oude, prominente landstraat. De hoge 

bomen getuigden hiervan, de voorname 
boerderijen doen dat nog. Ongetwijfeld zal 
ook de karakteristieke verwijzing naar die 
gevluchte ‘Amsterdammers’ nog lang in de 
naam bewaard blijven.”

De stadsbus van lijn 2 rijdt in oktober 1978 door de Amsteleindstraat. FOTOGRAAF PAUL VAN DER WERFF. COLLECTIE STADSARCHIEF OSS

De Amsteleindstraat in 1976. FOTOGRAAF PAUL VAN DER WERFF. COLLECTIE STADSARCHIEF OSS
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Hoe beter de reputatie was van je familie, hoe beter 

het je verging in je leven. Iedereen in Oss wist dat. Een 

fabrikant wilde arbeiders van onbesproken gedrag, 

beambten en zelfs rechters oordeelden harder over 

verdachten die al een slechte reputatie hadden. De 

naam van je familie bepaalde ook de kansen van 

je nageslacht op een goed bestaan. Niet voor niets 

voelde Jan Brands zich gekwetst toen Joost Reuvers 

in 1899 over straat schreeuwde: “Wa wilde gij? Gij 

deugt ook niet. Jouw grootvader, den ouwe Jan Brands 

heeft de kroon uit de Berghemse kerk gestolen!” Het 

was daadwerkelijk gebeurd, zei Jan Brands tegen de 

brigadier van de marechaussee, maar wel honderddrie 

jaar geleden, en de grootvader in kwestie was al meer 

dan vijftig jaar dood. Maar de naam van de familie 

Brands was voor generaties besmet. 

Van gauwdief tot flodderkont - 
belediging als vrouwenwapen in Oss (1837-1900)

Het belang van  
een goede naam

m a r i t a  v a n  b r u s s e l

Hier aan de Oostwal 
heeft deze dubbele 
arbeiderswoning uit 
de 19e eeuw stand 
weten te houden 
tegen de oprukkende 
stadsvernieuwing. 
FOTO PS
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Veel arbeidersgezinnen in het negentiende-eeuwse Oss 
bewoonden gezamenlijk een woning of hadden er een kost-
ganger bij. Als een gezin armer was, veranderde het adres 
vaker in de bevolkingsadministratie. Op naar het volgende 
onderkomen, met een nog lagere huur. Logischerwijs 
gold: hoe slechter de woning, hoe meer het gezinsleven 
zich buiten afspeelde. Aardappelen werden geschild in de 
deuropening, de was werd gedaan op de achterplaats. Juist 
het gebrek van privacy maakte het moeilijk om een goede 
naam hoog te houden. De hele buurt kon meegenieten van 
ruzies en werd ongewild getuige van de drama’s die zich 
binnen een gezin konden afspeelden. Of van activiteiten 
die het daglicht niet konden verdragen. Het kon munitie 
zijn voor degenen die je reputatie wilden schaden. 

Weinig te kiezen
Een meisje in Oss had in de negentiende eeuw weinig 
te kiezen in het leven: school was niet vanzelfsprekend, 
talenten ontwikkelen was zeldzaam. Een meisje hielp 
eerst thuis mee in het gezin, werkte daarna een paar 
jaar als dienstmeid, of in de fabriek. Vervolgens werd er 
getrouwd en lag het moederschap in het verschiet. Hoe 
beter de reputatie van haar familie, hoe meer kans een 
meisje maakte om een brave, hardwerkende, oppassende 
verloofde te krijgen. Dat was belangrijk. Want honger, 
kou, ziekte en armoede waren nooit ver weg. Tot op een 
bepaalde hoogte konden vrouwen hun reputatie, en 

daarmee hun levensloop, in gunstige zin beïnvloeden. 
Door zich zedelijk te gedragen, en door hun kinderen 
goed op te voeden. Maar er hoefde maar één puberende 
dochter te zijn die te vrijmoedig omging met jongens, 
er hoefde maar één zoon te zijn die moeite had het mijn 
en dijn te onderscheiden, en de naam van de hele familie 
werd aangetast. 
Doordat vrouwen zo goed wisten hoe belangrijk een 
goede naam was, wisten ze ook precies hoe en waarmee 
ze die van andere vrouwen konden besmeuren. In dit 
licht gezien is het niet verwonderlijk dat voor sommige 
vrouwen belediging een onweerstaanbaar machtsmid-
del was. Misschien wel juist voor vrouwen van wie de 
familiereputatie al besmet was, dus die op dat gebied zelf 
weinig te verliezen hadden.

Een luisterend oor
Als de ene vrouw de andere - het liefst op straat en luid-
keels - tot op het bot beledigd had, en de strijd niet met de 
klomp kon worden opgelost, was daar altijd nog de mare-
chausseekazerne. Die lag toen nog aan de Klaphekken, dus 
gemakkelijk te voet bereikbaar. Daar vonden de vrouwen 
een luisterend oor. Wat is er gebeurd? En wat zei zij toen? 
En wat dede gij? En wie was er nog meer bij aanwezig? 
Het hele verhaal werd tot in de details opgetekend, bijzon-
derheden werden nog eens precies nagevraagd. Tenslotte 

Roddelende vrouwen, 19e eeuwse prent.
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werd het proces-verbaal nog eens voorgelezen en door 
de klaagster bevestigd. Ja, precies, zo was het gegaan. De 
marechaussee begaf zich vervolgens naar de plaats delict en 
hoorde de door de vrouw opgegeven getuigen. Een proces-
verbaal leidde niet vaak tot een rechtszaak. Dat kon alleen 
als er getuigen waren, die het verhaal bevestigden. Of als 
de aangeklaagde vrouw zelf de belediging bekende. Wat 
ook het verschil kon maken tussen wel of niet vervolgen 
was de verklaring die de marechaussee soms zelf aan het 
proces-verbaal toevoegde. “Tenslotte voeg ik, brigadier, hier bij, 

dat verdachte een zeer brutaal meisje is,” leidde daadwerkelijk 
tot een rechtszaak. “Klaagster is hier zeer ongunstig bekend” 
bereikte de rechter niet. Rechtszaak of niet, misschien 
was het soms wel genoeg voor de vrouwen dat ze op het 
moment zelf een luisterend oor vonden. 

De kracht van belediging
Wikipedia geeft als definitie: een belediging is een krenken-
de uiting die iemands eer en goede naam kan aantasten. Ik 
bekeek ruim dertig processen-verbaal en vonnissen wegens 
smaad, laster en eenvoudige belediging door vrouwen 

Kindergraven uit de 19e eeuw, van voorname families, zijn nog aanwezig op de Eikenboomgaard. FOTO PS
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onderling tussen 1837 en 1900. We zien hierin terugke-
rende thema’s die illustreren wat in de levens van Osse 
vrouwen belangrijk was: seksuele moraal, zorg voor man 
en kinderen, fatsoen/eerlijkheid en hygiëne. Interessant 
is ook het ontbreken van bepaalde beledigingen. Terwijl 
er tegenwoordig vaak wordt gescholden met ziektes, een 
lichamelijke afwijking of een gebrek aan intelligentie, heb 
ik hier geen aangiftes over gevonden. Deze thema’s waren 
kennelijk niet van belang.

Toespelingen op diefachtigheid en 
oneerlijkheid (8 x)
Vrouwen beschuldigden elkaar en hun familie luidkeels 
van diefstal. Zoals tegen vrouw van Gelder: “Bart van 
Gelder heeft duigen gestolen van de firma Jurgens om 
vaatjes te maken voor een ander” 
(1894), en “Jij hebt bij Van Loosbroek de 
postzegels gestolen” (ook 1894). Of: “Gij 
zijt een dief, gij haalt alles uit het veld!” 
(1846) Of: “Gij hebt vijf gulden bij vrouw 
Van Alem uit de kast gestolen!” (1864) Of: 
“Gij hebt een voorschoot gestolen!” (1889) 
Of: “Je zuster is ook maar een gauwdief!” 
(1899). Beschuldigingen van brandstichting kwamen ook 
een enkele keer voor. Zo riep vrouw Van der Hop naar 
vrouw Van den Elzen in 1896: “Gij hebt mijn huis afgestookt. 
Ik zal een nieuw laten bouwen, dan moette maar weer achter de 
schuur omlopen en het weer afstoken!”

Toespelingen op slechte zorg voor man en 
kinderen (10 x)
Andere veelvoorkomende beledigingen hadden te maken 
met het niet nakomen van zorgtaken. Weduwen kon men 
raken door ze ervan te beschuldigen dat ze hun echtge-
noot gedood hadden. Zo hoorde weduwe Sjongers in 1890 
iemand roepen: “Tonnikke Sjongers heeft haar man vermoord, 
daarom is hij zo vroeg in het graf!” en weduwe Bol kreeg in 
1899 te horen: “Je hebt je man van honger laten verrekken. Hij 
had nog een kruik gevraagd, maar die woude hem niet geven. 
Daar ging je mee naar buiten, dat ze maar gauwer koud zou 
zijn, dan was hij eerder verrekt”. 
Nog wreder waren de beschuldigingen van kindermoord 
tegen een moeder waarvan het kind overleden was. Zeker 
was niet elk kind even welkom, abortus en passieve 
infanticide zullen in een enkel geval voorgekomen zijn. 
Maar de meeste kinderen stierven door ziekte, een zwakke 
gezondheid en onhygiënische toestanden. 

Kindersterfte kwam veel voor in deze tijd, maar het ver-
driet om een gestorven kindje was vaak toch groot. Dus 
om dan te horen: “Jij hebt je dochter vermoord” zoals vrouw 
Bosmans in 1894 te horen kreeg na de dood van haar kind, 
kon hard aankomen. Vrouw Van den Broek spande de 
kroon, in 1898. Haar buurvrouw vrouw Zondag had in 
Rotterdam gewoond, waar een van haar kinderen gestor-
ven was. Een half jaar voor de belediging was ze terug in 
Oss bevallen van een doodgeboren kind. Vrouw Van den 
Broek noemde haar buurvrouw daarom een moordenares 
en een toverheks, die Rotterdam uitgebannen was omdat 
ze haar kinderen “overstuur hielp” en dat ook in Oss bij 
andermans kinderen wou doen. Toen de marechaussee 
vrouw Van den Broek hierover ondervroeg, zei ze: “ik heb wel 

gezegd dat ze van de duivel bezeten is, en of 
ze wel wist van de ongelukken in de buurt.” 
Het kwam niet tot een rechtszaak. De 
zwaarste straf die een Osse vrouw van 
de rechter kreeg voor smaad werd in 
1858 opgelegd aan vrouw Valkenburg 
die tegen Mie van Dinther in het 
openbaar had gezegd: “Rode stinkende 

hoer, gij hebt uw kind wél vermoord!” Vrouw Valkenburg 
doelde hiermee op een voorval zes jaar geleden, waarbij 
een kind van Mie was overleden. Het werd na twee dagen 
weer opgegraven en geschouwd, omdat er bedenkingen 
waren bij het overlijden. Maar Mie werd nooit beschul-
digd. Deze belediging kwam vrouw Valkenburg in hoger 
beroep te staan op twee jaar gevangenisstraf en maar liefst 
honderd gulden boete! 

Hygiëne (11 x)
Gebrek aan hygiëne werd vooral gebruikt om een andere 
belediging te versterken: zoals het eerder genoemde 
stinkhoer, of rotkont. Ook vuilak en oude smeerlap waren 
gangbare beledigingen om aan te duiden dat iemand niet 
al te best rook.

Beschuldigingen omtrent de seksuele 
moraal (13 x)
Niet heel verrassend staan beschuldigingen van pro-
miscuïteit met stip op één. Hoer, met variaties als vuile 
stinkhoer en rothoer, was de meest gangbare belediging. 
Weduwe Sjongers die in 1890 even bij haar buurman langs 
was geweest, kreeg te horen: “Hoer! Totkont! Gij hebt met [die 
buurman] gelapt, gij hebt niet genoeg aan uw kostganger!” Soms 
waren de beledigingen wel heel specifiek. Vrouw Thijssen 

“Tenslotte voeg ik, 

brigadier, hierbij, dat 

verdachte een zeer 

brutaal meisje is”
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riep in 1899 naar vrouw Reuvers: “Ik zou niet graag hebben 
dat ik zo was als jij. De vorige week heb ik je met die mottige in 
de graaf [greppel] gevonden!” En zo kreeg vrouw Hartogs in 
1853 te horen: “Stinkmosseltje! Gij houdt het met mijne man!” 
Moeilijk te duiden zonder context was de belediging aan 
vrouw Van Vugt door haar schoonzus in 1899, die luidde: 
“Ga naar je Grate, naar je broer, daarvoor ben je gevisiteerd en 
geleid door de marechaussee.” Om die uitspraak te verklaren 
moest vrouw van Vugt bij de aangifte toelichten dat ze 
ooit bevallen zou zijn van een kind van haar broer Grate. 
Dat zou ze hebben gedood. Een arts had haar en andere 
meisjes destijds onderzocht vanwege de vondst van een 
kinderlijkje. Ze zei er niet schuldig aan te zijn geweest en 
er was ook nooit iets bewezen. Toch kon de schoonzus deze 
beledigingen over incest en kindermoord ongestraft uiten. 
De buren wilden zich er de vingers niet aan branden. Die 
zeiden tegen de marechaussee dat het een familiekwestie 
was waarbij beide zijden evenveel schuld hadden. 

Het belang van vriendinnen
Je had meer kans om jouw belediging bij de rechter te 
krijgen als er getuigen waren die jouw verhaal wilden 
bevestigen. Het gebeurde regelmatig dat de marechaussee 
na een klacht de opgegeven getuigen ondervroeg. En dat 
die getuigen ontwijkend reageerden, zeiden dat ze niets 
gehoord of gemerkt hadden. Bitter zei Herpse Nel tegen 
de brigadier, toen vrouw Brands haar klacht weigerde te 
bevestigen, “dat het was omdat zij met haar niet goed bevriend 
was” (1899). Het onderstreepte het belang van goede relaties 

met buren en vriendinnen, die bereid waren jouw verhaal 
te bevestigen. Of zelfs misschien voor jou te liegen.

Beschuldigingen over het afleggen van een 
valse eed (3 x)
Beschuldigingen over het afleggen van een valse eed 
kwamen voor. Vrouw Van den Berk moest in het voor-
jaar van 1891 voorkomen wegens zware mishandeling. 
Ze had vrouw Boeijen tijdens een ruzie vastgegrepen, bij 
de haren over de grond voortgesleept en haar dochtertje 
opgedragen om vrouw Boeijen met een stok te slaan, wat 
het kind ook had gedaan. Vrouw Van der Donk bevestigde 
in het getuigenbankje dat ze gezien en gehoord had wat 
er gebeurd was, en vrouw Van den Berk kreeg twee weken 
gevangenisstraf opgelegd. Nog in de rechtszaal riep vrouw 
Van den Berk naar de getuige: “Weet je wel wat je zo even te 
voren gedaan hebt? Je hebt een valse eed gedaan!” Het leidde tot 
een nieuwe rechtszaak wegens smaad, en maar liefst een 
maand extra gevangenisstraf voor vrouw Van den Berk. 
En vrouw Van den Boogaard riep in 1897 naar Johanna 
van Donzel: “Daar hebt ge die flodderkonten, die hebben voor 
mijne dochter een valse eed gedaan!” Dat werd een boete van 
dertig gulden. Toespelingen op het doen van een valse eed 
leidden in alle gevallen tot een veroordeling wegens smaad.

Bronnen:

BHIC criminele vonnissen Oss
BHIC processen-verbaal KMAR (deels online)

De RK Meisjesschool uit 1913 aan de Oude Molenstraat. FOTO PS
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Wij ontvingen van Paul Beek 
(Den Haag) een aankondiging 
van zijn boek over Edith 
Roseij Beek, een meisje 
uit een joods gezin, dat 
op zaterdag 21 april 1934 
het levenslicht zag aan de 
Stationsweg in Oss, om vier 
uur in de middag. Haar vader 
Arnold Beek, was huisarts in 
Oss. Haar moeder was Clara 
Betsy de Jong.
 

Over Arnold Beek: 
Arnold keerde terug naar Oss (uit 
Amsterdam) op 22 augustus 1923. 
Bij zijn naam staat in het bevol-
kingsregister 1900-1923 het adres 
Kruisstraat 6. Bij stemming voor de gemeenteraad van Oss op 25 
mei 1927 staat Arnold Beek genoemd met 128 uitgebrachte stem-
men. Zo staat het ook in het proces-verbaal van de zitting van het 
hoofdstembureau: Arnold staat op lijst 1 als tweede. Toegekend 
werden twee plaatsen dus Arnold werd gekozen in de gemeente-
raad van Oss. In die Kruisstraat had Arnold Beek ook zijn praktijk 
als huisarts, wat blijkt uit diverse advertenties in de lokale krant 
De Stad Oss, vanaf 1924 werd vermeld dat hij op dat adres zal 
inenten. Het promotieonderzoek (voor huisarts) had Arnold gedaan 
in Boxtel en in Oss, onder meer in de Zwanenberg Fabrieken, sinds 
1886 in Oss. 

Het gezin Beek woonde aan de Stationsweg 28a (tegenwoordig 
Spoorlaan). Vanaf dit adres zoekt Clara via een advertentie in het 
NIW van 11 september 1931 een ‘flinke meid-huishoudster voor 
klein gezin met een kind’.

Tijdens de oorlog vindt Edith ver-
moedelijk een onderduikadres in 
Den Haag, zonder haar familie. Ook 
was ze ondergedoken in Zwam-
merdam bij Gouda. Daar wordt zij 
omstreeks haar verjaardag op 21 
april 1943 verraden en met de trein 
afgevoerd naar kamp Westerbork. 
Daar werd ze ziek maar is ze toch 
op 16 november 1943 op transport 
gezet naar Auschwitz, pas negen 
jaar oud, zonder haar familie, niet 
wetend waar haar broer en ouders 
zijn. In Auschwitz wordt ze op 
onmiddellijk na aankomst op 19 
november 1943 in de gaskamer 
vermoord. Haar ouders en broer 
overleefden de oorlog.

Over de auteur
Paul Beek is in 1956 in Amsterdam geboren en woont in Den Haag 
met zijn echtgenote. Hij is altijd al geïnteresseerd in geschiedenis 
en in het bijzonder de Holocaust. Dat komt voort uit zijn Joodse 
afkomst via zijn vader en het familieonderzoek dat hij al meer dan 
tien jaar voor zijn stamboom doet. Die stamboom loopt van Oost-
Europa tot aan Italië en vertelt het verhaal van zijn Ashkenazi en 
Sefardische familie. PS

Paul Beek is familie van Edith en schreef haar levensverhaal. Het boek ‘Het 

trieste verhaal van Edith Roseij Beek’ is oa bij boekhandel Derijks verkrijgbaar. 

Het boek telt 98 pagina’s, met foto’s en kost € 16,99. 

‘Het trieste verhaal  
van Edith Roseij Beek’,  

door Paul Beek 



De beuk gaat er in! In de media is er 
terecht al veel aandacht aan besteed 
dat V&D plat gaat, op 1 april begon 
de sloop en het is echt waar, de foto is 
op deze dag gemaakt. Het vele jaren 
tot lelijkste gebouw van Oss bestem-
pelde winkelpand gaat plaatsmaken 
voor een cultuur-warenhuis, winkels 
en appartementen. Een historische 
ingreep van allure. Dat past bij de 
veranderende functie van binnenste-
den. Nu we een groot deel van onze 
aankopen via internetdiensten aan 
huis laten bezorgen, zijn de fysieke 
winkels in het centrum minder van 
belang aan het worden. Hoe blijft de 

binnenstad een levendige plek van 
ontmoeting en ontspanning? Dat 
gaat komen van cultuur en evene-
menten, horeca, wonen en als het kan 
bijzondere winkels die hebben wat 
internetwinkels niet hebben. Het is 
wel de grootste nieuwbouw-operatie 
die er na V&D ooit in het centrum 
van Oss is uitgevoerd. Een gedurfde 
onderneming van B&W, waar veel 
over te doen is geweest. Opvallend, 
want er was toch ook al jaren de vraag 
om echt iets aan V&D te doen. En dat 
gebeurt dan nu werkelijk, er komt een 
bouwwerk van bijzondere architec-
tuur en ik denk van groot belang voor 

de verlevendiging van de binnenstad. 
Vanuit De Werkende Mens kijken 
we er bovendien naar uit dat wij in 
de nieuwe bibliotheek/Stadsarchief 
terecht kunnen met onze lezingen en 
andere bijeenkomsten. 
De omheining die om V&D is gezet is 
erg fraai uitgevoerd. Met schitterende 
grote foto’s uit de collectie van het 
Stadsarchief, met beelden van hoe Oss 
er ooit op deze plek heeft uit gezien. 
Op een tijdlijn op de schutting is de 
planning van de sloop, archeologisch 
onderzoek en nieuwbouw helder 
beschreven. PS

Breken met het verleden


