
14 | ma"striele ontusikkel¿ngen

Van wattenfabriek tot tapijten
Jurgens korrt de eel toe de eerste f¿rbriek in Oss te
lrebben gesticht. Oucler. is ecl.rter. het bedr.ijf van
Darriël v¿ur den Bergh waarval de naaln voortleeft in
tapijtfabriel< Bergoss,

Daniël r,¿rl den Bergh is itt r7g4 in Geffen geborer.r.
Van oolsplong Joods-Duits, tr.ok de f¿ur-rilie in de
achttiercle eeuw ra¿ìr dit dor.p en begon er eer rvinkel
in textiel en ¿ulclere ar.tikelen. Uit het huwelijk van
D¿rniël ku,¿rrren drie zolen voor.t erì vi;f doclìters.
Sin'ron, cle eerstgeboren zoon, rvas degene die de
I'r¿rnclel in boter ontu'ikkelde en in r87z op de
procluctie van rrrnlgarine overgiìlg. l)e andere tu,ee
zoner, IJijrrnn en Jacob, l¡leven in textiel hun best¿ran
zoeken. Orl deze zoìreÌr lreer. zel<erheicl te gerzen
vroeg Dar-riël r'¿rn den Bergh in 1856 trtin liet gemeer.rte-
bestnut' toestemmiug voor. de oprichting \/¿ìl eer
'u,¿rttenfìrbliel<'. 'Fabriek'is hier bedoeld in de zil vau
een plel< r¡¡a¿tr iets gematrkt rvorclt, meer niet. Toch is
clit het bescheiden begir-r varr een gr.oot bech.ijf lvaar.
generzrties Ossenalen u'el.kz¿r¿rr-u zijn geuzeest. Als
coÌnpagìron vernreldde D¿uriël zijn neef Is¿rac rran der
\\/ielen. Diens v¿rder had ¿rl een vvattenf¿rbr.iekje in Oss.

1866 ovelleed, zette Jacob, zr jaar oucl, de zaak voor.t.
Omstleeks 1875 kocht lii¡ aan de \\/alstraat een stuk
grond, waaloll hij een rvoonhuis liet bourvel rnet eeìl
rverkplaats vool. de wattenrrolen. Vermoedelijl< rverkte
zijn oudele broer met herr samen, In rSBo rverd het
bedrijf van een familiezzrak ongezet in cle fil.ma
'Cebroeders Van den Ber.gh' . IJet bedrijf ging nu ook
over op stoornì<racht. De nieur,r'e fir.manaam hielp ook
venr'¿trling vooLkorren met de mru.garinefnbriel< v¿ur cle
andere f¿unilietal<. In cle volksrnond wer.d dit laatste
probleenr ¿rrdels opgelost. Werken bi¡ Van den Bergh
l.reette 'rverken bij de rvatter¡ood'. Daar zat niet veel
hvaads achter. Ook lurgens had zijn bijnaarn Mofl<e te
clankelr ¿ìaÌr eeÌì J<eurìerk \\/aamlee deze familie zicl.r
onclerscheiclde yan de r.est van de Ossenaren.
\4/atten- en Tqpijtfabr.iel< Bergoss, de l¿ratste gemocler_
riseelcle,''Ledlijlsrrirarn. lreeft tot ìarrg irr cleze eeurv irr

Oss beken<l gestrrirrr orrder zijn bi.jnnrrrrr.

Jacob var.r den Bergli besloot in r88B een woning met
een flinl< stuì< grord op cle hoek van de tegenwoolclige
Goudrlijnstraat en de Klr,Lphel<kenstraat / Oostwal te
kopen. Hiel'u'as ruinte om te gr.oeien el plaats voor
nieuu'e activiteiten. Kapok leek goede mogelijkheclen
te bieden. Met 4 rnan begon Vnn den Bergh a¿rn de
velr'r'elking. De vruchter.r ku'al.nen uit Inclie, werden
gekrtrakt en van het zachte binnenste ontd¿ran. Dit
r¡'erd gebruil<t als vuhniddel rran l<ussens en rr¿rtr.assen.

In het begin van de twintigste eeuu' br.eidde het bedr.ijf
zich velder uit en ver.r.ezen el. steeds meer fabrieks-
hallen. ht rgrr begon de procluctie van verb¿rndu,atten
en in r9t6 werden enl<ele weefgetouwen geTnstnlleer.cl.
Dat u'¿rs het begin van cle rneubelstoffen- en tapijtu,e-
velij naar eigen ontwerp en fabricage uranrmee \/an
clen Bergh internationaal na:rn.l m¿rakte. Aan cle Spoor-
str'¿rat zette het bedrijf in rgrg een fraai hoofdkantoor.
neer'. Ilrnicldels is dit een gelreeÌìtelijk n-romment,
terrvijl de straat ver.noemd is naal. B¡arn van den
Bergh. Ilij was directeur. in de eerste helft van deze
eeuur Na een rnoeilijke firanciële per.iode is liet bech.ijf'
in het begin van de jar.er-r tachtig opgenomen in de
tapijtfabrieì< Dess eaux/l)es so> van oor.spr.oìlg B elgisch
rnaar rret een vestiging iu Oss.

In hun kielzog een bedrijvige vloot
In het kielzog van de urzrrgarine-, vlees- en tapijtfabrie-
ì<en ontstond allellei andele econornische beár.ijvig-

velhuizing vzin zijn werkgever naar Nijmegen over op

l'ret vr¿rchtvelvoer'

Ook uit cle verwerking van afvalploducten valr cle

slachterijen kwarl bedrijvigheid voort' In de Klaphek-

kenstlaat ma¿rkten de filma's Oppelheimel en Monnic-

kencl¿rrr-r borstels v¿rn varkensh¿lren. L' van Zwanelbelg

bezat een groothandel in varkensha¿rr aan het

Heschepad. De zouterijen v¿tn Hes aan de Walstraat en

van Leviticus gaven de huiden een eerste ber'r'elking'

\/¿in M¿ias¿iì<ker looide ter¡ens tot bl'uikbaal leer' Dit

beclrijf stond a¿in de Molenstraat, dichtbij de huidige

Floraliastla¿it. Vanuit het celtlum van Oss gelekend

ver buiten de stad. Niet voor niets waarschijnlijk, want

cle lucht die leerlooierijel verspreidden was verre v¿ln

aar¡lenaam. Over lawaai en stankovell¿rst van cle slach-

telijen r,r,erd al rond 1900 geklaagd.

Zonder verpakking waren de producten niet te

\/eì1/oel'en. In Oss gaf dat de stoot tot de oprichting van

grote en kleine kistenfablielcen. Var den Belgh's

margalinefabriek zette een eigel kistenfabriek op

onder leiding van zoon Arnold, een andele \/an den

Belgh (geen familie) bezat ook zo'n bedrijf aan cle

Nlolenstraat. De Reuver's Stoomkuiperij, Houtzaget'ij

ett Kistenfabliek groeide uit tot een van de grootste'
'Cillus de kuiper'rvas in r87z begonnen lret het

n-rakel van kísten voor julgens en Van den Bergh.

IIij ontwikkelde zich tot de vaste leveranciel van

Iurgens en was gevestigd oP een gloot terrein bij het

spoor, ile huidige Wethouder van Eschstlaat. Stoon-r-

zagerij en Flouthandel Kamphuis-Loosbroek van

G. Karnphuis & Zonen en Th. van Loosbroek
clornineerde lalg de Hooghuisstraat. En verder tim-
tnerden veel Ossenaren thuis als bijveldienste boter-

kist¡es, tot 1g4g algen,een gebruikt voor het vervoer

van de pnkjes malgarine.

Na rg45 veldrirgen plastic en blik het hout als verP¿rk-

kingsrnateritral en verdwijnen alle kisten- en kuipelua-
kelijen. Da¿trvool in de plaats komt de Deventer Blik-
fabliek van Thomassen & Dlijver na¿ir Oss. Dit bedlijf,
inmidclels cleel uitmakend vau Continental Can

Stoomzagerij en HouthandeI Kamphuis'Loosbroek

aan de Hooghuisstraat. Het bedrijf is in r98o

afgebroken met het oog op de aanleg van de

Oostwat (r985).

Eulope, levert nu nog velptrkkirrgsmateliaal aan cle

vlees- en soepfribliek in Oss.

Om blikken vlees en margarine wel'den wil<kels

geda:rn, bedlukt n-iet de firma- of merknaaln. D¿rt

bracht werk mee vool drukkerijen. Daalna¿rst hadclen

de fäblieken veel paPier nodig voor de corlespon-

clentie, de boekhouding en reclame. Joannes A. Acket

(r85o-rgz4) zzrg hier k¿ursen. Hij begon in 188,1 een

dlukl<erij voor handelsdrulcwelk. Acket h¿rcl ooì<

litelaire en jourlalistieke belzrngstelling. Al spoedig

werkte hij mee in cle redactie van het blacl 'De Echo

var cle M:ras', een krant die toentertijcl in Oss

velscheen. N¿r elkele jareu ltul Acket het bltrd over,

clrukte het zelf en veranderde cle naam in 'De St:rd

Oss', De drukkerij specialiseelde zich later'ìreel en

meer in het bedrukkerì van kartonnetl velpakkingen'

In 1966 rvas het gebouw aan de Peperstlaat te ìdein

geworclen. De liggirig in de binnenstad was bovenclien

onpraktisch. Vrachtwagens konden maar tnet moeite

de srnalle straat bereiken. Acket is claaron naar

industlieterrein Danenhoef verhuiscl. Daar gloeicle

het uit tot een van de glootste kartonnage-clrukkerijen

in Nedellarrd.

^iattenFabriekje 
en

rhuis van Van den Bergh

rWalstraat

T
S uåke rp o t en st e rr e nkåjke r

o's'oatt DrLLgcr'l¡ent een rijlce tratlitie op het gebie¿. aan bijnatncn.
Ze ziin betloekl onr 7;ersoctnsue naisselingen te aerntijden. Son'ts kttn¡ett bijnnnrcn

unt pijnltjk ziju, zortls srtilcerytot aoor ientand nrct grote oren of sterrankijker
t:oor íenmnrl clie loenst, ttutu.r nrce,strl zíju ze goedrrar¿ig. Bijnanen zijn anak
efel4k De Fut lmd zíj, t1o(t1t7 te clanken o.an een ooorxrtder lie ean haostig

lcorakterlutd en uoortdtLrend'uört' ríep. De slinunc iootl t)on po en tnoe Hentes
Itreeg rle nannt 'de Dos Dotl Pieter ÍIentes', Btrrgenrce,ste r ploegntukers bezat een

lcoekfabriek an heette Jan Koek. De Soep, Bíj,s rte Sij1t, cl'n OIíe ziin
rcellnast legentlo.risch geLcorden bijnanrcn rùt tle roe rige

jarett de rtig tan Oss

t

Ilet bedrijfje weld ingericht in een woning ¿r¿rn de
Molenstraat. Met behulp \/¿rn eeÌr 'duivelmolen,, een
apparatrt n-ret scherpe tanden, na¿rlder.r Hijr.nan en

Jacob n'ret de hand'todden'tot fijn pluis. Atrngezien
kleding in de vorige eeuu, u,eir-rig kìeurrijk u,as,
ontstr¡nden er op deze r.vijze 'grauu'e u,¿rtten'. De
r'r,atten u,elclen gebr.uil<t ¿rls vuhridclel in doorgestikte
dekens, stoelzîttingen en kleding. Er rv¿rs kenr.relijk een
behoorlijke vla¿ìg rì¿ì¿rr clit product: het bech.ijf ¿ran cle
Molenstraat floleer.cle. Toen Daniel r,¿rr den Ber.gh in

Drukkerij Acket in de Peperstraat Het bedriil was lang uitgever van krant 'De Stad
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