Geschiedenis van de school in fragmenten

Aflevering 15:
Een kelder onder het schoolgebouw (deel 2)
De geschiedenis van deze ruimte stond centraal in aflevering 6. In deze aflevering de
ruimte in gebruik voor de Bescherming Bevolking.
Hoe was het ook al weer
De Bescherming Bevolking is ontstaan ten gevolge van de Koude Oorlog. Op 20
oktober 1950 richtte de minister van Binnenlandse Zaken een "Nota inzake de
burgerlijke verdediging" aan de Tweede Kamer. Immers, "de oorlogsvoering heeft
een totaal karakter gekregen en eist alle krachten tot het uiterste op". Het gevolg van
deze nota was de totstandkoming van de Wet Bescherming Bevolking in 1952. De
wet verstond onder Bescherming Bevolking "het geheel van niet-militaire
maatregelen ter bescherming van de bevolking en haar bezittingen, zomede de
bezittingen van openbare lichamen tegen de onmiddellijke gevolgen van
oorlogsgeweld".
Bescherming Bevolking in Oss en Regina Mundi
De kring BR 6 (Oss) wordt onderverdeeld in 4 rayons namelijk: Oss, Schaijk, Mill en
Cuijk. In Oss groeit de B.B. hard. De groei van de industriestad vraagt ook om een
volwaardige B.B. Eind 1954 wordt aangekondigd dat de Kring 275 leden heeft. Deze
worden onverdeeld in blokken. Er wordt een onderverdeling
gemaakt in wijk- en blokhoofden. De woningen van die
personen en die van hun plaatsvervangers worden voorzien
van aanduidingen zoals hiernaast getoond.
Ondanks het hoge aantal leden is de Kring nog op zoek naar
“goedwillende en geschikte” vrijwilligers. In De Gelderlander
van 25 november 1954 staat:
“Er is nog gelegenheid zich aan te sluiten. Dat is een gemeenschapsbelang dienen, maar toch ook het
pure eigen- en gezinsbelang, want als onverhoopt een ramp mocht uitbreken dan zal men dankbaar
zijn in rustiger omstandigheden zich te hebben voorbereid op deskundige hulpverlening in tijden van
rampen en nood. … De een moet kunnen rekenen op de ander, want niemand weet wie het ongeluk
kan treffen.”

De Kring was in Oss op zoek naar een eigen commandopost. In januari 1954 wordt
het besluit genomen om “het plan te doen uitwerken voor onderbrenging van de
gecombineerde commandopost onder de in aanbouw zijnde Middelbare
Meisjesschool in het plan Lievekamp Zuid”. Dat besluit is noodzakelijk omdat de optie
van een commandopost in het souterrain ven het Gemeentehuis niet haalbaar blijkt:
de ruimte aldaar is te gering en de technische inrichting is niet mogelijk naar de
wensen van de organisatie.
Architectenbureau De Reus, die ook de bouw van de school op papier heeft gezet,
tekent en rekent. De eerste begroting voor de bouwkosten komt uit op 35000 gulden.
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Dit terwijl Publieke Werken van de Gemeente Oss slechts 25000 gulden in haar
begroting had opgenomen. Uiteindelijk komt het bedrag, na enkele aanpassingen, uit
op 29095 gulden, aanvaardbaar voor de Gemeente. Voor de B.B. is de keuze voor
een kelder onder het nieuwe schoolgebouw perfect, ook omdat de organisatie
uitbreidingsmogelijkheden ziet in de naastgelegen stoelenkelder van de school.
En zo wordt in het voorjaar van 1954 bij de bouw van de school, onder het
tekenlokaal, een bunker gebouwd. Volgens De Gelderlander van 19 maart van dat
jaar “…voor het oog van de voorbijganger volkomen onzichtbaar, maar veiliger dan
welk gebouw bovengronds”. De muren van de kelder worden 45 centimeter dik: er
worden twee steenwanden gemetseld die volgestort worden met beton. Oerdegelijk
en beresterk dus.
De verslaggever van de krant is lyrisch:
“Overigens zal de installatie van de centrale (van de B.B.) veel huisvrouwen doen watertanden, want
het wordt een complete woning ondergronds. Een eigen centrale verwarming, goed uitgeruste keuken,
airconditioning (luchtverversing), moderne verlichting en toiletten

De laag van 30 centimeter beton biedt volgens de krant voldoende veiligheid:
“Dit wordt begrijpelijk, als men zich indenkt, wat er gebeurt, wanneer de M.M.S. door een bom zou
worden getroffen. (Het is misschien niet prettig dit op te merken terwijl alleen nog maar de funderingen
goed en wel gelegd zijn. De architect heeft echter met de mogelijkheden rekening te houden). Het
puin van de bovenbouw zou al spoedig een bedreiging vormen voor de B.B.-ers als de dakbedekking
van hun commandopost niet een extra-tje verdragen kon.”

Bij de bouw moest rekening gehouden
worden met het waterniveau van het
bouwterrein. In de beleving van de
schrijver dezes is daar wel een foutje in
gemaakt: ik weet dat er regelmatig
sprake was van een laagje water in de
kelder. De belofte dat inundatie
uitgesloten was is toch niet waarheid
geworden.
Zoals in aflevering 6 te lezen was: de
school is in september 1955 in gebruik
genomen. De inrichting van de kelder en
het operationeel worden van de
apparatuur was nog niet in orde op dat
moment.
In de loop van het bouwproces zijn er
diverse opties geweest om de
binnenkant in te delen. De eerste schets
dateert van december 1953. Met een
compleet andere indeling, een andere
ingang en een andere situering
vergeleken met het eindelijke resultaat.
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Het uiteindelijke resultaat is in onderstaande tekening te zien.

Na de bouw was het de beurt aan de inrichting. Verlichting, luchtverversing en
verwarming onder andere.
De linkerkant van de ruimte (die in totaliteit 17 meter lang is en
9 meter breed) werd het bureau van de kring genoemd. In
vredestijd ook te gebruiken voor bijvoorbeeld
jeugdbewegingen volgens de notulen van de Kring. Rechts het
berichtencentrum. Deze bezat ook een telefoon- en
radiocentrale. Er zijn helaas geen foto’s beschikbaar van de
ruimte zoals deze was ingericht. Een voorbeeld van de inrichting zoals deze in Den
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Bosch was, ziet de lezer aan de linkerzijde. Waarschijnlijk was de centrale van Oss
minder groot van omvang.
Om alles goed en duidelijk vast te leggen wordt een huurovereenkomst opgesteld.
Voor een periode van 50 jaar wordt de ruimte aan de B.B. verhuurd. Huurkosten
komen overeen met de extra kosten die de bouw van de kelder met zich meebracht.
Daarnaast worden afspraken gemaakt over het gebruik en de toegankelijkheid van
de ruimt. Onder andere is het volgende te lezen in de huurovereenkomst:

Op 11 juni 1956 komt het
tot een conflictje.
Aanleiding is de toegang
tot de zolder om een en
nader voor de radiopost
(zie hiernaast) aan te
sluiten en af te ronden.
Uit de berichtgeving
vanuit de B.B. gedateerd
13 juni:
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Blijkbaar was directeur Van Esch het niet eens met de wijze waarop de personen
zich toegang hadden verschaft in de school. Geen toestemming van de directeur
(maar wel van de conciërge overigens) betekende volgens Van Esch een
onrechtmatigheid. Daar was het Kringbestuur niet over te spreken. Zeker niet over de
“onaangename” wijze waarop de directeur zijn ongenoegen uitte. De blijkt zeker aan
het einde van de brief, waarin het Kringhoofd meldt dat zij niet gezien willen worden
als een stelletje kwajongens. Zij willen slechts hun werkzaamheden kunnen
uitvoeren:

Van Esch reageert op 18 juni met de volgende brief, waarin hij toestemming geeft het
schoolgebouw te betreden, maar dan moet er wel betaald worden voor de
loonkosten van een aanwezige conciërge (1 gulden 50 per uur):
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In de kantlijn van de
brief staat verder een
met pen gemaakte
berekening door het
Kringhoofd. Hij rekent
uit dat er op 11, 18 en
28 juni gebruik zal
worden gemaakt van
de zolderruimte,
waardoor er een
bedrag van 13 gulden
en 50 centen
verschuldigd is aan de
school.
In het archief zijn
verder allerlei
inventarislijsten te vinden van de inventaris van de ruimte: keukeninventaris,
bureaus en stoelen, asbakken. Alles wordt benoemd. De stoelen, tafeltjes en
bureaus zijn van het gerenommeerde merk Gispen. Tot diep in de jaren negentig van
de vorige eeuw hebben er nog stoelen en tafels van Gispen in de school
gecirculeerd. Onder andere op de kamer van Jan Sillekens (conrector / docent
geschiedenis) en op de kamer van ondergetekende hebben deze vintage spullen nog
gestaan. Niet zeker is of dit materiaal uit de B.B. kelder afkomstig is, uitgesloten is
het geenszins.
In 1961 wordt de kelder door de B.B. verlaten. Aanleiding hiervoor is te vinden in
onderstaand schrijven van de leiding van Kring 6 aan de minister:
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Om de ruimte enigszins geschikt te maken in geval van nucleaire oorlogvoering was
een bedrag van 200.000 gulden nodig. Gezien de bouwkosten van nog geen 30.000
gulden een gigantische investering. Het betekende het einde van het huwelijk tussen
de B.B. en Regina Mundi.
Geert Arts

Bronvermelding:
Voor deze aflevering is het archief van de Bescherming Bevolking, gelegen in het
Brabants Historisch Informatiecentrum geraadpleegd. Te vinden onder
inventarisnummer 7576 met als titel Bescherming Bevolking Kring Oss, 1948 - 1979
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