
Tante Vos, de mobile GSM van de 50-er jaren. 

 

Een vrouw op het Kruispunt in Oeffelt die er altijd was voor wie een beroep op haar deed.  

 

Johanna Petronella Theodora (Hanna) de Bruijn, geboren 7 januari 1894 in Vierlingsbeek, verhuist 

in maart 1910 met haar vader Arnoldus de Bruijn naar Haps. Haar moeder is in 1903 in 

Vierlingsbeek overleden. Vader heeft in Haps een winkel en boerderij. 

Het gezin is niet groot, zij heeft nog drie zussen: Petronella, zij is verpleegster en werkt in 

ziekenhuizen; Wilhelmina, woont in Wanroij en is daar onderwijzeres en de jongste Alberdina 

werkt in het huishouden maar is ook regelmatig ziek. Alle drie blijven ongehuwd. 

Petronella en Alberdina komen in 1930 van uit Haps bij Hanna op Het Kruispunt wonen. 

 

Hanna trouwt, 26 jaar oud, in april 1920 in Haps met de 31 jarige Bernardus Vos. Vanaf die tijd 

kent de buurt haar als tante Vos. De ouders van hem bouwden in 1888 op het Kruispunt in Oeffelt 

een boerderij, sectie B1145. Een paar jaar eerder is de spoorlijn Nijmegen – Venlo aangelegd en op 

Het Kruispunt een station gebouwd. De vader van Bernardus, Hubertus, is een ondernemende man. 

Hij bouwt in dezelfde straat als de boerderij ook nog vier arbeiderswoningen, die hij verhuurt aan 

personeel van de Spoorwegen. Ook is hij vanaf 1898 tot 1910 eigenaar en uitbater van het bij het 

station staande koffiehuis/café Krasnapolsky. In 1906 bouwt hij een verdieping op het koffiehuis en 

vanaf dan is het ook een hotel. Het gebouw is van hem, maar het staat op gepachte grond van de 

Spoorwegen.  

In de Graafse Courant kunnen we lezen dat de nieuwe eigenaar van Krasnapolsky een grote 

toekomst ziet voor zijn zaak. De geheel nieuwe verdieping op het bestaande gebouw wordt 

ingericht voor logies. Een niet te versmaden verbetering voor de reiziger die de laatste aansluitende 

trein mist. Volgens de Graafse Courant doet hij daarmee zijn Amsterdamse naamgenoot 

concurrentie aan. 1] 

 

Op de foto hiernaast 

staan Bernard en zijn 

moeder voor de deur van 

Krasnapolsky en vader 

Hubertus zit op het 

balkonnetje. Op de ruit 

boven de deur staat 

“Stations Koffiehuis 

Krasnapolsky” 

 

In 1910 verhuurt 

Hubertus Vos 

Krasnapolsky aan 

Gerardus de Bruijn en 

zijn vrouw Antonia 

Branje. Zelf opent hij in 

zijn boerderij een 

bierhuis met biljart.  



 
 

De pijpenclub van Nederlandse militairen in 1914 voor het café van Hubertus Vos. Op het bord “Oeffelt, Pijpenclub, 

Mobilisatie 1914”. 

 

Hanna komt dus in een actief huishouden terecht, waar ook nog een knecht en een dienstmeid is 

voor het werk op de boerderij. In oktober 1920 neemt het jonge echtpaar het bedrijf van de ouders 

over. Krasnapolsky wordt verkocht aan de weduwe Antonia de Bruijn-Branje.  

Hanna en Bernard zijn al een paar jaar getrouwd, maar tot hun verdriet lukt het niet kinderen te 

krijgen. Dat heeft er waarschijnlijk ook aan bijgedragen dat zij in 1928 een Hongaars pleegkind 

opvangen. Het kind heet Johanna Götzl en is geboren in juli 1912 in Gotthard. Ze gaat niet terug en 

wordt door hen als een eigen kind opgevoed. In 1937 trouwt zij in Oeffelt met Piet Kerkhoff uit 

Oeffelt en gaat dan in Uden wonen. 

In de zomer van 1935 tot in 1951 komen haar zussen Dina en Pieta, ook op het Kruispunt bij haar 

en Bernard inwonen.  

 

Hanna is ook sociaal zeer actief. Buiten haar werk op de boerderij kunnen de mensen op het 

Kruispunt altijd een beroep op haar doen voor hulp wanneer de moeder in het gezin ziek is of als er 

gebakerd moet worden als er weer een kleintje geboren is. Rijk zijn de mensen die op het Kruispunt 

wonen over het algemeen niet. Het spoorwegpersoneel heeft dan wel het gehele jaar werk. Dat geldt 

zeker niet voor de arbeiders van de steenfabriek van Botermans, die in 1898 op het Kruispunt was 

gereed gekomen. Zij werken alleen in de late lente, de zomer en in het begin van de herfst. Wanneer 

het vriest worden er geen stenen gemaakt en is men werkloos. Is er nood in die gezinnen dan 

ondersteunt Hanna en Bernard hen ook wel financieel.  

 

In 1930 ijveren Bernard en Hanna samen met buurtgenoot Jan Graat voor het oprichten van een 

eigen parochie op het Kruispunt. Elk van hen zou daarvoor f. 1000,- schenken en tevens de grond 

waarop de kerk gebouwd kon worden. De kapelaan van Oeffelt stond achter hen en zou rector 



worden. Het kwam zover dat de grenzen van de nieuwe parochie in januari 1930 al door het bisdom 

waren vastgelegd. Echter pastoor De Jong en het kerkbestuur van Oeffelt gingen dwars liggen en 

men kwam in een impasse terecht. 2] Uiteindelijk komt de eigen parochie er niet, mogelijk ook 

omdat pastoor De Jong, in februari 1931 plotseling overlijdt.  

 

Bijzonder in deze tijd van GSM’s is het gegeven dat in 1938 telefoneren op Het Kruispunt alleen 

mogelijk was op het station, bij de Steenfabriek en bij Bernard Vos. In de hal van zijn huis vestigt 

de PTT in dat jaar een hulpstation voor telefoon en telegraaf. 3] Bernard en Hanna zullen voor het 

beheer zorgen, over een vergoeding wordt door hen verder niet gesproken. De PTT stelt wel als 

voorwaarde dat de jaarlijkse inkomsten tenminste f. 31,50 moeten zijn. Zo niet dan moet de 

Gemeente Oeffelt het verschil bijbetalen. Dat is nooit nodig geweest en in 1958 kwam deze 

bepaling te vervallen.  

Wanneer je iemand wilde opbellen, dan kon men daar dagelijks van 8 tot 21 uur terecht, met 

uitzondering van zon- en feestdagen. 4] Hanna drukte de meter in en men kon telefoneren. Na afloop 

moest het aantal tikken worden afgerekend. Omgekeerd was ook mogelijk. Iemand belde naar Vos 

en dan nam Hanna de fiets en kwam vertellen dat er gebeld was en bracht de eventuele boodschap 

over. Via dezelfde weg konden ook telegrammen verstuurd worden.  

In 1960 wordt het hulpstation opgeheven. Veel mensen hebben intussen zelf een telefoon. 

 

Hanna was ook een van de oprichtsters van de Boerinnenbond in Oeffelt. Vanaf het begin is ze 

voorzitster en dat blijft ze tot het 25-jarig jubileum. Bij een toespraak op het jubileum wordt over 

haar gezegd dat Hanna een ijverige en doortastende leidster is geweest en met haar blijmoedig en 

opgewekt karakter de ziel van de Boerinnenbond in Oeffelt.  

 

Hanna (met kroontje) te midden 

van de overige bestuursleden en 

genodigden 5] 

 

Bernard en Johanna verkopen 

de boerderij in 1951 aan Toon 

Barten. Hij is getrouwd met 

Catharina Arts, een dochter van 

Petronella Arts-Vos, een zus 

van Bernard. Zelf houden zij 

het vruchtgebruik van de 

voorkamer, een slaapkamer en 

een keukentje. 

Johanna sukkelt met haar 

gezondheid. Zij mag niet oud 

worden en overlijdt in het 

ziekenhuis in Nijmegen op 1 

november 1961 op 67-jarige leeftijd.  

Op het gedachtenisprentje van Hanna kunnen we tussen de regels door lezen dat haar besluit om te 

stoppen met het voorzitterschap mogelijk mede veroorzaakt is door een slepende ziekte. Ook lezen 

we dat met al haar activiteiten de zorg voor haar man en huis wel eens karig was toegemeten. 



Haar overlijden is voor Bernard een zware slag. Zelf overlijdt hij drie jaar later in het ziekenhuis in 

Boxmeer. Beiden zijn in Oeffelt, de gemeenschap waarvoor zij zoveel hebben betekend, begraven.  

 

Noten: 

1. Graafse Courant 1906. 

2. Parochiearchief Oeffelt 

3. Echo 1938 

4. Brieven PTT aan Gemeentebestuur Oeffelt (Gemeentearchief)  

5 Artikel in de Gelderlander van 27 januari 1960. 

 

 


