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Van de redactie

Cultuur in Oss staat momenteel in het brandpunt 

van de belangstelling wanneer het gaat om het 

aantrekkelijker maken van het Osse centrum.  

Het verhuizen van de bibliotheek van de 

Raadhuislaan naar het centrum blijft daarin een 

constant discussiepunt. Als de bibliotheek haar 

huidige locatie zou verlaten blijft er een lege plek 

achter op een van de plekken waar zich nu een 

cultureel brandpunt bevindt namelijk het gebouw 

waar ook Theater De Lievekamp is gehuisvest.

Een plek die door de initiatiefnemers destijds in de 

jaren ’60 ook bedacht was als Cultureel Centrum. In 

ieder geval was het pand in 1968 bij de opening een 

thuishaven voor veel Osse cultuur en voor Ossenaren 

die ook de cultuur van elders wilden opsnuiven. In deze 

Tussentijds wordt aan de opening van De Lievekamp 

aandacht besteed in het tweede deel over de historie 

van de Osse (Mikkeldonkse) Revue.

Ook de Molenstraat komt aan bod, daarbij niet het 

minst de verbouwing van het Museum Jan Cunen 

waar weer een nieuw hoofdstuk wordt geschreven 

over (jawel) de Osse cultuurbeleving. Wellicht moet 

men niet alleen out of the box denken wanneer het 

gaat over het Osse winkelgebied maar ook over het 

feit hoe groot het Osse centrum eigenlijk is. Horen de 

Raadhuislaan en de Molenstraat tot aan het spoor 

daar eigenlijk ook niet toe, zonder dat deze gebieden 

nu direct winkelgebied moeten worden. Hoe dan ook 

het is goed dat men in Oss bezig is een toekomstvisie 

op dit gebied te ontwikkelen wat de mening van ieder 

individueel ook is.

Je zou bijna vergeten dat we in de Tussentijds terug 

kijken… en niet alleen de cultuur komt aan de bod. 

Ook de Tweede Wereldoorlog komt uitgebreid aan 

bod. Daarbij wil ik uw aandacht vragen voor een 

aanvulling op een artikel uit de vorige Tussentijds. 

Daarin stond een artikel van archivaris Agnes 

Lewe die schreef over de tijdelijke huisvesting van 

jamfabriek Taminiau in Oss. Daarbij was echter iets 

misgegaan met de illustraties, zeker de afbeelding 

van de ramen die in het artikel een belangrijke rol 

speelden. De foto’s behorend bij dit artikel treft u aan 

in deze Tussentijds. Pakt u de vorige Tussentijds er 

nog even bij en leest u het artikel van Agnes Lewe nog 

eens maar nu met dit illustratiemateriaal er bij en het 

artikel zal nog meer voor u gaan leven.

Wij als redactie wensen u een mooie afsluiting van dit 

jaar en hopen u nog vaak te zien bij de activiteiten 

van Stichting De Werkende Mens. De lezing over 

Julius Caesar in oktober heeft in ieder geval bewezen 

dat er in Oss veel historische interesse is wat ons 

natuurlijk goed doet.

Namens de redactie,

Robert van Vlijmen  
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In 1968 opende theater De Lievekamp (toen nog cul-
tureel centrum geheten) haar deuren. De Lievekamp 
huisveste voortaan ook de bibliotheek en de leeszaal, de 
Vrije Akademie, een expositieruimte en de lokale VVV. 
De voorstellingen van de Revue verhuisden van het 
Bondsgebouw naar de Lievekamp. De show ging niet 
meer op tournee, dat deed men om geld te verdienen 
voor de opzet van de show. In de Lievekamp werd de 
revue zo groots van opzet dat reizen niet meer mogelijk 
was. Ook werd het gezelschap Mikkeldonkse Revue nu 
officieel de Osse Revue. 
Het Bondsgebouw werd overigens gekocht door Jamin, 
die op deze plek een snoepwinkel wilde beginnen. 

In 1968 werd de eerste revue in de Lievekamp gepresen-
teerd: Menu voor u. De show werd uitgebracht van 27 
september tot en met 4 oktober en maakte onderdeel 
van het openingsprogramma van de Lievekamp. Op 20 
september 1968 werd de Lievekamp officieel geopend 
met voorstellingen van de Osse Operavereniging en Osse 
toneelspelers die hun talent lieten zien in “De natuur 
regelt alles”. In de openingsperiode van De Lievekamp 
stond er ook een feesttent op de Heuvel waarin demon-
straties werden gehouden door sportschool Pardoel (judo 
en karate) en het Osse Jeugdcircus VaBeBo.

Uit het openingsprogramma kwam het al naar voren: de 
eerste directeur van de Lievekamp: Theo Appels stond, 
net als zijn opvolgers, zeer open voor de Osse culturele 
verenigingen en instellingen.  

Bertus van Schijndel was niet alleen de motor achter 
de Osse Revue maar maakte ook deel uit van de pro-
gramma-adviescommissie van de Lievekamp. In al zijn 
werkzaamheden voor de Revue werd hij gesteund door 
zijn tweede echtgenote Clasina. Tijdens de dagen van de 
uitvoering trad zij op als inspeciënte (verzorger van de 
rekwisieten) en in de voorbereiding nam zij veel admini-
stratieve taken op zich. 
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Feestelijk theater gemaakt 
door en voor Ossenaren

r o b e r t  v a n  v l i j m e n

In een vorige Tussentijds is uitgebreid aandacht besteed aan de eerste 20 jaren van de Osse Revue (in die periode 

nog de Mikkeldonkse Revue genoemd) die vanaf 1949 een revueprogramma brachten in het Bondsgebouw op 

de Heuvel. Dit alles onder leiding van Bertus van Schijndel die het initiatief had genomen om een jaarlijks 

revueprogramma op te zetten. 

Openingsscene van Menu voor U, de eerste Osse Revue in De Lievekamp in 1968 
(Archief Osse Revue)



De Osse Revue werd breed ondersteund door het Osse 
bedrijfsleven. Net zoals in de laatste voorstellingen in 
het Bondsgebouw kon men via de zuivelhandel in een 
actie sparen voor kaartjes van de revue. Ook in het pro-
grammaboekje werden veel advertenties van sponsors 
geplaatst, o.a. van Manders Woninginrichting en Cox-
drogisterij. 

Osse Revue 1968: Melkscene (Archief Osse Revue)

Dit eerste revuegezelschap in de Lievekamp werd samen-
gesteld door leden van de Mikkeldonkse Revue, leden 
van de OK-toneelgroep en het Organon-orkest, de ballet-
school van Ine van Rongen, koren en de boerenkapel De 
Mikkeldonkers. Er werd zelfs een beatband bij betrok-
ken om jongeren te trekken, dit lukte echter niet. De 
Osse Revue trok vooral een publiek van 30 jaar en ouder 
en dat is bij alle voorstellingen zo gebleven. 
Vanaf 1968 werden de muziekarrangementen verzorgd 
door Jimmy Nas uit Nijmegen. Jimmy Nas was betrok-
ken geweest bij René Sleeswijk N.V., die o.a. bekend was 
van Snip en Snap. Nas gaf leiding aan 2 orkesten en was 
dirigent van het Opera- en Operettekoor in Nijmegen. In 
1968 en 1969 was Charles Ceulemans nog de orkestleider 
maar vanaf 1970 nam Jimmy Nas ook deze rol over. De 
verhouding tussen enerzijds Bertus van Schijndel en 
Jimmy Nas en anderzijds Ine van Rongen (27), die het 
ballet verzorgde verliep niet echt goed. Zij kreeg geen 
vrijheid van handelen en kon geen eigen ideeën inbren-
gen. Ine van Rongen had graag meer overleg gehad 
tussen componist, tekstschrijver en choreograaf en geza-
menlijk een draaiboek opgezet. Dit overleg ontbrak 
waardoor de handelingen van het ballet en de muziek 
niet goed op elkaar waren afgestemd. 

Het ballet repeteerde vanaf april 1 keer per week en na 
de zomervakantie twee keer per week. De meeste dan-
seressen waren leerlingen van Ine van Rongen, die sinds 
oktober 1967 een balletschool in Oss runde. Men had 
een openbare auditie uitgeschreven maar die werd geen 
succes. De repetities werden te laat opgestart en er werd 
(te) veel van de meisjes gevraagd, die totaal geen toneel-
ervaring hadden. 
 
De eerste Osse Revue in de Lievekamp was alle avonden 
uitverkocht (4800 toeschouwers) ondanks het feit dat 
men bang was dat de toeschouwers drempelvrees zou-
den hebben t.o.v. de nieuwe locatie. Deze eerste Osse 
Revue in de Lievekamp mag een succes genoemd worden 
maar de vraag werd gesteld of Bertus van Schijndel niet 
te veel van de deelnemers eiste.

In 1969 werd het 20-jarig jubileum van de revue gevierd 
met de revue “Waar blijft de tijd”. Deze werd in oktober 
(15 t/m 19 en 22 t/m 26) in de Lievekamp. Dit jubi-
leum werd door het ballet in beeld gebracht door 20 
balletmeisjes met steeds korter wordende rokken. De 
leiding over het ballet was overgenomen door Carla 
Timmermans-Asselberg uit Ravenstein met haar ballet 
“The River Town Girls”.

In het volgende jaar 1969 werd de tweede Osse Revue ‘Waar blijft de tijd’ 
georganiseerd. De Osse Revue bestond 20 jaar. (archief Osse Revue)

Deze revue had meer dan 100 medewerkers en kreeg zeer 
lovende reacties. Het niveau lag ook hoger dan dat van 
1968, vooral het ballet werd daarbij genoemd. Ook een 
succes waren de grote ensceneringen bij de optredens 
van de solisten. De revue kreeg een nieuw imago en ver-
loor haar wat achterhaalde visie op cabaret. Nu was het 
echter vooral zaak dit niveau minimaal te handhaven. 
Een zwakke plek waren de sketches. Bertus van Schijndel 
en Jimmy Nas schreven in deze periode de teksten en 
de hoofdrolspelers waren,  André (Jas) van Balveren en 
Theo van Boxel, die ook in de Mikkeldonkse Revue al 
meespeelden. In de lokale pers werd gesuggereerd dat 
iemand anders de teksten van de sketches zou moeten 
schrijven. Ook werd aangegeven dat men de sketches 
over plaatselijke aangelegenheden het beste kon waarde-
ren. Dit bleef tot het einde van de Osse Revue in de recen-
sies terugkomen maar nooit werd de keuze gemaakt 
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voor meer lokale sketches. Tijdens de eerste versies van 
de Mikkeldonkse Revue waren alle sketches in het dialect 
geweest en waren de sketches meer op Oss gericht maar, 
volgens Bertus van Schijndel, gebeurde er in Oss te wei-
nig om een hele revue mee te kunnen vullen. Bovendien 
kwam er steeds meer import in Oss wonen die, weer vol-
gens Bertus van Schijndel, veel minder binding hadden 
met lokale zaken en ook voor hen zou de revue begrijpe-
lijk moeten zijn. En uiteraard werd een revue in het ABN 
ook veel professioneler gevonden. 

Het orkest, voor de laatste keer onder leiding van Charles 
Ceulemans, moest steeds meer improviseren. De zang 
werd niet in alle recensies even hoog gewaardeerd. Het 
optreden van de Osse bluesband “Jug Session Group” 
was weer een poging om meer jongeren naar de revue 
te lokken. De groep, bestaande uit Anton Verhagen, 
Benjamin Koot en Rob Kraak sloot echter niet aan bij de 
smaak van het veelal oudere revuepubliek. Ook leden van 
het Osse Jeugdcircus VaBeBo waren dit jaar weer te gast 
bij de Osse Revue.

Osse Revue 1969: Jeugdcircus VaBeBo te gast 
(Foto: Paul van der Werff, archief Osse Revue)

De logistiek achter de schermen was een zware klus, 
denk alleen al aan de vele decorwisselingen. De grime 
werd in 1968 verzorgd door Mieke Welten, die ook deel 
uitmaakte van het ballet. In 1969 werd de ervaren gri-
meur R. v.d. Meer uit Utrecht, die ook werkte voor de 
T.V. en een eigen grimeerstudio had in Oosterbeek bij  
Arnhem, aangetrokken voor de grime. In 1973 wordt 
Renate Susan verantwoordelijk voor de grime. Zij woon-
de in de Ruwaard waar zij een schoonheidssalon had. Zij 
had een ruime ervaring in de theaters en bij de Duitse 
televisie. Zij bleef de Osse Revue gedurende de jaren ’70 
trouw. In de jaren ’80 werd de grime meestal verzorgd 
door Jan van Nisselrooij, Bets van der Leest (die ook in de 
sketches speelde) en Jos van de Water.

11. 1973: Lenie Ouwens met het grote programmaboek

1973: Lenie Ouwens met het grote programmaboek

De sponsors werden voortaan niet alleen maar in het pro-
grammaboekje beloond met een advertentie. Ze werden 
tijdens sketches genoemd en waren ook zichtbaar in het 
decor. Zo speelde een hele scene zich af in Van Dongens 
Reisbureau.  In 1969 werd ook het aankondigingspro-
grammaboek geïntroduceerd: er stond voortaan in de 
linkerhoek van het podium een groot boek dat voor elk 
programmaonderdeel door een lieftallige jongedame, 
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veelal gekleed door een sponsor, op de volgende pagina 
werd gelegd met op de linker bladzijde de titel van de 
scene en rechts de naam en het logo van de sponsor.

De Osse Revue telde in 1969 118 medewerkers. De kosten 
van deze revue bedroegen globaal 25.000 gulden. Om 
Bertus van Schijndel niet meer persoonlijk aansprakelijk 
te maken voor de financiële kant van de revue werd de 
“Stichting Osse Revue” in het leven geroepen. Dit met 
ook in het achterhoofd dat de revue wel trouwe sponsors 
kende maar dat de sponsorwerving steeds meer moeite 
koste. Ook viel de steun van de zuivelhandel bij de 
kaartverkoop weg. De kaarten konden gekocht worden 
bij de Lievekamp maar de reclame voor de kaartverkoop 
moest nu door de revue zelf gedaan worden. Al in mei 
ging er een mailing naar de Osse bedrijven en vereni-
gingen waarin werd aangegeven dat men voor personeel 
en leden de zaal kon uitkopen en wanneer individuele 
kopers meerdere kaarten kochten kwamen zij in aan-
merking voor een korting.
Overigens mag een sportieve geste van Ine van Rongen 
niet onvermeld blijven want ondanks de meningsver-
schillen van een jaar eerder stuurde zij een bloemstuk 
waarbij zij iedereen heel veel succes wenste.
Uiteindelijk werd deze versie van de revue als van een 
heel behoorlijk niveau gewaardeerd. De productie was 
wel heel erg duur: 10 uitverkochte zalen waren een 
“must” om uit de kosten te komen. 
De revue kreeg een nieuw imago maar eind jaren ’60 
bestond Boerenkapel de Mikkeldonkers ook nog steeds. 
Zo luisterde zij het 10-jarig bestaan van de Heesche afde-
ling van de Bond voor Bejaarden op. 

Ook 1970 kende een nieuwe Osse Revue met “Hallo, 
hallo, hier is uw show”, nu niet opgevoerd in oktober 
maar in november (18 t/m 22 en 25 t/m 29)
Opnieuw ruim 100 medewerkers en opnieuw kopen 
bedrijven zalen uit waardoor bepaalde voorstellingen 
al vroeg volledig uitverkocht waren. Een van de “uit-
kopers” was het Bouwbedrijf Hendriks, dat natuurlijk 
tijdens die voorstelling nog even apart onder de loep 
genomen werd. Overigens kon men niet alleen bij de 
Lievekamp kaartjes kopen maar ook bij de 7 kantoren 
van de Boerenleenbank. Dit gebeurde in latere jaren ook, 
al was de bank toen, vanwege een fusie omgedoopt tot 
Rabobank.

Reclame in de show bleef nodig om de kosten (27.000 
gulden) te drukken. Deze hoge kosten kwamen ook 
voort uit de verbeteringslagen die men wilde doorvoe-
ren,  men beperkte zich bij de decors niet meer tot alleen 
achterdoeken maar ook zetstukken deden hun intrede 
waardoor er meer dieptewerking op het podium optrad 
en men maakte ook meer gebruik van diverse technische 
middelen. Van de techniek werd ook in de voorbereidin-
gen gebruik gemaakt. Voortaan kregen de solisten al 
voor de eerste repetitie een bandje met de muziek thuis 
zodat zij zich veel beter konden voorbereiden en er min-
der repetitietijd nodig was.

Ook tijdens de editie van 1970 aan reclame op het podium geen gebrek 
(archief Osse Revue)

Een ander initiatief om de stijgende kosten te kunnen 
dekken was de oprichting van de vereniging “Vrienden 
van de Osse Revue”. 
Volgens de recensies kwamen de sketches qua spel en 
teksten nu beter uit de verf. Overigens werd er in de 
onderwerpkeuze van de  sketches wel ingespeeld op de 
toenmalige maatschappelijke ontwikkelingen, zo kwa-
men zelfbediening, de discussie over de militaire dienst-
plicht en nudisme aan de orde. Ook veelzeggend was het 
volgende citaat uit het personeelsblad van tapijtfabriek 
Barwick: “De Osse Revue had ook het nodige bloot in de 
show gedaan, een eis van deze tijd”. Maar men schreef 
ook: “Er zijn gehuwde dames bij, die een tijdlang meer 
voor de revue doen, dan voor hun man en kinderen”……

Het was overigens niet voor niets dat dit commentaar 
in het personeelsblad van Barwick terechtkwam want 
destijds was Bertus van Schijndel daar werkzaam op de 
postkamer. Barwick kocht op 21 november de zaal uit en 



tu
ss

en
ti

jd
s 

2 
/| 2

01
4  

 JA
A

RG
A

N
G

 2
0

8

tu
ss

en
ti

jd
s 

2 
/| 2

01
6  

 JA
A

RG
A

N
G

 2
2

8

bood na de voorstelling in de foyer een dansavond aan 
met muziek van de Constellations.

De groots opgezette scenes in operettesfeer werden zeer 
gewaardeerd. Van de balletmeisjes (wederom onder lei-
ding van Carla Timmermans-Asselberg) werd gezegd 
dat ze  nog wat moesten groeien maar er werd ook wel 
veel van hen gevraagd. Wel vond men de show erg lang 
duren: 3,5 uur.
1971 moest het zonder Osse Revue doen maar in 1972 was 
het weer zover – niet in het najaar maar in januari (13 
t/m 16 januari en 19 t/m 23 januari) werd de revue “Vlieg 
er eens  uit” gebracht.

1972: Vlieg eens er ’s uit: op de voorgrond Tiny Brands en Bertus van Schijndel

Deze revue kende ruim 80 medewerkers. Voor nieuw 
talent werd een auditie gehouden, vooral naar toneelta-
lent was men op zoek.
De kosten van de revue bedroegen 30.000 gulden. Men 
kreeg steun van de gemeente maar het meeste geld 
moest uit de verkoop van plaatsbewijzen komen en uit 
de reclameopbrengsten. Helaas werden er steeds minder 
voorstellingen door bedrijven uitgekocht, alleen bouw-
bond NKV deed een uitkoop, ondanks de vele reclame, 
tot in de verre regio (b.v. Arnhem en Best).  

Volgens de recensies bleven het ballet (opnieuw door 
Carla Timmermans-Asseldonk geleid), de zang en de 
muziek (onder leiding van Jimmy Nas) de Osse Revue 
dragen. Wel vond men de revue nog steeds te lang. 
Wanneer de Osse Revue een aantal onderdelen minder 
zou tellen, zou dat het totaalprogramma beter maken. 
Het geheel werd echter positief gevonden, er werd vol-
gens de recensies goed gebruik gemaakt van de mogelijk-
heden die de Lievekamp bood. De zangtalenten bleven 
lang aan de Osse Revue verbonden maar kwamen gro-
tendeels uit Nijmegen (meegenomen door Jimmy Nas) 
en ook de balletten waren veelal niet van Osse bodem. 
Het benoemen van Osse toestanden, zoals in deze tijd 
de fusie tussen Hartog en Zwanenberg werden de troef 
van de revue genoemd maar Bertus van Schijndel bleef 
vasthouden aan het adagium dat er niet teveel Osse toe-
standen in de show moesten zodat iedereen de show zou 
kunnen waarderen. 

De revue trok wel publiciteit – zelfs de landelijke radio 
(AVRO – Juist op Zondag) besteedde aandacht aan de 
Revue. De sketchspelers Theo van Boxel en André (Jas) 
van Balveren traden op als imitatoren van Willy Walden 
en Piet Muyselaar bij Ted de Braak (die toen nog niet met 
zijn show in de Lievekamp stond). 
Overigens werd er in de pers wel gewag van gemaakt dat 
de reclameaffiches wel heel lang na de voorstelling in 
de stad bleven hangen….In dat kader werd al gesproken 
over “Vlieg er eens af”, als parodie op de revuetitel “Vlieg 
er eens uit”.   

De revue-editie van 1973 (Jubilee) werd opgevoerd op 10 
t/m 14 en 17 t/m 21 oktober maar stond aanvankelijk 
gepland in maart. Dit jaar was het jubileum van Bertus 
van Schijndel, die 25 jaar actief was binnen de revue. 
Hij werd onthaald door toespraken van burgemeester 
Jansen en Lievekampdirecteur Theo Appels en kreeg een 
receptie aangeboden met een optreden van een boeren-
kapel, namelijk de Konthamers onder leiding van Appie 
Bouwman.

Het binnenhalen van geld om de revue te organiseren 
werd steeds moeilijker, vooral de uitkoop liep terug. 
Steeds minder werd hier gebruik van gemaakt, perso-
neelsverenigingen organiseerden liever zelf een feest-
avond. De kosten bedroegen toch weer 31.000 gulden. 
Deze editie van de revue trok wel bekende bezoekers, 
o.a. oud-burgemeester Delen en “De Twee Pinten” uit 
Den Bosch. Ook dit jaar bleven de reclameposters weer 
erg lang hangen, volgens de pers “een dom gezicht”. De 
publieke belangstelling voor deze editie van de Revue 
was matig, in de recensies worden de sketches opnieuw 
de zwakke schakel genoemd, met uitzondering van het 
Stadspraatje.

1973: van links naar rechts: André van Balveren, Theo van Boxel en Bertus van 
Schijndel (Archief Osse Revue)
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Oktober 1974 (9 t/m 13 en 16 t/m 20) ziet weer een nieuwe 
revue het licht: “Kukeleku, alweer een ei”. De kosten van 
de show bedroegen 37.000 gulden, de gemeente blijft 
steun verlenen. Om aan geld te komen werd in het pro-
grammaboekje nadrukkelijk reclame gemaakt voor de 
“Vrienden van de Osse Revue” en werden ook adverten-
ties door ondernemers in het programmaboekje gezet: 
Restaurant Hertogin Johanna, dat gevestigd was in 
de Lievekamp, de winkeliers van de Kruisstraat o.a. 
het Kledingmagazijn H. Nietsch en fotostudio Charles 
Ceulemans en er vonden ook meer uitkopen plaats, 
namelijk door Organon, Vendet en het NKV.

Bertus van Schijndel probeerde ook op een ludieke 
manier geld binnen te halen. Het TROS radioprogramma 
“Route A”, gepresenteerd door Jan Blaaser kwam vanuit 
Oss. In dit programma werd 1.000 gulden beschikbaar 
gesteld voor het doel waarvoor het publiek middels 
een applausmeter het meeste sympathie had. Bertus 
van Schijndel pleitte daar voor de Osse Revue tegenover 
dhr. Moon die pleitte voor een activiteit voor bejaarden 
en dhr. De Bruyn van de Rabobank die een “Speakers 
Corner” in Oss wilde realiseren. Uiteindelijk weet Van 
Schijndel de 1.000 gulden binnen te slepen. Ook de NOS 
besteed via de radio aandacht aan de revue. Daarnaast 
werd aangekondigd dat de Revue bezocht zou gaan wor-
den door o.a. René Sleeswijk, Piet Muyselaar en Therese 
Steinmetz. 

De recensies geven aan dat de show weinig nieuws in 
zich had maar wel veel meer vaart. Vooral het muzikale 
deel kreeg wederom positieve bijval, al vond men het 
jammer dat er soms geplaybackt werd. Het betrof hier 
de zang van het Nijmeegse Operakoor waarvan muzikaal 
leider Jimmy Nas dirigent was. Hun zang was “ingeblikt”. 

1Het “Nederlands Elftal” voor het voetlicht in het voetbaljaar 1974 (Archief Osse 
Revue)

Finale Osse Revue 1973 met van links naar rechts: André van Balveren, Clasina van 
Schijndel, Bertus van Schijndel , Theo van Boxel en Mieke Welten  (Archief Osse 
Revue)

De medewerkers aan de Osse Revue doen overigens 
meer dan alleen de revue zelf. Voor een landelijk festival 
maakte de Osse filmclub OASE een komische film (“’t 
Misverstand”) waarin Bertus en Clasina van Schijndel, 
Theo van Boxel en Marloes Vughts in meespelen. 

Publiek in de zaal in 1973 (Archief Osse Revue)

Na de voorstellingen van 1974 ging de Osse Revue weer 
een nieuwe fase in. Elk jaar  een voorstelling was niet 
meer te realiseren maar men ging door! Meer in een 
volgende Tussentijds.



De lezing is gebaseerd op een boekje wat Boy Baaijens heeft geschreven ter 
gelegenheid van de Baaijens reünie op 20 mei 2011. Boy Baaijens is de zoon van 
Ties Baaijens ofwel ‘Smidje Baaijens’.
Ties zijn vader was een smid en de vader daarvan ook, een echte smedenfamilie 
dus. Ties werd na de lagere school opgeleid door verschillende bevriende smeden 
uit de omgeving van Oss. Na zijn opleiding begon Ties in de technische dienst bij 
Zwanenberg waar hij zich verder bekwaamde in elektrisch en autogeen lassen.
Na de oorlog nam Ties de smederij van zijn vader over in de Kromstraat. Boeren 
uit de omgeving waren belangrijke klanten en konden onder andere hun paarden 
van nieuwe hoefijzers laten voorzien. Al snel werd de Osse industrie een 
belangrijke nieuwe klantenkring, vooral Vleeswarenfabriek Zwanenberg.

In de naoorlogse opbouwtijd werd veel en hard gewerkt en de eerste knechten 
(nu noemen we ze medewerkers) kwamen in vaste dienst. De smederij werd 
al snel veel te klein en Ties besloot een nishut te bouwen in de aangrenzende 
boomgaard. De nishut werd voorzien van moderne machines zoals een draaibank. 
De materialen zoals roestvrij staal en aluminium vereisten speciale machines en 
vaardigheden. Baaijens specialiseerde zich verder en werd een verwerker van 
deze materialen tot zelfbedachte, hoogwaardige constructies en machines. 
De familie Baaijens houdt behalve van werken ook van het goeie leven. Zoals 
muziek en erop uit gaan, de natuur in om te vissen en te jagen. En dat onder het 
genot van een goeie borrel. Dat familie sfeerbeeld werd meerdere malen tijdens 
de lezing door Boy met bravoure en plezier aan de toehoorders getoond.
In 1955 komt Theo van Bergen als bedrijfsleider en Jan van de Goor als 
boekhouder in dienst bij Baaijens en er wordt een grote 
nieuwe werkplaats gebouwd. En weer investeringen in 
verspanende en niet-verspanende machines. In 1963 werd 
er weer uitgebreid, er werd een hoge grote bedrijfshal 
voor de werkplaats gebouwd. Het ging flink vooruit en de 
sfeer in het bedrijf was goed, een hechte band onderling 
en hart voor de zaak. Technische problemen waren er 
om opgelost te worden. Uit heel het land kwamen nu de 
opdrachten. De eerste roestvrij stalen transport banden 
werden geproduceerd en voor Organon werden diverse 
ketels gemaakt.

Ontspanning was bij Baaijens belangrijk. Naast het 
werk was er ruimte voor humor en soms een biertje. De 
hoogtepunten waren de jaarlijkse busreizen met aanhang. 

Later werden het feestavonden. In 1961 werd door het Baaijens bedrijfsvoetbal 
team het Brabants Kampioenschap behaald.
Baaijens stond op het punt om van constructiewerkplaats over te gaan naar 
een machinefabriek. In 1964 wordt Baaijens benaderd om mobiele kranen te 
gaan maken, een bijzondere tak in het Baaijens assortiment. Baaijens was van 
oorsprong een zeer technisch georiënteerd bedrijf en veel werd bepaald door de 
productie. Baaijens zou zich gaan concentreren op de vleesverwerkende industrie, 
dus werd gestopt met de fabricage van mobiele kranen. De opgedane kennis in 
de vleesverwerkende industrie uitte zich in vele zelf ontwikkelde machines, zoals 
droog- en rookkasten, hammenpersen en pekelinjectoren.
In 1967 ging de eenmanszaak over in een naamloze vennootschap; Baaijens-
Oss N.V. Er werden verkoopkrachten aangetrokken. Baaijens nam deel aan 
internationale beurzen.

Een heel nieuwe ontwikkeling was een bottenpers. Het separeren van vlees 
van beenderen was een revolutie in de vleesverwerkende industrie. Patenten 
en financieringsmodellen kwamen aan de orde. Het zou een doorbraak moeten 
worden, echter de werkelijkheid was anders. Door marketing technische 
tegenvallers en personele perikelen ontstonden er financiële problemen. 
Baaijens-Oss N.V. stond op wankelen. Na 30 jaar hard werken waarin Ties vanuit 
de smederij een bedrijf opbouwde moest hij toezien dat in 1975 het Engelse 
bedrijf Protecon het bedrijf overnam. In 2014 is de allerlaatste rechtsopvolger, de 
uit IJsland afkomstige Machinefabriek Marel, uit Oss vertrokken. Ties ‘Smidje’ 
Baaijens is op 13 juli 1983 overleden.
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Verslag van de powerpointlezing ‘Smidje 
Baaijens’, 26 mei 2016

PETER VAN NISTELROOIJ

Paul Spanjaard (links) van DWM stelt Boy Baaijens voor aan het begin van zijn lezing.



In een stampvolle kleine 
zaal in De Lievekamp gaf 
professor Nico Roymans 
op donderdag 13 oktober 
een geweldig interessante 
presentatie over zijn 
ontdekking dat Caesar 
in 55 voor Christus 
bij Maren-Kessel de 
Germaanse stammen 
Tencteri en Usipetes 
uitmoordde.

Caesar beschreef deze slag 
in Boek IV van zijn De 
Bello Gallico (‘De Gallische 
oorlogen’). De plek van de 
veldslag was tot op heden 
onbekend. Roymans com-
bineerde de informatie 
van Caesars boek met 
archeologische vondsten 
opgebaggerd in een 3 kilo-
meter lange strook langs 
Lith – Kessel. Daar kwamen een opmerkelijk groot aan-
tal vondsten van door wapens beschadigde menselijke 
schedels en botten te voorschijn. Ook een groot aantal 
wapens als lange ijzeren germaanse zwaarden. De plaats-
aanduidingen van Caesar vergeleek hij met historisch-
geografische kennis over het landschap in de tijd van de 
slag. Die is in overeenstemming met de beschrijving die 
Caesar ervan geeft. Al deze gegevens maken het volgens 
Roymans zeer aannemelijk dat Caesars beruchte slag 
hier heeft plaatsgevonden. 

Ook de chemische analyse van het tandglazuur van een 
aantal schedels wijst er op dat deze mensen afkomstig 
waren uit oostelijke streken. Dat klopt met Caesars 

verhaal dat de Tencteri en 
Usipetes uit het huidige 
Duitsland kwamen. De 
beenderen met bescha-
digingen door wapen-
geweld zijn grotendeels 
rondom de periode van 
de veldslag te dateren. 
Al met al wijst de com-
binatie van historische, 
archeologische en geoche-
mische gegevens er sterk 
op dat de vroegst bekende 
veldslag op Nederlandse 
bodem bij Maren-Kessel 
heeft plaats gevonden. 
Helemaal 100% zeker kan 
dit nooit vastgesteld wor-
den, zei Roymans. Maar de 
gegevens die zijn stelling 
onderbouwen dat de slag 
hier gebeurde zijn bijzon-
der sterk. Roymans voegde 
aan het slot van lezing nog 
toe dat wij het vernietigen 

van de stammen een daad van genocide zouden noe-
men. De Romeinen dachten daar heel anders over. In de 
strijd was een compleet wegvagen, uitmoorden van een 
tegenstribbelende stam een geaccepteerde manier van 
oorlogsvoeren. Waar Caesar wel door de Romeinen werd 
aangekeken was dat hij de afspraak om geen strijd te voe-
ren tijdens de onderhandelingen met de stammen heeft 
geschonden. Hij viel de Tencteri en Usipetes onverwacht 
aan, waardoor hij de slag gemakkelijk kon winnen. 
Roymans meldde tot slot dat hij begin volgend jaar een 
publicatie over zijn ontdekkingen zal uitbrengen.

De lezing werd gehouden in het kader van Nationale 
Archeologische Dagen. tu
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‘Was Caesar in 
Maren-Kessel?’

Prof. Nico Roymans bij zijn  presentatie, op het scherm de bij Maren-Kessel-Lith 
opgebaggerde schedels en beenderen waarop wapengeweld te zien is.

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



Over de hectische oorlogsmaand september 1944 uit 

deze regio kom ik regelmatig beschrijvingen tegen 

van een persoon uit het actief verzet: nl. die van ‘Jan 

van Nuland’. Het artikel over Jan Buijvoets van 

de hand van de Osse Stadsarchivaris, mevr. Agnes 

Lewe(1), inspireerde mij om bij haar ten rade te gaan. 

Of zij mij eventueel kon informeren welke persoon 

achter deze naam schuil gaat. Dat doet ze zonder 

enige terughoudendheid o.a. met de toevoeging: dat 

een directe nazaat van hem  woonachtig is in Oss. 

Bestaande vraagtekens en raadsels rond zijn persoon 

kunnen na openhartige gesprekken met zijn zoon, 

dhr. A.C.J. ‘Ton’ Verberne, nu in het verantwoorde 

perspectief van ‘oral history’ worden geplaatst. Uit 

zijn mond klonk meerdere keren een kernachtige 

karakteristieke beschrijving van zijn vader en die ik 

logischerwijs maar leende voor het ‘kopje’ van dit 

artikel.

Johannes Arnoldus Verberne, alias ‘Jan van Nuland’ (JvN), 
volgens zijn schrijven ‘Commandant Nuland’(2), werd in 
Helmond geboren op 16-04-1914, waar hij tot begin 1944 
o.a. als timmerman werkzaam was.(3) Deze zoon (na de 
oorlog in Oss geboren) vertelde mij dat zijn vader des-
tijds als gemobiliseerd militair gelegerd was in de Peel-
Raam stelling bij Mill. Weer, volgens eigen (JvN) schrij-
ven, zou hij in en rond Helmond illegale krantjes hebben 
verspreid en mede met zijn hulp honderden fabrieksar-
beiders uit Duitsland gehouden. Daar krijgt hij het aan 

de stok met handlangers van de bezetter (Landwacht, 
S.D.) en zette enige lieden daarvan hardhandig uit zijn 
huis. Hij duikt onder in Nuland-Vinkel (daarover later 
meer) en sluit zich snel aan bij de illegaliteit in District 
Den Bosch (Knokploeg (KP) Margriet? J.T.). Overvallen 
vinden plaats op distributiekantoren in Rosmalen, 
Schijndel, Nuland en gemeentehuizen: Berghem, 
Ravenstein. Al spoedig wordt hij leider van de ploeg.(4)                                                                                                                                             
Laten we zijn gangen nagaan en plaatsen in de histo-
rische context tijdens de meerdaagse gecombineerde 
geallieerde luchtlandingsoperatie in deze contreien – 
operatie Market Garden – .

Zondag 17 en maandag 18 september 1944                                                                                                                               
- Militaire situatie gezien door een Duitse bril   
Het doel van de geallieerde luchtlandingsoperatie in 
oostelijk Brabant wordt snel duidelijk. De hogere Duitse 
legerleiding in Den Bosch gaat slagvaardig en doelbewust 
met pionnen schuiven. Eenheden dirigeren richting 
landingsterreinen bij Grave, Heeswijk, Son en Veghel 
maar ook wachtposten uitzetten op doorgaande wegen 
die naar de Brabantse hoofdstad leiden.(5) Op maandag 
morgen in alle vroegte (rond zessen) wordt contact 
opgenomen met Hauptmann (kapitein) Franke in Oss 
en hem bevolen om met 60 manschappen Oss bezet te 
houden en 30 militairen de weg tussen Heesch en Grave 
in de gaten te houden. Dat resulteert in het bewaken van 
kruispunten van de Rijksweg ’s-Hertogenbosch – Grave 
in het centrum van Heesch(6) en iets oostelijk bij het 
‘Zevenbergse Huis’.   Dat is de regionale militaire situatie 
als de volgende dag (dinsdag 19 september) de geallieerde 
voorhoede van het grondleger rond zes uur in de ochtend 
de noodbrug over het Wilhelminakanaal bij Son over 
trekt en in de late namiddag via Veghel, Uden, Grave, 
Heumen en Malden, Nijmegen bereikt.
-Situatie vanuit de verraste regionale illegaliteit                                                                                                
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‘Voor de duvel niet 
bang…’, een historische 

reconstructie
J o o p  T h u r i n g
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Toelichting bij uitzonderlijke en hoogst gedetailleerde historische foto’s gemaakt op 
19 september 1944 in de frontlijn; nl. het centrum van Oss.
Deze opnames zijn geselecteerd uit een serie die de Ossenaar dhr. Leo van 
den Bergh maakte tijdens de primaire geallieerde verkenning van Oss op 
dinsdagmiddag 19 september 1944. Hij stond op het trottoir bij zijn ouderlijk 
huis aan de Molenstraat, schuin tegenover het toenmalige gemeentehuis.                                                                                                                                    

Voorafgaand hieraan had hij foto’s gemaakt vanuit de eerste etage dat uitkeek 
op de Boterstraat. Daar vond juist een straatgevecht plaats en daarbij raakte een 
Britse militair, L/Sgt ‘Len’ Brown, zwaar gewond. Hij heeft geholpen een brancard 
te organiseren om deze gewonde naar het St. Anna ziekenhuis in de Begijnenstraat 
te vervoeren. Na gedane plicht heeft hij weer zijn camera ter hand genomen en 
bleek de bedreigende oorlogssituatie in het centrum van Oss wat opgeklaard om 
spannende gebeurtenissen van zeer nabij vast te leggen. 

Hij mikte erop dat later personen, die zich voor het lokale krijgsgewoel 
interesseerden, wel met tekst en uitleg zouden komen. Hij wist zeker dat zijn 
opgegeven volgorde van nummering van de negatieven parallel liep met zijn 
opnames uit de tijd. Aldus mondelinge mededelingen van de vakman-fotograaf 
medio tachtiger jaren van de vorige eeuw.

 
Foto 2. Links een Britse Guardsman met een atypische helm en in zijn rechterhand 
een geweer van het type Lee-Enfield, kaliber 0.303. Rechts de militair met 
zwarte baret: Captain Patrick O’Donovan (O’D), Irish Guards en leider van de 
verkenningseenheid. Hij maakte deel uit van de Defence platoon van de Generale 
Staf van de Britse Guards Armoured Division. Het embleem (Figuur a) van deze 
divisie stond geschilderd op de voor en achterkant van elk voertuig van deze 
divisie. Militairen die hierbij ingedeeld waren droegen zo’n geborduurd embleem 
op hun linker bovenmouw. Ja, deze foto zat ook in zijn familie album schreef hij 
eens naar mij (negentiger jaren vorige eeuw). In het midden een krijgsgevangen 
vertegenwoordiger van de Wehrmacht, een jongere uit deze regio gewapend 
met een Duits geweer en daarachter deels zichtbaar nog een krijgsgevangene. 
Aangezien O’D in zijn schrijven verklaarde dat hij persoonlijk twee Duitsers had 
ingerekend in het gemeentehuis gaat het hier hoogstwaarschijnlijk om Hauptmann 
Franke en Oberzahlmeister Plaschke. Bij hun gevangen name vloeiden bij hen beide 
rijkelijk de tranen, voegde O’D in zijn brief toe. Dat zullen geen vreugde tranen zijn 
geweest. Alhoewel, na een tijd van inkeer, kan daar door beiden wel eens anders 
over gedacht  kunnen zijn.

Negatief nr.: PD735-11, Invoer nr. Stadsarchief: BCO010325
Figuur a)  Het zogenaamde ‘alziend of immer wakend oog’. 

Foto 3. Een Britse verkenningstank van het type Cromwell voor het gemeentehuis 
even voor vijven (zie klok) en daaronder fier wapperend na ruim vier jaar de 
vaderlandse driekleur, slagvaardig in top gehesen door de alerte gemeentebode: 
Henk van der Lee. Op de tank geen militair te bekennen, die zitten veilig achter 
de bepantsering. Het kijkgat van de tankbestuurder (dat uiteraard rechts 
zit) is afgesloten met een rond luik waarin een kleine horizontale spleet zit 
(links onder de aanzet van de loop van het kanon). Twee vaderlandse gidsen 
leidden hen door de Molenstraat richting Walplein. De man in een opvallende 
lichte jas zou de heer Spapens uit Oss zijn (destijds woonachtig in de buurt 
van het NS station), de persoon in een donker jack is helaas onbekend.                                                                                                                                        
Negatief nr.: PD735-12, Invoer nr. Stadsarchief: BCO010326

 

Foto 4. Dezelfde tank rijdt even later maar nu in omgekeerde richting door 
de Molenstraat. De twee burgers zijn er af gesprongen en hebben plaats 
gemaakt voor vijf anderen in uiteenlopende (werk)kledij. De middelste - een 
rijzig persoon -  in een typische beige-kleurige overall; kenmerkend voor 
een timmerman. Op zijn rechterheup draagt hij een holster voor een pistool.                                                                                                                                         
De achterkant van de tank nodigt uit als een mededelingenbord. Daar waar 
hij stilstond hebben burgers hun naam, plaatsnaam of een bemoedigende 
leuze met krijt opgeschreven. Maar er staat meer: links ziet u het getal 
‘40’ staan in een donkere ondergrond. Een ‘tactical sign’ en geeft aan 
dat deze tank was ingedeeld bij de Staf van een Britse Divisie. Vergelijkt 
u eens het teken op het schild rechts met de figuur hierboven onder a) 
gegeven; het immer wakend oog. Deze objectieve gegevens onderbouwen 
de ervaringen van dhr. Joop Maertens die middag – dinsdag 19 september 
1944 - opgedaan bij Reek bij een geallieerd mobiel Hoofdkwartier. Het raadsel 
en zich vormende mythes rondom de ‘wonderbaarlijke bevrijding’ van Oss 
en wie daartoe hadden bijgedragen werden hiermee definitief opgelost.                                                                                                                                        
Negatief nr.: PD735-14, Invoer nr. Stadsarchief: BCO010328
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In ‘Dagboek van een Lithenaar’(7), beschrijft Jan 
Leemans, oudste zoon van notaris H.B.J. Leemans uit 
Lith (zie Intermezzo), eerst hoe hij op zondag 17 sep-
tember 1944, de belevenissen van die middag – het 
overtrekken van een geallieerde luchtlandingsvloot - , 
door hem als onvergetelijk bestempeld (hoe waar, JTh). 
Vervolgens, dat hij in het donker - het is spertijd -  met 
nog een koerier vanuit Lith door de polder over smalle 
paadjes naar Nuland fietst op weg naar het duikadres 
in de buurtschap ‘Heikant’ van waaruit de verzetsgroep 

van Jan van Nuland actief is. Dat wordt moeizaam 
bereikt, het laatste gedeelte zelfs op handen en voeten. 
Dat blijkt een goed gekozen plek in het noordoosten van 
de gemeente Nuland, buiten de bebouwde kom aan de 
rand van de polder; ter plaatse bekend als ‘De Singel’. 
Daar staat een losse schuur, geschikt om wapens, etc. 
in op te bergen. Met het bekende ‘V’ signaal in morse-
tekens wordt op huisnummer 23 op de deur geklopt. 
Een verpleegster* doet open en de illegalen legitimeren 
zich. Helaas, JvN verwacht zij pas rond elven terug 
want hij is op weg naar een boer die ergens achteraf in 

I N T E R M E Z Z O

In zoverre ondergetekende het beschrevene in dat ‘Dagboek’ 
door Jan Leemans (JL) kan toetsen aan het geallieerde mili-
taire gebeuren in deze contreien in die dagen vooral in de 
lucht, komt e.e.a. vanuit historische opzicht betrouwbaar over.                                                                                                    
JL stelt vooraf dat hij was aangesloten bij een kleine groep 
illegale werkers. In november 1944 moest hij helaas vaststel-
len dat niet alle tot de groep behorende personen uit louter 
vaderlandsliefde of altruïstische motieven in de illegaliteit 
waren ondergedoken. Hij distantieert zich hiervan en zegt 
zijn lidmaatschap van de Bond Oud Illegale Werkers op.                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                         
Als dit wapen, naar het lijkt, aldaar per parachute arriveerde, 
gaat het hier om een mitrailleur met toebehoren dat gezien 
de locatie en beschrijving van de vondst afkomstig kan zijn 
geweest van een toestel dat Amerikaanse parachutisten (504e 
PIR, 1e BN, 101e USABD**) rond 14.00 uur lokale = ’Duitse’ 
tijd dropte bij het kasteel van Heeswijk. Onder de romp van 
elk transporttoestel, type Douglas C-47 - ‘Skytrain’ - tijdens 
zo’n Operatie, hangen zes pakketten, elk met een eigen para-
chute om tegelijkertijd met de parachutisten af te werpen (zie 
Foto 1). Zo’n pakket kan zo’n wapen bevatten en zit niet in 
de persoonlijke uitrusting van een parachutist; te zwaar en te 
onhandig bij zo’n exercitie zwevend tussen hemel en aarde. 
Het zal hier gaan om type: Browning 0.5 (d.w.z. de kogels heb-
ben een diameter van een halve inch - 1 inch is ongeveer 2.5 cm 
- ) mitrailleur, ’waar je vlot een boom mee kunt omzagen’, vol-
gens mijn informatie van een destijds dienstplichtige vriend.                                                           

**) PIR =  Parachute Infantry Regiment, BN = Bataljon, ongeveer 
600 militairen, USABD = United States Airborne Divisie

 
Foto 5. Enkele seconden later, dezelfde tank draait de Klaphekkenweg in. Zoon 
A.C.J. ‘Anton’ Verberne ziet nu die timmerman en face en herkent hier zijn vader 
(J.A.) in. Inderdaad, voor de duvel niet bang zoals ook de andere meeliftende 
burgerpassagiers waarvan de linkse met een (Duitse?) patronengordel om zijn middel.                                                                                                                                          
Negatief nr.: PD735-15, Invoer nr. Stadsarchief: BCO010329

 

Foto 6. Nog steeds dezelfde tank, gezien het gehavende linker spatbord. 
Burgerpassagiers hebben plaats gemaakt voor militairen van twee elkaar 
bestrijdende nationaliteiten. Vijandige bedoelingen zijn verdwenen, zowel bij 
hen als ook bij de toegestroomde Osse burgerij die hen uitzwaaien. Zie hun 
enthousiasme geaccentueerd door vlaggen aan de huizen. Zelfs de tankbestuurder 
heeft zijn ronde uitkijkluik opengezet. De ‘Vleespotten’ van Oss werden bij 
verrassing ontdekt en dat zou de komende dagen enig soelaas gaan bieden 
als de Duitsers voor enige tijd ‘De Corridor’ tussen Son en Veghel doorsnijden.                                                                                                           
Negatief nr.: PD735-27, Invoer nr. Stadsarchief: BCO010341



tu
ss

en
ti

jd
s 

2 
/| 2

01
6  

 JA
A

RG
A

N
G

 2
2

15

Berlicum woont. In zijn hooimijt houdt hij een juist 
geparachuteerde wapenpakket verborgen. In de loop 
van de vooravond heeft iemand hem dat verteld en… hij 
laat er geen gras over laten groeien. Ruim na twaalven, 
wordt er met het bekende teken op het raamluik geklopt. 
Een troep ruige kerels stapt binnen met een zwaar 
machinegeweer en duizenden patronen in trommels.                                                                                                                                        

*) volgens informatie betreft dit Marijke van Dijk, koerierster 
bij KP Nuland, oorspronke   aam op de kinderafdeling van het 
St. Anna ziekenhuis  in Oss.(8)                                                                                                                                       

Vervolgens deelt JvN aan JL mee dat hij plannen heeft om 
de volgende ochtend met zijn mannen (maandag 18 sep-
tember) posities te betrekken langs de Rijksweg ’s-Herto-
genbosch – Heesch. Hij wil Duitse ravitailleringscolon-
nes, die daar regelmatig passeren, aanhouden om keuzes 
te maken uit voertuigen, wapens en levensmiddelen 

voor eigen behoefte. Dat is een vorm van actief verzet.           
’s Middags zouden ze wel naar Lith komen, immers het 
plan van het Districtshoofd van de KP in Lith (Louis de 
Bourbon) was om op maandag Oss in te nemen – code 
Sugar Town – en daar moest K.P. Nuland bij assisteren.                                                                                                                                      
Maar op die middag speelt zich in het Brabantse in de 
lucht weer een ongelooflijk schouwspel af resulterend 
in een interactie van de loyale burgerij uit de Maaskant 
inclusief de lokale illegaliteit. Dat doet hen afzien van 
hun vermetel plan van actief verzet. Onverwachte 
ontwikkelingen in het luchtruim boven de zuidelijke 
Maasvallei dwingen hen het roer om te gooien tot passief 
verzet en… dat ook voortreffelijk ten uitvoer brengen. 
Opvangen en begeleiden van vroegtijdig gedropte Britse 
parachutisten en de Amerikaanse bemanning (paratroo-
pers) uit het toestel dat ze noodgedwongen hadden 
moeten verlaten. Vermoedelijk is dat toegezegde bezoek 
van JvN c.s. daarom aan Lith niet doorgegaan, althans JL 

Foto1. Formatie van 36 Amerikaanse C-47 transsportvliegtuigen – de eersten van in totaal ruim 1000 (!) die dag door de Amerikaanse Luchtmacht bij deze Operatie 
ingezet - op weg vanuit Engeland naar hun bestemming. In dit geval een op papier geselecteerde landingsplaats voor de inzittende parachutisten (504/1) juist ten 
noorden van de Zuid-Willemsvaart bij Dinther. Ze kwamen wat westelijker uit dan gepland was, namelijk bij het kasteel van Heeswijk i.p.v. landgoed Zwanenburg; 
niettemin ook een romantische omgeving. Bij het toestel rechts kunt u die ‘parapacks’ onder de romp waarnemen.
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maakt daar geen melding van. Druk, druk, druk, in de lucht 
en op de grond want er moesten vanuit Lith ruim twintig 
voortijdig gelande geallieerde paratroopers – die dag rond 
het middaguur opgestegen vanuit Engeland op weg naar 
luchtlandingsterreinen westelijk van Arnhem - vanuit de 
polder over de Maasdijk worden weggesluisd richting Grave.

Dinsdag 19 september 1944, ’s middags                                                                                                                       
JL beschrijft een hilarisch kat en muis spel van de 
illegaliteit met twee, gelukkig niet al te fanatieke ver-
tegenwoordigers van de Wehrmacht, in en rond het 
Lithse notarishuis, toen het District Hoofdkwartier van 
de KP.(9,10) Hilarisch, gezien de beschreven reacties 
van burgers waarvan hun levens eventjes aan zijden 
draadjes hangen en hoe ze daarmee omgaan. Daarbij 
valt slechts een dode en een gewonde.(10) Ruim na 
deze klucht arriveert de verzetsgroep van JvN met 
dat magische machinegeweer in Lith (daarover later).                                                                                                                                        
JvN besluit die middag richting Oss te gaan en - onwe-
tend naar het lijkt - verre te blijven van wespennest Lith. 
Het is zeer waarschijnlijk dat hij het transport van die 
geallieerde paratroopers, die de nacht 
van maandag op dinsdag in een kloos-
ter in Megen hadden doorgebracht, die 
ochtend naar Velp/Grave heeft bege-
leid. Op de terugweg naar zijn thuisba-
sis Nuland, na gedane arbeid, kan hij 
voor de route via Megen en Oss hebben gekozen. Dat is 
op dat moment verworden tot een rumoerige bijenkorf.                                                                                                                                       

De Osse Marechaussee 1e klasse, Joop Maertens, heeft 
rond het middaguur op eigen initiatief bij het mobiele 
Hoofdkwartier (HQ) van een Britse Divisie, dat zich toen 
ophield bij Reek nabij het voormalige café De Kleine Elft, 
een Stafofficier weten te overtuigen dat er zich in Oss 
enkele gevangen geallieerde militairen ophouden en dat 
de Duitse bezetting niet veel voor stelt.

Deze officier trommelt uit de stilstaande colonne twee 
tanks en een vrachtwagen op. Het beveiligingspeloton van 
de Britse Generaal van die Divisie wordt op verkenning 
gestuurd, nagestaard door een overdonderde en bibberende 
(gegijzelde) Maertens. In Oss aangekomen kruist deze gele-
genheidsformatie een alerte jonge beroepsfotograaf die een 
unieke historische reportage maakt van de interactie van 
deze slagvaardige geallieerde mini-eenheid, de Osse burgerij 
en hun bezetters.                                                                    

Om 14.55 uur neemt de eerder genoemde Hauptmann 
Franke persoonlijk waar dat een vijandelijke verken-
ningstank met twee vrachtwagens Oss binnen rijden. 
Tien minuten later bereikt de slagvaardige geallieerde 
mini-eenheid zijn Hoofdkwartier in Den Bosch, inclu-
sief het verzoek om versterking en munitie.(5) Een uur 
later bericht Oberzahlmeister Plaschke uit Oss dat hij 
om 15.00 uur drie verkenningstanks heeft waargenomen 
en misschien reden er ook lichte pantserwagen rond.(5) 
Zover zaten ze er niet naast. 

Vrij kort daarna zullen beiden bevelsmatig zijn uitge-
nodigd met hun opponenten mee te lopen richting voor 
hen gereserveerde geallieerde voertuigen; Oss in een 
militair vacuüm achterlatend. (zie Foto 2) Dat omslag-
moment lag in Oss op het toenmalige gemeentehuis 
aan de Molenstraat. Op drie opeenvolgende foto’s van 
een tank in de Molenstraat kunnen we niet alleen vast-
stellen dat dit inderdaad om voertuigen van dit HQ 
gaat maar Ton Verberne herkende ook onmiddellijk 
zijn vader op een gefotografeerde tank. (Foto’s 3, 4 en 5).                                                                                                                                              

  
 De kersverse krijgsgevangenen rij-
den geheel onverwacht een onzekere 
toekomst tegemoet die ver verwijderd 
lijkt te liggen van het hen beloofde 
Duizendjarig Derde Rijk. (Foto 6) We 

mogen erop vertrouwen dat ze dat hun hele verdere 
leven hebben kunnen appreciëren. 
Dat magisch machinegeweer en de verhalen uit eerste 
hand van Cmdt. Nuland over de zeer recente zuivering 
van Oss van de bezetter, zal de District Cmdt. op zijn 
post in Lith, Louis de Bourbon, de ‘Eerste Burger Aller 
Ossenaren’, zoals JL hem betitelt, extra aansporen zich 
toch maar aan het hoofd te stellen van een indrukwek-
kende verzetsgroep. Om zo Oss zegevierend binnen te 
rijden tot voor de poorten van het stadhuis. Hoewel, 
voegt JL er fijntjes aan toe: de voldoening van een mili-
taire bevrijding komt hem niet toe. Vervolgens gaat hij 
over tot het beschrijven van details. De stoet formeert 
zich voor het bordes van dat notarishuis. Voorop drie 
motorordonnansen, dan Louis de Bourbon staande in 
een open DKW met chauffeur en met een hand op de 
voorruit - een vorstelijke houding, toch? - daarachter 
o.a. een met een gasgenerator uitgeruste vrachtwagen. 
Op de laadbak, staande op een paar fruitkisten achter de 
cabine, onze onvolprezen scherpschutter en Moffenjager 

eikt dat bericht zijn 

Hoofdkwartier in Den 

Bosch, inclusief het 
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Jan van Nuland, machinegeweer kolf tegen de rechter-
schouder, het gevaarte zelf stevig geplant op het dak.                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Als je pretendeert van koninklijke bloede te zijn, wat de 
Bourbon propageerde, heeft zo’n ‘binnencomste’, nadat 
de tegenstander al door toedoen van anderen werd opge-
rold, weinig weg van het invullen van een bij zijn status 
toe te dichten heldenrol. In geschriften van zijn hand 
over deze episode probeert hij deze gebeurtenissen naar 
zijn hand te zetten; ook wel als ‘Dichtung und Wahrheit 
getypeerd’.(11)            

Dinsdag 19 september, Oss, ’s avonds                                                                                                               
Marechaussee Joop Maertens keert tegen de avond per 
fiets in Oss terug nadat de Britse Stafofficier hem inmid-
dels had laten weten dat de Operatie in Oss goed was ver-
lopen. De schrik slaat hem bij terugkomst weer om het 
hart; ‘de burgerij is bewapend’. Hij duikt onder. In wezen 
kan hij terug zien op een hogere vorm van passief verzet 
op grond van: op persoonlijk initiatief, door op het juiste 
moment, aan de juiste legerleiding relevante informatie 
te verstrekken en die daar vervolgens slagvaardig op 
reageert. Oss is hiermee waarschijnlijk een beangstigend 
lot gespaard gebleven dat wel de omliggende dorpen in 
de komende dagen en weken zal treffen tot de Brabantse 
provincie hoofdplaats toe; een bijna onbekend gebleven 
rol. Hier kun je wel van een heldenrol spreken.

Dinsdag 19 september, Rijksweg Grave-Nuland, ’s avonds
In het dagboek van de Burgemeester van Heesch lezen 
we o.a. over deze avond dat om 20.30 een motorrijder met 
duo-zitter door de gemeente rijdt in westelijke richting. 
Deze stopt bij de Marechausseekazerne in het dorp, 
alwaar zij een door politie gevonden machinegeweer 
opvragen.(6) Dat laatste kan ik niet zo plaatsen (let op: 
het komt uit tweede hand en daartussen zit nog een taal 
barrière) dat eerste (motorrijder), met de grootst moge-
lijke waarschijnlijkheid wel.

Dit gegeven kun je koppelen aan een krantenbericht dat 
decennia later onder mijn ogen kwam. De burgemeester 
van Oss ontving op het einde van de vorige eeuw wel 
eens delegaties van Britse veteranen van de 52e Schotse 
Lowland divisie, die hij als bevrijders van de stad Oss 
welkom heette. (zie Figuur 1)   

Figuur 1. Dit embleem droegen alle militairen, die organiek vielen onder deze 
Schotse 52e (Infanterie) Divisie, op hun linker mouw van jas of jack. Het stelt 
het Andreas Kruis voor, het symbool voor Schotland. Ze waren geoefend om 
in bergachtig gebied te opereren. Het werd uiteindelijk de Nederlandse Delta 
en de Duitse laagvlakte met als letterlijke dieptepunten: de polders in Zeeuws-
Vlaanderen, Zuid-Beveland en die van de zuidelijke Maasvallei in Noord Limburg.

Dat las ik steeds achteraf. Merkwaardig, deze Infanterie 
divisie werd in september 1944 toch achter de hand 
gehouden, om als operatie Market Garden volgens plan 
verliep, door de lucht naar het vliegveld Deelen bij 
Arnhem te worden overgevlogen? Al na enkele dagen 
kwam de klad in die opzet zoals we weten. Tijdens zo’n 
bezoek werden, naast het uitwisselen van beleefdheden, 
ook  boekwerken aangereikt die geschreven waren door 
veteranen die destijds deel uitmaakten van deze divisie 
en zo hun oorlogservaringen met anderen wilden delen.
(12, 13) Een alerte gemeenteambtenaar speelde deze naar 
mij door. Hieruit kwam ik te weten dat er voor hen zeker 
een reden was om Oss te bezoeken en… gaf de oplossing 
van een raadsel dat Leo van den Bergh eens visueel op 
mijn bord had geschoven.(zie Foto’s 7a,b)

 

Foto 7a. Graven destijds op de Eikenbomgaard van gesneuvelde 
geallieerde militairen betrokken bij operatie Market Garden in en rond 
Oss. Linker kruis met de naam van L/Sgt L. W. M. Brown, Grenadier 
Guards, rechts daarvan Lt. E.F. Slatter, Reconnaissance Corps en 
uiterst rechts: F/Sgt W.L.P. Cairns, bommenrichter, RAF (VR= Volunteer 
Reserve), zwaar gewond/gesneuveld op 19, 19 en 21 september 1944 resp.
.                                                                                                                                                                                                                                          
Negatief nummer: G-275-1, collectie J. Thuring, Heesch
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Foto 7b. Mevr. Helma van Loosbroek bij het graf van Lt. Slatter. Zij zou trouw 
de graven verzorgen van de negen geallieerde gesneuvelde militairen aan 
de Eikenboomgaard tot ze in 1977 werden overgeplaatst naar de Canadese 
Erebegraafplaats te Groesbeek.     
Leo van den Bergh, 2 november 1950, negatief nr. G-546-2, via dhr. J.W.C.P. ‘John’ 
van Loosbroek, juli 2016 

Lt. Eric Frank Slatter, 210367, verbonden aan het HQ 
Squadron van de 52 Recce Eenheid, sneuvelde op 19 sep-
tember 1944 op 31 jarige leeftijd, nadat hij in een Duitse 
hinderlaag was gereden.(12,13) Recce = Reconnaissance = 
‘Verkenningseenheid, een Brits Regiment dat verkenners 
opleidt die vervolgens naar een Divisie worden toegescho-
ven. (zie Figuur 2) 

Figuur 2. Embleem van het Britse Reconnaissance Corps dat op hun baret/
platte pet en revers gedragen werd. De dubbele lichtflits een pijl flankerend, 
spreekt voor zich lijkt mij.

Foto 8. Lt. Eric Frank Slatter, met dank aan zijn nicht: Mrs. Penny Lean, Londen, U.K.

Deze vallen rechtstreeks onder het bevel van de 
Generale Staf van een Divisie; in dit geval de 52 
Schotse ‘Lowland’. Vrachtwagens voor de bevoorra-
ding, lichte pantservoertuigen en anti-tank geschut 
voor deze divisie inclusief hun Recce Eenheid met de 
bemanning waren al per schip vooruitgestuurd - om  
deze reden wordt zo’n Eenheid aangeduid als: ‘Sea-
Borne tail‘ - . Ze debarkeren op 5 september 1944 bij 

I N T E R M E Z Z O

Stelt, u wilt in september 1944 in de avondschemer of later 
per motor van Grave via Eindhoven naar je uitgangspunt bij 
Heusden (BE) rijden dan passeer je een punt dat op Foto 9 staat 
afgebeeld.

                                   

Foto 9. Kruising Rijksweg Grave - ’s-Hertogenbosch met 
Provincialeweg onder Reek (Mgr. Borretstraat)              We kijken 
in westelijke richting (o.a. Heesch). Op deze plek bevindt zich 
thans een rotonde. De hotellerie werd al eerder afgebroken. Sloeg 
je hier voor het gebouw links af dan volgde je in zuidelijke rich-
ting de ‘Corridor’, de opmars lijn voor de geallieerden die toen een 
halve dag bestond. Rij je rechtdoor dan stoot je onherroepelijk op 
een vijandelijke wegblokkade. De wat iele – ten opzichte van de 
rijzige eiken -  ANWB richtingaanwijzer kan in het schemerdon-
ker (als het er al stond) makkelijk door vreemden over het hoofd 
worden gezien.
 Met dank aan dhr. Ton Cruysen, Reek

Als je daar de weg niet kent mis je daar onder die conditie vlot 
deze afslag en volg je de Rijksweg naar ’s-Hertogenbosch en rij 
je dwars door het dorp Heesch. Daar stopten beiden voor nadere 
oriëntatie mag je concluderen uit de notitie die die avond burge-
meester Offermans in zijn dagboek maakte.   
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de kunstmatige haven van Arromanches, Normandië, 
FR. Op zaterdag 16 september komen ze in Heusden 
(BE) aan. Dat ligt ten zuidoosten van Leopoldsburg (BE). 
Hier was het HQ van het XXX Britse Corps gevestigd 
dat de volgende dag de spits zou afbijten om in no-time 
aan te sluiten bij de luchtlandingstroepen nabij Son, 
Veghel, Grave, Nijmegen en Arnhem om vervolgens 
door te stomen naar de oevers van het IJsselmeer bij 
Harderwijk. Helaas, het eerste oponthoud vond ’s mid-
dags al plaats ten zuiden van Valkenswaard en tegen de 
avond bereikte men pas deze plaats. Bij Son bliezen de 
Duitsers de verkeersbrug over het Wilhelminakanaal 
op en een noodbrug, aangelegd in de nacht van maan-
dag op dinsdag, kwam in functie bij het krieken van de 
dag. Dezelfde dag in de late namiddag bereikt men via 
Veghel, Uden, Grave, Heumen en Malden, Nijmegen.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                     
In wezen is deze kleine Recce legereenheid zeer mobiel, 
vrij onafhankelijk en goed getraind om zelfstandig te 
opereren, zowel qua vuurkracht als radiocommunica-
tie, en ze kent haar doel. Alleen… ze hadden nog geen 
gevechtservaring. Het Regiments HQ, beschikt zoals 
gebruikelijk over een Sectie ‘Inlichtingen’, verkenners 
binnen verkenners. Een patrouille maakt zich klaar om 
de vorderingen van de geallieerde opmars ter plekke te 
verifiëren. Immers van juiste inlichtingen over de situ-
atie aan het front hangen veel levens af. Een relevante 
passage over het verloop van deze actie uit een van de 
geschonken boeken vertaal ik hierbij letterlijk.(12)
‘Het was op een middag toen we in Heusden waren 
gelegerd, dat Lt. Eric Slatter en Sgt. Dillon op een mid-
dag vertrokken om inlichtingen te verzamelen over 
de stand van zaken over de opmars van onze troe-
pen in en rond Grave. Ik weet niet wanneer zij ver-
trokken maar we zouden officier Slatter nooit meer 
terug zien. Zij bereikten op die route een zeker punt 
waar hen verteld zou zijn dat, als ze verder zouden 
rijden, ze dan extra risico’s zouden lopen. Ze besloten 
echter door te rijden en namen een verkeerde afslag.’                                                                                                                                         
                                                                                                                                                    
 ‘De vijand gaf een sein met een lantaarn om hen te stoppen 
maar ze reden door. Vervolgens een salvo uit een automatisch  
wapen en Lt. Slatter werd daarbij dodelijk geraakt. Sgt. Dillon, 
hoewel gewond, slaagde erin naar een nabij staand huis te 
kruipen en werd vervolgens door zorgzame nonnetjes opge-
vangen. Lt. Slatter sneuvelde voor hij in actie was gekomen. 
Wij allen waren bedroefd om het verlies van deze officier, een 

echte heer, die zeer gezien was in zijn Regiment en die beslist 
als het anders was gelopen in de strijd voor ons veel zou heb-
ben kunnen betekenen.’
Bron 13 verstrekt nadere antecedenten van deze Sgt. Dillon. 
Hij staat vermeld in de Roll of Honour onder ‘Attached 
Personnel, Wounded in Action’: 3253865 Sgt. R. Dillon (Int. 
Corps); Int. = Intelligence, dat past precies in de opdracht 
die beide geallieerden naar deze contreien leidden. 

Nu het vertaalde verhaal van deze gebeur-
tenis van Duitse kant.(5)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 ‘ ’s-Hertogenbosch, 20 september 1944: 23.30 
bericht ontvangen van kapitein Hanke.
  Verkenningsploegje van Lt. Uipper (?,moeilijk leesbaar), 
dat uitgerust is met fietsen, heeft vuurcontact op de weg 
naar Grave, 15 km buiten ’s-Hertogenbosch, met 8-10 
vijanden, die met motoren opdaagden. Na een kort en 
fel gevecht keerden drie motoren om. Twee doden van 
Britse nationaliteit kan ik rapporteren en ook een ach-
tergelaten motor.  
N.B. een officieuze Nederlandse bron (2) verwijst ook 
naar enkele geallieerden motoren waarvan er twee tijdig 
zouden zijn omgedraaid. Had deze officier, zoals gebrui-
kelijk in het Britse leger, zich letterlijk en figuurlijk aan 
het hoofd van de colonne gesteld?                                                                 
Nu het letterlijk overgenomen verhaal van dit treffen 
van Nederlandse kant van de hand van Wouter Lutkie 
(WL), priester, die dan in Nuland woont. (1) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
‘21 september donderdag – 
Vanmorgen, na mijn Mis, ik was nog in de sacristie, hoor 
ik een auto rijden, naar de ingang van het klooster (St. 
Martinushuis, naast de R.K. parochiekerk, thans Villa 
Maasdonk, JTh). Ik maak die open. In het voorportaal 
een draagbaar en buiten een Rode Kruis auto. Om een 
gewonde Amerikaan op te halen, vannacht binnenge-
bracht. Van boven wordt hij voorzichtig de trappen afge-
leid, strompelend loopt hij. Ik spreek hem aan: hebt ge 
veel pijn? – Hij, blij verrast, een woord van medeleven in 
zijn taal te horen. Schoolmeester in Schotland. Ze waren 
met zijn tweeën op een motorfiets. Zijn maat sneuvelde, 
hij heeft kogels in zijn been.’ (zie Figuren 3 en 4)  
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Figuur 3. Krabbels over de gekozen route van bovengetekende. Pijl naar boven 
wijzend is zijn heenweg tijdens zijn verkenningsmissie op 19 september 1944. Pijl 
wijzend naar beneden, die in zuidwestelijke richting afbuigt, geeft zijn noodlottig 
geworden terugweg weer. Die zal eindigen bij de kruising Rijksweg Grave - 
’s-Hertogenbosch en de Provincialeweg Nuland-Vinkel (ter plaatse bekend als ‘de 
Weerscheut’).

  

Figuur 4. Een simpel souvenir maar welke persoonlijke drama’s steken hierachter. 
Hiermee wordt een intense gelegenheidsinteractie burger-militair in hectische 
tijden via de ‘oral history’ beginselen benadering stevig onderbouwd.                   

                                                                                                                                                            
Figuren 3 en 4 : afkomstig uit bron 2
Dit gegeven sluit mooi aan bij ‘Rapporten Rode Kruispost Oss’ (15) 
waar in de passage van Donderdag 21 september 1944 de reis van die 
gewonde wordt doorgetrokken: Verbonden in Nuland, een Engelse 
militair, aard der verwondingen: drie schotwonden in linkerdijbeen. 
Vervoerd met ziekenauto van Rosmalen (uit Oss?, JTh), van Nuland naar 
St. Annaziekenhuis Oss, aldaar door verplegend personeel overgenomen.                                                                                                                                     

Ik neem nu de draad uit het dagboek van WL weer op. 
‘Nogmaals komt een auto voorgereden, om het lijk weg 
te voeren. Jan van Nuland commandeert. Na verrichte 
taak vindt hij zijn ontbijt in de eetkamer. Zijn wapen 
legt hij af, dan slaat hij een kruis, voor het tafelgebed. 
Sterk ontroerd, vertelt hij zijn wedervaren, zijn zware 
verrichtingen van de afgelopen strijdnacht.’                                                     
Dat verhaal zal nog met andere details in een vervolg 
artikel worden beschreven.
                                                                                                                                                                                                                                  

Joop Thuring, Heesch, 31 mei 2016, herzien en aangevuld  
7 augustus en 27 september 2016
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7.  Dagboek van een Lithenaar, door Jan Leemans (met aanvullingen van Henk 
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Brabantia, Tweemaandelijks tijdschrift van het Provinciaal Genootschap 
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Nostra, jrg. 13 (4), blz. 130 e.v., 1964 
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kring voor Oss en omgeving, jrg. 9 (2), blz. 2 e.v., 2003
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historische kring voor Oss en omgeving, stichting De Werkende Mens, jrg. 20 
(2), blz. 6 e.v., 2014 
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Hamilton, U.K., 1946, revised edition                        
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Een verrassend prachtig gelegen militair fort, dat is de Isabella kazerne bij Vught 
beslist. Daar waren de bijna dertig deelnemers aan de excursie het over eens. De 
kazerne tegen de spoorlijn langs Vught en net ten zuiden van Den Bosch, niet ver 
van het nieuwe ziekenhuis. Vanuit de trein kon je eigenlijk alleen het sportterrein 
met de stormbaan zien. Het fort zelf is omringd door een dichte bomenrij. Die 
onttrekt de kazernegebouwen aan het zicht. Aan het fort zelf is al vanaf 1614 
gebouwd. Het ligt op een hogere zandrug, die de weg naar Den Bosch beheerst. 
Vanaf 1701 maakt het fort deel uit van de Zuiderwaterlinie. Het is telkens vergroot 
en verbeterd naar de nieuwste militaire inzichten. De stervormige omwalling, 
naar ontwerp van Menno van Coehoorn, is nog steeds herkenbaar. In de jaren 
’90 eindigde de militaire functie van het fort. Het werd toen asielzoekerscentrum. 
Nu is het fort in particuliere handen en wordt het herontwikkeld. Er zijn al tal van 
kleine bedrijfjes gevestigd in de gebouwen en er zijn ook ruimten verhuurd aan 
kamerbewoners. De bedoeling is  dat er een mix van oud en jong gaat wonen, 
met kleine bedrijfjes en andere voorzieningen.

Onze gids Wim Kievits gaf een zeer informatieve rondleiding over het 
kazerneterrein. Opvallend is het toegangspoorthuisje, dat op een hoge bult 
midden op het exercitieveld staat. Vroeger lag er een gracht vlak voor. Bij latere 
uitbreiding van het fort is de gracht verlegd. Daardoor staat de poort nu helemaal 
op zichzelf midden op het terrein. In het huisje staat een maquette van het fort 
en zijn tal van memorabilia bewaard als oude helmen, wapens, foto’s. De heer 
Kievits vertelde ook over het beroemde Regiment Wielrijders. Dat korps van 
fietsende militairen was hier gelegerd van 1922 tot mei 1940. Het regiment wekt 
vaak de lachlust op. Maar onze gids gaf daar een heel ander beeld van. De fiets 
was toen een bijzonder praktisch vervoermiddel en de militairen moest ijzersterk 
zijn gezien de afstanden die ze ermee aflegden. Op één dag naar Amsterdam, 
na daar geoefend te hebben, weer terugfietsen naar Den Bosch. Dat was niets 
bijzonders voor ze. Het waren dus buitengewoon getrainde jongens. Ze hebben 
in mei ’40 zware strijd geleverd met de Duitse invaller en daarbij zware verliezen 
geleden. OP het kazerneterrein staat een monument met de namen van de 
gevallenen.

De rondleiding nam zoveel tijd dat we er niet meer aan toe kwamen het 
Wielrijdersmuseum te bezoeken. Maar het hele complex is zo interessant, dat 
een aantal deelnemers zeker nog een keer terug gaan. We dronken koffie in de  
voormalige officiersmess, nu De Pure Keuken geheten. Na afloop wandelden 
we nog wat rond over het terrein. In een hoek kwamen we bij een loods waarin 
een aantal veteranen wat sip bijeen zat. Ze waren omringd door verhuisdozen 
en nog bezig met inpakken van allerlei militaire spullen. Het bleek een soort 
eigen legermuseum te zijn. Maar ze moesten verhuizen van de nieuwe eigenaar, 
of aanzienlijk meer huur betalen. Dat was voor hen niet te doen. De loods zou 
waarschijnlijk afgebroken worden. Het was een gebouw met een pokdalige 
voorgevel, veroorzaakt door honderden kogelinslagen. Een herinnering aan de 
aanval van de Engelsen in oktober 1944 die hier strijd leverden met de SS-ers 
die zich in de loods verschanst hadden. We vroegen ons af of dit pand nog op de 
monumentenlijst kan.

Excursie naar Fort Isabella – Vught
PAUL SPANJAARD
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Uit de schatkamer van het Stadsarchief

Dit keer de aflevering van ‘Oss Actueel’ van maart 1980. 

We moesten aan deze aflevering denken omdat de villa van 

museum Jan Cunen in oktober weer een geheel nieuwe fase 

is ingegaan na de verzelfstandiging en verbouwing. Oss 

Actueel was destijds het informatieblad van de gemeente dat 

maandelijks aan huis werd bezorgd. Dit nummer was zo goed 

als geheel aan het toen nieuwe ‘Jan Cunencentrum’ gewijd. 

In 1977 had de gemeente de villa, toen gemeentehuis, verruild 

voor het nieuwe gemeentehuis aan de Raadhuislaan. Wat 

te doen met de leegstaande villa? Er leefde politiek de wens 

om er weer een museum voor kunst en historie van Oss van 

te maken. Oss kende ooit een klein museum. Archivaris Jan 

Cunen had voor de oorlog een bescheiden historische collectie 

aangelegd. Hij overleed in 1940. Na de oorlog bouwde de 

gemeente de collectie uit met schilderijen uit de 19e eeuw, 

vooral Haagse School en Nederlandse Romantiek. Nu nog 

steeds een prachtig deel van de collectie van het museum. 

Maar eind jaren vijftig zakte het museum in. Toen het 

nieuwe gemeentehuis gereed was zag wethouder Harry van 

Xanten goede mogelijkheden om het museum weer leven in 

te blazen. Er werden een paar proefexposities opgezet over 

onder andere de Osse industrie, zoals ‘Oss, botermakers van 

huis uit’. Die experimenten waren zeer succesvol, er was veel 

belangstelling voor. De gemeente besloot de gemeente de villa 

in zijn geheel als museum te laten doorgaan, met enkele vaste 

medewerkers. Maar – zo was de activistische tijdgeest – het 

mocht geen suf stoffig museum worden. Het museum kreeg 

daarom de ‘dynamische’ naam ‘Jan Cunencentrum’. Een open 

huis voor Oss (gratis toegankelijk), educatief (de educatieve 

programma’s over kunst en historie trokken landelijk 

aandacht) en veelzijdig (lezingen, concerten, rondleidingen). 

Later is overigens de naam weer in museum veranderd. 

‘Centrum’ gaf buiten Oss nogal eens het misverstand dat het 

om een jongerencentrum ging en niet om een serieus museum. 

En de entree is niet meer gratis. Educatie staat nog steeds 

hoog in het vaandel. Deze aflevering van Oss Actueel vertelt 

het interessante verhaal van de villa en het museum. 

De vernieuwde villa en het museum zijn weer open voor 

bezoek. Er is een tentoonstelling over de villa zelf te zien en 

nog veel meer. Gauw kijken hoe het er weer uit ziet! 

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

‘Oss Actueel’ het informatieblad van de gemeente. De aflevering van maart 1980 
ging over het nieuw begonnen ‘Jan Cunencentrum.’ In maart 1978 was er een 
succesvolle proeftentoonstelling geweest over de Osse margarine-industrie.
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In de vorige Tussentijds stond een artikel over de tijde-
lijke productie van jam van Taminiau in Oss tijdens de 
oorlog van Agnes Lewe. Door een fout van de redactie 
ontbraken daarbij relevante illustraties die een belang-

rijke aanvulling voor dit artikel zijn. Graag willen wij 
u aanbevelen dit artikel nog eens te lezen met deze 
illustraties er bij waardoor het geheel nog beter tot zijn 
recht zal komen.

Taminiau
a g n e s  l e w e
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Herkent u het nummer? Het is 
het nummer van die grote fabri-
kantenvilla op de hoek van de 
Raadhuislaan-Molenstraat. Ons alle-
maal beter bekend als Villa Johanna 
- Villa Constance – het oude gemeen-
tehuis – Museum Jan Cunen. De 
prachtige villa is in 1888 gebouwd 
door Arnold van den Bergh. Zoon van 
Simon, die in 1872 met de fabricage 
van margarine begon. Een jaar nadat 
de familie Jurgens ermee begonnen 
waren. Een product dat een schot 
in de roos was. ‘Kunstboter’ zoals 
het vette smeersel toen ook wel 

genoemd werd, was goedkoper dan 
echte boter en beter van smaak dan 
afvalvetten als reuzel. In een tijd van 
groeiende bevolkingen in Europa 
was het calorierijke voedingsmiddel 
van groot belang voor de mensen, 
die vaak zwaar werk deden. Ja, toen 
raakten ze de calorieën wel kwijt 
met lange dagen werken in fabrie-
ken en op het land. Meestal tegen 
weinig geld. Ondervoeding was een 
gevaar. Daarom was margarine als 

voordelige calorieleverancier zo 
van belang. Jurgens verkocht er 
al snel heel veel van en het bracht 

deze familie grote welvaart. De fami-
lie Van den Bergh volgde al snel, ook 
wat betreft welvaart. De fraaie villa’s 
langs de Molenstraat getuigen ervan. 
Op dit moment wordt de villa ver-
bouwd. Zo komt er inpandig meer 
ruimte voor tentoonstellingen. De 
niet zo oude aanbouw aan de achter-
zijde is afgebroken. Daar komt een 
fraaie glazen uitbouw.  Met schitte-
rend zicht op de tuin. Komt dat zien! 
Dit is toch wel de Trots van Oss. 

Breken met het verleden

Molenstraat 65

PAUL SPANJAARD



Al in de Middeleeuwen werd er melding gemaakt van 

joodse inwoners van Oss. Een echte gemeente kon 

zich vanaf het midden van de achttiende eeuw vormen, 

dankzij het tamelijk tolerante toelatingsbeleid dat de 

plaats voerde. In die periode verw§ierven de eerste 

joden ook het poorterschap (burgerschap).

In het begin van de negentiende eeuw werd in Oss aan de Varkensmarkt een 
synagoge ingericht in een gehuurde ruimte. Tevoren werden er al vanaf 1764 
godsdienstoefeningen gehouden in privé-woningen. De bouwvallige synagoge 
aan de Varkensmarkt werd in 1831 vervangen door een nieuw gebouw aan 
de Koornstraat 1. De familie Van den Bergh, toen nog woonachtig in Geffen, 
behoorde tot de belangrijkste financiers.   
Dit gebouw werd een halve eeuw later uitgebreid met een school en een 
ambtswoning en vormde tot aan de Tweede Wereldoorlog het centrum van het 
joodse leven in Oss. Na de bevrijding bleek dat de synagoge niet 
meer te restaureren was. Het voorhuis (zie onder) met zijn markante voorgevel is 
bewaard gebleven en is nu gemeentelijk monument. Aan de Smalstraat is een 
nieuwe synagoge gebouwd, die in 1959 werd ingewijd.

Naast de eigenlijke synagoge in de tuin van de Koornstraat 1 beschikte de Osse 
joodse gemeente vanaf 1879 over een ambtswoning (voorhuis Koornstraat 1). 
Die woning was bestemd voor de koster en/of godsdienstleraar. In hetzelfde 
huis was ook een schoollokaal (sjoel) en een vergaderlokaal (chewre) en een 
ritueel bad (mikweh). De onderwijzer van de joodse school gaf in het begin 
zowel godsdienstonderwijs als maatschappelijk onderwijs. Arme kinderen 
werden kosteloos onderwezen. In het begin van de 20e eeuw werd alleen nog 
godsdienstles gegeven (ceider) aan zowel jongens als meisjes.

In 1890 begint Hartog Hartog met een nieuwe vetsmelterij op de Varkensmarkt. 
Eerder in 1876 was hij begonnen met een vleeshouwerij aan de Wal en in 1884 
opent hij in de Peperstraat een kuiperij. In 1882 wordt de Varkensmarkt geheel 
beklinkerd. Jacobus Cox, geboren in Oss op 24-01-1867, was tot 1890 eigenaar 
van het café de Meierijsche Kar aan de Varkensmarkt. Hij is overleden in Oss op 
24-09-1960. Hij was getrouwd met Cornelia Zoetekouw In 1938 worden de namen 
Varkensmarkt en Monsterstraat officieel vastgesteld door de gemeenteraad.
In 1980 wordt De Meierijsche Kar, een bekend café aan de Varkensmarkt, 
gesloopt om een doorbraak te maken naar de Eikenboomgaard. Deze doorbraak 
krijgt de naam Terwaenen. Reeds vanaf de achttiende eeuw stopte hier de 
postkoets en later vertrokken de paard en wagens, en nog later de vrachtwagens, 
vanaf dit punt naar ‘s-Hertogenbosch.

In januari 1928 woonden er de volgende personen op de Varkensmarkt:

1 Hoorn, Antonius Laurentius Joseph Borstelmaker
 Geboren: Oss 28-03-1905  Overleden: Oss 12-08-1990  
 Getrouwd met  Hendrika Adriana van de Wildenberg
 Gerwen, Martinus (Tieske) van Koetsier
 Geboren: Oss 09-06-1889 Overleden: Oss 03-02-1979
 Getrouwd (1e huw.) met Everdina MariaVerhees, 

2 Wittenberg, Franciscus Norbertus Kuiper
 Geboren: Oss 10-07-1874 Overleden:  Oss 21-11-1941
 Getrouwd met Petronella van Grinsven

3 Bergen, Gerardus Antonius F. van niet bekend
 Geboren: Oss 28-03-1889 Overleden: Oss 04-05-1926
 Getrouwd met Cornelia Vos
 (adres werd later Heuvel 22g)

4 Uden, Daniël van Kuiper Handel Tabak, Sigaren, enz.  
 Geboren: Oss 24-07-1885 Overleden: Oss 07-04-1960
 Getrouwd met Elisabeth van Vlijmen

5 Berkom, Lambertus Jacobus van    Kistenmaker
 Geboren: Oss 15-09-1889 Overleden: Oss 18-03-1982

6 Vlijmen, Nicolaas Adrianus van Koperslager
 Geboren: Oss 20-11-1884 Overleden: Oss 12-03-1939
 Getrouwd met Johanna Maria van Hees

7 Brands, A. Smid
 Getrouwd met …. Janssen

8 Laar, Joannes Antonius van de Arbeider
 Geboren: Oss ca. -1895
 Getrouwd met Anna Catharina van Hooren 

9 Hoorn, W.A. van Arbeider
 Getrouwd met …. van Boxtel

10 Coolen, W. Kistenmaker
 Wijnen, Petrus (De Spekkoek) Arbeider
 Geboren: Oss 04-05-1897 Overleden: Oss 24-11-1982
 Getrouwd met Antonia Coolen

11 Dalen,Wilhelmus Joannes van Arbeider
 Geboren: Oss 28-02-1897 Overleden: Oss 29-09-1958
 Getrouwd met  Huberta Timmers 
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De Varkensmarkt, een stukje historie
RUUD PIETERS



Coolen, Lambertus Wilhelmus  
 Koopman
 Geboren: Oss 15-07-1881 Overleden: 31-07-1939
 Getrouwd met Joanna van Hoek
 Orsouw, M.J. van   Wed.  Zonder beroep

12 Willems, J. van   Wed. Zonder beroep
 Vlijmen, Fredericus van (Frik) Smid
 Geboren: Oss 21-01-1857  Overleden: Oss 11-01-1932
 Getrouwd met Johanna Maria (Hanneke) van de Heijden, 
 
13 Heuvel, F. van den Koopman
 Coolen‑van Hoek, L.

14 Freriks, J.

16 Freriks, A. Logementhoudster
 Freriks‑Freriks, J.

18 Hoorn, P.J. van  Kuiper
 Getrouwd met …. van Vlijmen

22 Vlijmen, W. van Koopman

 

Bron: Adressengids Oss 1928, BHIC, Burg. Stand, div. publicaties  
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Een bijzonder plaatje op de Varkensmarkt in 
1927. Dagelijks werden er “klochten” varkens 

bij “Zwaantjes” en den  “Hartog” afgeleverd om 
daar te worden “verwerkt”.

De foto is genomen tegen de gevel van café 
Mien Kocken; een deel van dat pand was 

verhuurd aan Nooten Elektra. (RADIO) . Later is 
Nooten eruit gegaan en die zaak is bijgetrokken 

als zaal bij café Kocken. Rechts naast het 
“radiopand” was Verhoeven (bakker) òf “Toontje 

Pietoss” (echte naam onbekend) snoep e.d 
gehuisvest.

In de voormalige synagoge aan de Oude Kerkstraat (gebouwd in 1958) is een 
gedenksteen ingemetseld, afkomstig van de synagoge/ambtswoning aan de 

Koornstraat 1. Op de steen drie namen met de volgende functie’s:

• J.D. van den Bergh, voorzitter van het Synagogebestuur;
• S. van Dijk, vice-voorzitter van het Synagogebestuur;

• G. Leuvenberg was godsdienstleraar van de Isr. Gemeente aldaar.

De datum op de steen is 1 mei 1879. Het joodse jaar 5639 komt overeen met het jaar 1879.



In het vorige nummer van 
Tussentijds werd aandacht besteed 
aan de sloopwerkzaamheden  aan 
de Molenstraat. Het pand van de 
ABN-AMRO moest het veld rui-
men voor nieuwbouw en dat bood 
een uniek doorkijkje op het Titus 
Brandsmalyceum. Het bankgebouw 
heeft plaatsgemaakt voor een appar-
tementencomplex waarvan beloofd 
wordt  dat het er  fraai uit gaat zien. 
In het artikel wordt gevraagd naar 
foto’s van dit stukje Molenstraat voor 
dat de bank er stond. De schrijver kon 
ze niet vinden.
Op die oproep is gereageerd door 
meneer J.J. Veltman uit Boxmeer die 
ons via de mail een drietal afbeeldin-
gen stuurde. We kijken richting de 
Paterskerk, waar nu het parkeerter-
rein van MSD zich bevindt. In zijn 
mail zegt de heer Veltman dat wel-
licht de locatie waar de bank heeft 
gestaan, net niet op de foto staat. 
Daar heeft hij waarschijnlijk gelijk 
in maar de foto geeft een prachtig 
sfeerbeeld.
Dat geldt ook voor de ansichtkaart 
uit 1901, waar de Molenstraat al wat 
herkenbaarder trekken krijgt voor de 
kijker uit 2016. De ansichtkaart laat 
echt het deel van de Molenstraat zien 
waarover tijdens de laatste Breken…. 
werd gesproken. Jammer dat er niet 
meer details zijn te zien. 

Wel willen wij dhr. Veltman dank 
zeggen voor zijn reactie en het prach-
tig inkijkje dat hij ons heeft vergund 
door in het verleden te kunnen kij-
ken waar weer werd gebroken.   

Reacties op Breken met het verleden
ROBERT VAN VLIJMEN


