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• Kruisstraat cultuurstraat

• Bioscopen in Oss

• Het Maria Theresia klooster in Oss 

• De Heuvel

• Breken met het verleden

• Internettips

• Schatten van het Stadsarchief

• En meer

Zie ook www.dewerkendemensoss.nl



  
Foto omslag: 
 Cultuurpodium De Groene Engel Kruisstraat 15, najaar 2010 (foto PS)
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In deze Tussentijds een mooi portret van de Kruisstraat 

als cultuurstraat van Oss. Een metamorfose van deze 

aanloopstraat naar het centrum die zich de afgelopen 

jaren geruisloos en zonder specifieke planning heeft 

voltrokken. Maar deze ontwikkeling heeft de straat 

zonder meer goed gedaan. Vooral het ontstaan van  

De Groene Engel in 2000 (het 10-jarig bestaan is reden 

voor de extra aandacht voor dit cultuurpodium) is de 

levendigheid in dit deel van de stad ten goede gekomen. 

Het was een tijdlang zoeken naar een identiteit voor 

dit deel van de stad. Winkels kwamen en gingen. Sinds 

De Groene Engel er is lijkt de koers bepaald: het is een 

straat waar verbeeldingskracht voorop staat. Steeds 

meer winkels en winkeltjes in de Kruisstraat hebben een 

bijzondere invalshoek als uitgangspunt: in producten van 

biologische oorsprong, in kunstzinnige versieringen voor 

de woning, in originele bloemsierkunst, in cadeaus van 

originele makelij en door originele mensen gemaakt, in 

sieraden, in een presentatieruimte voor de kunstzinnige 

kracht in de gemeente enzovoort. Het combineert prima 

met de al langer bestaande kwaliteitswinkels voor 

schoeisel, textiel en beddengoed en andere winkels. 

Deze positieve ontwikkeling als gevolg van de impuls 

die uitgaat van een culturele instelling is een welbekend 

verschijnsel. In veel steden wordt daarom een culturele 

voorziening bewust ingezet om een wijk of stadsdeel 

positief te ontwikkelen.

Bij het ontstaan van het regeerakkoord is door sommige 

partijen hard geroepen over ‘linkse hobby’s’ waar een 

streep door gehaald gaat worden. Culturele voorzieningen 

de laan uit. Kennis over de positieve werking van 

culturele voorzieningen lijkt er niet aanwezig. Financiële 

nood dwingt het rijk en ook de gemeente tot beperkingen 

in de uitgaven. Dat is onvermijdelijk. Maar waar 

gesneden gaat worden in de uitgaven is een keuze. Dat 

geen enkel terrein uitgezonderd kan worden is ook te 

begrijpen. Een ieder moet bijdragen. Het is alleen te 

hopen dat eenzijdigheid in keuzen vermeden kan worden. 

Wat ons betreft mag de Kruisstraat vol cultuur blijven, in 

ieder geval, zo vol mogelijk!

Namens de redactie

Paul Spanjaard

Cultuur de straat uit?
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Eerst wat algemene informatie over deze straat. De 
Kruisstraat loopt van de Heuvelstraat/Wal tot aan de 
rotonde waar ook de Raadhuislaan, de Kortfoortstraat 
en de Kromstraat op uitkomen. In het verleden heette 
deze straat de Bosschestraat of Boschpad, vernoemd naar 
de Bossche Poort die eens aan deze straat stond op de 
kruising met de Heuvelstraat. De laatste resten van deze 
poort verdwenen in 1838. In de periode daarna stond er 
tot 1902 een tolhuis op de kruising met het Walplein. 
Het tolgeld werd gebruikt om het Osse centrum beter 
begaanbaar te maken. 
  
Wanneer men van de Heuvelstraat richting de kruising 
met de Boterstraat loopt kan men enkele markante 
gebouwen aan de rechterkant niet missen. Het zijn de 
panden waar tegenwoordig de culturele enclave “De 
Groene Engel” is gevestigd, en een stukje verderop de 
panden waar het wijkcentrum “De Binnenstad” en een 
administratiekantoor zijn gevestigd. 
  

Huize Kio 
Het pand waar nu “De Groene Engel” is gevestigd is in 
1912 gebouwd. Het had toen een directe buurman aan de 
linkerkant, namelijk Huize Kio. 
Huize Kio was al eerder gebouwd, namelijk in 1866 
waar Henri Jurgens zich vestigde na zijn huwelijk met 
Theodora van Waardenburg. Henri Jurgens was een zoon 
van Antoon Jurgens. Het huis was speciaal gebouwd voor 
Henri en zijn kersverse bruid en had een fraaie tuin met 
vijvers, fonteinen, en broeikassen. 

In deze woning werd in 1867 de firma Antoon Jurgens 
opgericht, die zich richtte op het landbouwbedrijf en de 
boterhandel. Vanaf 1871 kwam hier de margarinepro-
ductie bij en dit was de aanzet voor een grote groei van 
het bedrijf. Met de margarineproductie werd begonnen 
achter de woning van Antoon Jurgens tegenover de grote 
kerk maar een jaar later was de productie gemechani-
seerd en begon de uitbreiding van het bedrijfsterrein 
waardoor Huize Kio uiteindelijk aan de rand van het 
bedrijfsterrein kwam te liggen. 
Na de dood van zijn moeder in 1899 probeerde Anton 
Jurgens, de zoon van Henri Jurgens en Theodora van 
Waardenburg, Huize Kio te verkopen door middel van 
een openbare veiling. De opbrengst was in zijn ogen 
echter niet voldoende en het pand werd als kantoor inge-
richt. Zoals boven al aangegeven werd er in 1912 ook een 
kantoor naast Huize Kio gebouwd. 
  

Niet alleen Jurgens 
Dankzij de gunstige prijs- kwaliteitverhouding bleek 
margarine al snel een uitermate gewild product. Meer 
fabrikanten in Oss volgden het voorbeeld van Antoon 
Jurgens. De familie Simon van den Bergh bouwde in 1873 
een fabriek aan het Heschepad (afgebroken in 1988). Het 
kantoor uit 1885 aan de Molenstraat 13-15 is er nog (nu 
IJssalon Venezia). 
Broer Johan Jurgens had tot 1894 achter zijn woonhuis 
in de Monsterstraat (nu nr. 6) een margarinefabriek. 
Naast de twee margarinefabrieken van Jurgens en die 
van Van den Bergh vestigde Meyer van Leeuwen in 1878 

Culturele omgeving 
in de Kruisstraat 
De Kruisstraat is een van de belangrijkere toegangswegen tot het Osse centrum maar is nog maar 

zelden onderwerp geweest van publicaties. Vandaar het bijgaande verhaal over een aansprekend stukje 

Kruisstraat dat elke Ossenaar kent. 
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een vierde margarinefabriek in Oss. Hij bouwde in 1890 
een nieuwe fabriek pontificaal tegenover de fabrikanten-
villa’s van zijn concurrenten in de Molenstraat. Architect 
G. de Beer tekende voor de monumentale voorgevel. Deze 
margarinefabriek was geen lang leven beschoren. In 1904 
nam de firma Knoek & Cohen het bedrijf over, in 1914 
ging ook dat ter ziele. In 1917 vestigden de gebroeders 
Ploegmakers hier Stoomkoekfabriek ‘De Ster’. Het beeld-
bepalende fabriekspand is in 1983 gesloopt. 
  
In de directe omgeving van de Kruisstraat/Brouwerstraat 
van de margarinefabriek   van de margarinefabriek van 
Jurgens werd een boterfabriek opgericht, namelijk de 
roomboterfabriek Excelsior door Jos. Meijer. 
De vergunning voor het bouwen van de roomboter-
fabriek Excelsior werd verleend op 28 juni 1910. Het 
gebouw werd gerealiseerd door G.J. Keet, die ook andere 
gebouwen op het terrein realiseerde (zie verderop over 
de fabrieksschoorsteen van Jurgens). In de vergunning 
wordt gesproken over “een uit steen, hout en ijzer 
opgetrokken gebouw, bestemt tot het fabriceren van 
roomboter”. Het gebouw werd gerealiseerd aan de 
Brouwerstraat, die volgens de vergunning toen in de 
wijk Krinkelhoek lag. 
De fabriek bevatte één werklokaal en een kelder/berg-

plaats. Er was ook aan een privaat (toilet) gedacht. Dit 
privaat kon men echter alleen maar vanuit de buitenkant 
van het gebouw bereiken. 
  
Geboorte van de Groene Engel 
Op 4 oktober 1912 verleende de gemeente Oss aan Anton 
Jurgens Margarinefabrieken toestemming om een kan-
toorgebouw te realiseren tegen Huize Kio aan, dat inmid-
dels al in gebruik was als kantoorpand. Het nieuwe kan-
toorpand (later de Groene Engel, zoals boven vermeld) 
werd ontworpen door Charles Estourgie, architect in 
Nijmegen. Charles Estourgie heeft meer in Oss gebouwd. 
Denk aan het Villapark tegenover het Osse station (tegen-
woordig o.a. de Dr. Hermanslaan genoemd). 
  

De margarine verdwijnt, de lampen 
komen 
In 1929 werd de fabriek van Jurgens in Oss gesloten, dit 
was voor Oss een grote aderlating. Vanwege de fusie met 
Van den Bergh werden alle activiteiten naar Rotterdam 
verplaatst. 
Het hele complex in Oss werd verkocht aan dr. Anton 
Jurgens, die in 1926 eigenaar-directeur was geworden 
van de in 1913 opgerichte Gloeilampenfabriek Splendor 

De Groene Engel als Vrije Akademie   (FOTO COLLECTIE STADSARCHIEF)
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in Nijmegen. In Oss ging hij vooral autolampen en 
radiobuizen produceren. Splendor werd in 1929 verkocht 
aan Philips in Eindhoven. Philips begon op het complex 
vanaf 25 januari 1930 verlichtingsarmaturen te produce-
ren en daarmee kreeg Oss de eerste fabriek van Philips 
buiten Eindhoven in haar gemeente. 
In de hinderwetvergunning, verleend door de gemeente 
Oss die door Philips werd aangevraagd op 7 december 
1949, was er sprake van de volgende activiteiten: “een 
fabriek voor fabricage van electrotechnische artikelen en 
van de voor deze fabricage benodigde nevenproducten 
in diverse fabrieksgebouwen te Oss aan de Kruisstraat". 
Er werden vervaardigd: armaturen voor electrische licht- 
en warmtebronnen in de meest uitgebreide zin, flu-
orescentiepoeders, benodigd voor de fabricage in het 
Philipsconcern van gasontladingslampen en –buizen., 
industrielakken, benodigd voor de afwerking van de 
in het Philipsconcern vervaardigde producten, verpak-
kingsmateriaal uit golfkarton en hout voor de verpak-
king van de te Oss vervaardigde producten en voorscha-
kelapparaten voor gasontladingsbuizen en electrotech-
nische artikelen. Een en ander met het gebruik van zeer 
brandbare stoffen. Ook wordt melding gemaakt van 
diverse kantoor- en tekenkamers met electromotoren 
voor aandrijving van de hier opgestelde lichtdrukmachi-
nes, ventilatoren en de voor de verwarmingsinstallatie 
benodigde pompen. 
Op 12 april 1950 kwam de melding van de Arbeidsinspectie 
dat werd voldaan aan de eisen van de Veiligheidswet. 
Nadat was vastgesteld dat er voldoende beveiligings-
maatregelen en blusmaterialen waren en er geen hinder 
was, werd de hinderwetvergunning op 22 december 1950 
verleend. 

  

Op 5 augustus 1947 werd vergunning verleend voor 
een verbouwing van het kantoorpand ontworpen door 
Charles Estourgie. De verbouwing werd uitgevoerd door 
de N.V. Bataafsche Aanneming Maatschappij uit Den 
Haag in opdracht van de N.V. Philips Gloeilampenfabriek 
uit Eindhoven, om precies te zijn van de Fabrieksafdeling 
Oss aan het Jurgensplein 1 te Oss. 
Huize Kio werd in 1949-1950 aangepakt door het eigen 
ingenieurskantoor van Philips. Vooral de voorgevel van 
Huize Kio werd onderhanden genomen. 

  
Koetshuis in de Binnenstad, cultuur 
in het kantoor 
  
Vlakbij Huize Kio lag het koetshuis waar de koetsen, 
later ook auto’s, en de koetsiers waren ondergebracht. 
Ook dit pand is lange tijd onderdeel geweest van het 
Philips-bedrijfsterrein maar werd, na het vertrek van 
Philips naar het industrieterrein Danenhoef in 1979, 
korte tijd een kunstgalerie waarna een administratie-
kantoor er haar intrek in nam. 
Tegen het koetshuis aan werd in 1947 door Philips een 
bedrijfskantine gebouwd. De kantine had ook de functie 
van ontmoetingscentrum voor het personeel. Na het 
vertrek van Philips blijft het een ontmoetingsruimte 
maar nu voor werkzoekenden. Ook werd de ruimte 
verhuurd aan toneel- en dansgezelschappen. Nu is wijk-
centrum De Binnenstad er gehuisvest en is er ruimte 
voor allerlei activiteiten. Ook het COC (Cultuur- en 
Ontspanningscentrum, Nederlandse Vereniging voor 

Het Jurgens/Philips fabriekscomplex  (FOTO COLLECTIE STADSARCHIEF)

vlnr: Huize Kio (wit) in aangepaste vorm, zonder dak. Vervolgens het 
koetshuis en Philipskantine  (FOTO COLLECTIE STADSARCHIEF)
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Homosexualiteit) heeft er onderdak gevonden. 
Huidige functie: Cultuurtempel 

Het monumentale kantoorpand werd in gebruik geno-
men door de Vrije Akademie als cursus- en atelierruimte 
voor beeldend kunstenaars en kreeg de naam “De Groene 
Engel”. Later kreeg het pand onder dezelfde naam een 
andere bestemming en werd er een podium voor concer-
ten, theater en film gerealiseerd en kwamen er een café 
en brasserie in. Dit alles ging niet zonder slag of stoot. 
Het pand dreigde ongeschikt te zijn voor gebruik omdat 
er asbest werd aangetroffen. Na een heftige politieke 
strijd nam de gemeente het verwijderen daarvan voor 
haar rekening en begon het gebouw aan een nieuw leven 
als “cultuurtempel”. 
  
Alle overige panden van het bedrijfsterrein werden in 
1980 gesloopt inclusief Huize Kio en een aantal andere 
markante panden. 

De gebouwen maakten plaats voor woningbouw, hoe-
wel ook dat niet zonder slag of stoot is gegaan. Er bleek 
namelijk gif in de grond terecht te zijn gekomen. De 
nieuwbouw kon pas gerealiseerd worden na het afgra-
ven van de grond. 
  
Een van de meest markante bouwwerken die in 1980 
tegen de vlakte zijn gegaan vormde de fabrieksschoor-
steen, die pas bij de tweede poging de ongelijke strijd 
opgaf. De bouwvergunning voor deze schoorsteen werd 
door de gemeente Oss verleend op 15 december 1908. 
De realisatie van het een en ander lag in de handen van 
P.J. Keet, een bouwkundige uit Oss in opdracht van de 
margarinefabriek van Anton Jurgens. De schoorsteen 

verrees op het open terrein tussen de Fabrieksstraat en 
de Brouwerstraat. 
Overigens werd de bouwvergunning niet zo maar door 
de gemeente Oss verstrekt. Het verlenen van bouwver-
gunningen vormde een onderdeel van de Woningwet. 
Het bouwwerk voldeed, volgens de gemeente Oss, echter 
niet aan de voorwaarden van deze wet. 
Er was een vergunning aangevraagd voor het oprichten 
van een gebouw, terwijl de beschrijvingen en tekenin-
gen wezen op plannen om een fabrieksschoorsteen te 
bouwen. Volgens de Woningwet waren schoorstenen 
echter slechts enkel en alleen onderdeel van een woning 
en geen aparte gebouwen. Naar aanleiding hiervan werd 
een en ander nog eens nader bestudeerd en uiteindelijk 
werd besloten de bouwvergunning toch goed te keuren 
omdat de aangeleverde documenten correct waren… RvV

  

Geraadpleegd bronnenmateriaal 

Buijks, H.G. e.a., Oss, een stad, Oss, 1999 

Ven, F.J.M. van de, Anton Jurgens Hzn 1867-1945. Europees 
ondernemer, bouwer van een wereldconcern, Zwolle, 2006 

Algemene informatie over de Kruisstraat verkregen uit onderzoek 
verricht door F. van der Vorst 

Informatie over diverse andere margarinefabrikanten verkregen van  
P. Spanjaard 

Bouwvergunningen en Hinderwetvergunning uit het gemeentearchief 
van de gemeente Oss, ingezien bij het Brabants Historische 
Informatiecentrum te Den Bosch 

Artikelen uit het Brabants Dagblad, ingezien bij het Stadsarchief  
te Oss 

Binnentuin en nu Barberaplein  (FOTO COLLECTIE STADSARCHIEF)

De schoorsteen wordt opgeblazen (1980 ) (FOTO COLLECTIE STADSARCHIEF)
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Van Stadswal tot Walplein
het Osse centrum  van de 11e tot de 21e eeuw’

‘Van Stadswal tot Walplein, het Osse centrum  van de 11e tot de 21e eeuw’, 

geschreven door  gemeentelijk archeoloog Richard Jansen,  Leon van Meijel 

(architectuurhistoricus),  Martin Hagreis (stadsontwerper) en Marjo de  Louw

(schrijver).

Over de historie van Oss zijn al veel boeken geschreven, maar dit is de eerste 

uitgave die het verleden in beeld brengt en een toekomstvisie op het centrum 

beschrijft. Het boek is dan ook een voortbrengsel van de discussie die het 

afgelopen jaar plaatsvond over de toekomstontwikkeling, de visie op het centrum. 

Om de toekomst te verkennen is het goed je verleden te kennen, en zo kwam bij 

dit project alle informatie op tafel die bekend is over de geschiedenis van het 

ontstaan van de stad vanaf de 11e eeuw. Wat waren er in het verleden voor 

functies (wonen, werken, religieus, commercieel, bedrijvigheid, maatschappelijk) 

in de kern van Oss te vinden, hoe verhielden die zich tot elkaar, waarom en 

hoe veranderden zij, wat voor invloed hadden deze ontwikkelingen op het 

aanzien van de stad? En waar zullen in de komende jaren de accenten komen te 

liggen? Het prachtig uitgevoerde boek, met veel illustraties in kleur, brengt voor 

het eerst alle kennis over het centrum van Oss in beeld, op grond van het meest 

recente archeologische onderzoek en bronnenstudies. (66 pp.; € 19,50).

In de vorige aflevering van Tussentijds schreef Joop Thuring over de uitgave 

van de oorlogsherinneringen ‘Mijn drie levens’ door de joodse onderduikster 

Jetty Vaz Diaz-Mok. Dankzij de hulp van de pastoor en inwoners van Maren 

heeft zij de oorlog overleefd. 

De bibliotheek vertelt er het volgende over waarom zij dit boek hebben 

opgenomen:

‘Incidenteel krijgt de bibliotheek een telefoontje van iemand die een 

bepaald boek of boeken wil schenken. In de meeste gevallen betreft het 

boeken die al aanwezig zijn in de collectie of zijn het titels die in het 

verleden om uiteenlopende redenen niet in de collectie zijn opgenomen. 

Onlangs werd echter door een meneer uit Heesch een boek aangeboden 

dat een zeer welkome aanvulling is op de aanwezige collectie’.  

 

Het bewuste boek - Mijn drie levens van de Amsterdamse Jetty 

Vaz Diaz-Mok - is nooit in de reguliere handel te koop geweest. 

De schrijfster heeft het boek in eigen beheer in 2006 uitgebracht. 

Toch meende een meneer uit Heesch - die geïnteresseerd is in de 

geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog - dat juist dít boek in de 

collectie van Basisbibliotheek Maasland aanwezig moest zijn. Hij heeft 

de schrijfster benaderd en mevrouw Vaz Diaz-Mok zag in dat dit verzoek 

terecht was. 

 

Jetty Mok

Jetty Mok is een Amsterdams meisje dat in 1939 werd geboren. Ze was 

van joodse afkomst en dat leidde, toen de bezetting kwam, uiteraard tot 

problemen. In 1942 zijn haar ouders met haar naar het zuiden gevlucht. Na 

bij veel kerken hulp te hebben gezocht klopten ze bij een kerk in Maren aan. 

Maren maakte toen deel uit van de gemeente Alem, Maren en Kessel, nu is 

het een deel van de gemeente Lith en vanaf januari 2011 hoort Maren bij de 

gemeente Oss. In Maren ontfermde 'heeroom' Gerard Cox zich over haar. Ze 

bracht de oorlogsjaren door in Maren; haar tweede leven, als onderduikstertje. 

 

In het boek Mijn drie levens (141 pagina's) haalt ze herinneringen op aan haar 

leven. Het boek bevat zeven hoofdstukken met titels als Voorjaar 1942, Onze 

vlucht naar het klooster, Eind 1944 en Vrede.

‘Mijn drie levens’ 
is opgenomen in de collectie van de Basisbibliotheek Maasland
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 De opkomst van de 
Nederlandse filmcultuur
  
In de eerste helft van de twintigste eeuw ligt het bioscoop-
bezoek in Nederland aanmerkelijk lager dan in andere 
landen. Een verklaring kan zijn dat de bioscopen niet 
verzuild waren maar zich op een algemeen publiek richt-
ten. Daardoor werden er geen films gedraaid over gevoe-
lige onderwerpen binnen de zuilen en bleven zij dus vrij 
oppervlakkig. Zo speelden geloofsonderwerpen in het 
dagelijks leven van het publiek wel een grote rol maar wer-
den in films zoveel mogelijk vermeden. Dit gebeurde door 
streng te selecteren in het filmaanbod of door de films 
geschikt te maken door stukken weg te knippen.  

Maar het is onwaarschijnlijk dat het lage bioscoopbezoek 
alleen door de verzuiling komt. De factor ‘klasse’ kan ook 
een goede verklaring zijn voor de matige belangstelling 
voor de bioscopen in Nederland. De bioscoop werd tot 
de jaren dertig toch vooral gezien als vermaak voor het 
lagere volk. Ook factoren, zoals geslacht en leeftijd, kun-
nen invloed hebben gehad  [2]. En er is waarschijnlijk een 
verschil in de belangstelling voor de bioscopen in grote 
en kleine steden. Om dat na te gaan heb ik onderzoek 
gedaan in Oss als kleinere stad in de provincie. 
  
De opkomst van de Osse filmcultuur 
In 1913 werd er voor het eerst een vaste bioscoop geopend 
in Oss  [5]  en sindsdien zijn er bijna voortdurend bio-
scopen actief geweest in de stad. In dit onderzoek staan 

De bioscoopcultuur in Oss (II): 
Cinema Royal en het Luxor Theater 

(1930-1975) 
sasja opdam *

Afbeelding: het interieur van “Cinema Royal” in 1931 was geheel beschilderd met figuren, naast het doek stonden 
palmbomen en naast een explicateur was er ook orkestmuziek. 
BRON: FJM VAN DER VEN. OSS IN OUDE ANSICHTKAARTEN. ZALTBOMMEL: EUROPESE BIBLIOTHEEK, 1969.

* Redactie: dit wetenschappelijk historisch onderzoek is ingekort; het notenapparaat is wel volledig weergegeven.
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twee specifieke bioscopen in Oss centraal, waarbij geke-
ken zal worden naar de verhoudingen tussen deze twee. 
De betreffende bioscopen waren vanaf de jaren dertig tot 
de jaren zestig in Oss actief. 
Al in de jaren twintig bestonden er in Oss twee bioscopen 
naast elkaar, maar de verschillen tussen die twee waren 
toen een stuk duidelijker. De ene bioscoop was in het 
bezit van de R.K. Werkliedenvereeniging en vertoonde 
dus films die speciaal voor katholieken waren goedge-
keurd. De verschillen tussen Cinema Royal en het Luxor 
Theater, die begin jaren dertig, vlak na elkaar openden, 
zijn heel wat minder duidelijk. In dit onderzoek zal dan 
ook geprobeerd worden te achterhalen wat de verschillen 
tussen deze twee bioscopen waren. In de jaren zestig sloot 
het Luxor Theater en sindsdien is er één actieve bioscoop 
in Oss over.  
Een belangrijke bron van informatie was de krant De 
Stad Oss, die in Oss verscheen van 1886 tot 1940. Rond 
1920 voerden de paters Karmelieten de redactie over deze 
krant. Zij moesten niets van filmvertoningen hebben,  [6] 
toch verschenen er regelmatig bioscoopadvertenties in 
de krant. Naast andere documenten over de bioscopen in 
het archief is ook Cinema Context, een on-line database 
voor bioscoopgegevens, veelvuldig gebruikt om infor-
matie over personen, films of bioscopen te verkrijgen, 
maar hier is voorzichtig mee omgesprongen omdat die 
informatie niet altijd bleek te kloppen. Tenslotte heeft er 
ook nog een interview plaatsgevonden met Bart en Thea 
Cox, oprichters van de Filmliga in Oss en vrienden van 
Heuvers, eigenaar van Cinema Royal. Ook Pieter Roskam, 
Ossenaar met historisch besef en bestuurslid van de his-
torische kring “De Werkende Mens Oss” en zijn zuster, 
deelden hun herinneringen aan de bioscopen en gaven 
veel informatie. 
               
Oss in de jaren dertig 
Oss telde ten tijde van de opkomst van Cinema Royal 
en Luxor (1930) 14.618 inwoners  [7].  Maar hier zat een 
snelle stijging in, want in 1940 waren dit er al 18.165.    [8] 
Het overgrote deel van deze bewoners, zo’n 94,3%, was 
Rooms-katholiek  [9].  Deze katholieke identiteit drukte 
dan ook een grote stempel op het dagelijks leven van Oss. 
Een voorbeeld hiervan is dat de Paters Karmelieten tot 
halverwege de jaren zestig op straat surveilleerden om 
zo in de gaten te houden of er geen jongens en meisjes 
alleen met elkaar omgingen [10].  De jaren dertig waren 
een zeer onrustige tijd. De crisisjaren hadden voor veel 

armoede en werkloosheid gezorgd. Het vertrek van de 
margarine-fabriek van Jurgens en de margarine-afdeling 
van Hartog bezorgde Oss nog meer werkloosheid. Er 
volgden zware jaren voor de inwoners.Ook kende Oss 
toen de bekende golf van criminaliteit, iets waar Oss al 
eerder mee te maken had gehad in de jaren '90 van de 
voorafgaande eeuw.    [11]  
  
Het bioscoopleven in Oss tot de jaren '30 
De eerste bioscoop van Oss begon in “Het Station”, een 
café en hotel met meerdere zalen van Chr. J. Luijk.   [12] 
Net als in veel andere steden werd Oss in het begin 
alleen af en toe bezocht door een reizende bioscoop. Dit 
werd vanaf 1905 door de heer Wegkamp gedaan met zijn 
Electro-Biographe in de concertzaal van “Het Station”. 
Vanaf 1913 kwam er in diezelfde zaal al een vaste bio-
scoop: “Electro Cinema Minerva”. Met acties als ‘twee 
hoofdfilms voor één prijs!’ konden de Ossenaren zo ken-
nismaken met het fenomeen bioscoop.   [13]              

Afb. 1: Concertzaal en eetzaal van - Het Station -, reproductie p.70 uit 
Oss in oude ansichten deel 2, door Gerard Ulijn en Paul Budde, Europese 
Bibliotheek - Zaltbommel 1976.  [14] 

  
Op 9 april 1918 kwam er een witte bioscoop in Oss bij, 
onder de directie van F.J. Kuypers [15].  De films in 
deze bioscoop waren bedoeld voor katholiek publiek 
en daarom geselecteerd op leerzaamheid en fatsoen, zo 
nodig door de films te couperen [16].  Zo’n decennium 
later, in 1928, had Oss blijkbaar toch genoeg van al die 
braafheid want De Witte Bioscoop sloot en in plaats 
daarvan opende De Schuur, praktisch dezelfde bioscoop 
met dezelfde soort films, maar het doel was een minder 
braaf imago te krijgen  [17].  Er kwam een nieuwe directie, 
in eerste instantie was dit de heer A. Welten, maar ver-
der heeft ook J. Knaapen, eind ’27, de zaken voor een tijdje 
waargenomen  [18]. 
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Er waren in de buurt van Oss nog meer mogelijkheden 
om naar de bioscoop te gaan. Van 1924 tot 1928 adverteer-
den de Nijmeegse bioscopen Chicago en Olympia  [19]  in 
de krant van Oss en ook in het R.K. Bondsgebouw op de 
Heuvel van de Werkliedenvereeniging waren vanaf 1927 
filmvoorstellingen te zien [20].  
Het R.K. Bondsgebouw ging steeds minder films verto-
nen, tot in de jaren veertig de vertoningen geheel stop-
ten. Wel werden er later nog theaterstukken opgevoerd 
en waren er optredens van schoolvoorstellingen  [23].  De 
Schuur bleef in de jaren dertig nog wel actief als bioscoop 
en vanaf 18 december 1931 kwam er concurrentie van een 
nieuwe bioscoop: Cinema Royal. De eigenaar van deze 
bioscoop, Albert Heuvers, had al flink wat ervaring opge-
daan bij De Schuur, waar hij als explicateur werkte. In dit 
beroep had hij in Oss ook al redelijk wat faam verdiend 
waardoor de Osse bioscoopbezoekers uitkeken naar zijn 
eigen bioscoop [24].  Hoewel De 
Schuur nog flink zijn best deed te 
concurreren met Cinema Royal, 
door bijvoorbeeld de eerste 
geluidsfilm in Oss te vertonen, 
[25]  verdween deze bioscoop in 1932 toch, om plaats te 
maken voor nog een nieuwe bioscoop: Het Luxor Theater 
[26].  Deze bioscoop opende op 3 september 1932 zijn 
deuren onder de directie van Pierre Martens en F. van 
der Rouppe van der Voort [27]. Tot halverwege de jaren 
zestig bleven Cinema Royal en het Luxor Theater de twee 
bioscopen in Oss. 
  
  
Cinema Royal in verhouding tot het 
Luxor Theater 
  
Cinema Royal was een echt familiebedrijf. Albert 
Heuvers was de eigenaar en het personeel bestond geheel 
uit het gezin van Heuvers (op de operateur na).  [28] Toen 
Heuvers in 1957 ziek werd waren zijn zoon Ab Heuvers 
en zijn vrouw dan ook de personen die de bioscoop 
konden overnemen.  [29]  Ab Heuvers liep op zijn 17e al 
actief mee in de bioscoop en was 21 toen hij de zaak van 
zijn vader overnam.  [30]  Het gebouw had 439 zitplaat-
sen en lag vlakbij het station van Oss.  [31]  Het gebouw 
van het Luxor Theater was een stukje groter, met 600 
zitplaatsen. Het lag aan de Molenstraat, ook dichtbij 
het station, alleen aan de andere kant van het spoor 
dan Cinema Royal.  [32]  In tegenstelling tot Cinema 

Royal was het Luxor Theater sinds 1938 filiaal van de 
firma Luxembourg en vanaf 1947 van de firma Biemans 
Bioscopen  [33].  De bioscoop heeft in zijn bestaan dan 
ook meerdere beheerders gekend. 
  
In de beginjaren draaiden de bioscopen allebei films op 
zaterdag, zondag en maandag, met op zondag tevens 
middagvoorstellingen. Een enkele keer werd er ook 
geadverteerd voor filmvertoningen op vrijdag en/of 
dinsdag  [34].  Na de Tweede Wereldoorlog hadden beide 
bioscopen iedere halve week een nieuw filmprogramma 
en vertoonden ze iedere avond een film. Filmliefhebbers 
konden zo per week vier nieuwe films zien  [35].  Bij de 
opening van Cinema Royal varieerden de entreeprijzen 
van 35 cent op de derde rang tot 1 gulden in de loge [36]. 
Deze prijzen bleven redelijk constant: bij de heropening 
van Cinema Royal na de Tweede Wereldoorlog was 

het goedkoopste kaartje ook 35 cent 
en het duurste 80 cent. Het Luxor 
Theater zette de prijzen voor kaart-
jes niet in zijn advertenties, behalve 
wanneer er speciale aanbiedingen 

waren, maar het is te vermoeden dat deze kaartjes onge-
veer dezelfde prijs hadden [37]. 
Zo nu en dan werden de panden van Cinema Royal en 
Luxor Theater ingezet voor theaterstukken of muziek-
voorstellingen, maar dit was zeldzaam [38].  Zeker na 
de tweede Wereldoorlog waren er bijna alleen film-
vertoningen. Het was wel mogelijk voor verenigingen 
om Cinema Royal te huren, maar aangezien Heuvers 
in die tijd over het algemeen zeven dagen per week, 
en soms ook ‘s middags, films vertoonde, zal dit niet 
vaak gebeurd zijn. Wel leende Cinema Royal zich hier 
goed voor omdat er nog een zaal onder de bioscoopzaal 
was waar artiesten zich om konden kleden  [39]. In de 
begintijd van Cinema Royal werd het filmprogramma 
regelmatig aangevuld met een act, zoals een toneelvoor-
stelling van meester-humorist Alexander Dumas, tijdens 
de opening van Cinema Royal   [40]  of een Spaanse dans-
voorstelling  [41]. 
Helaas is er, wat bezoekersaantallen betreft, van Cinema 
Royal en het Luxor Theater geen afzonderlijke informa-
tie te vinden, maar wel van de totale aantallen. In 1939 
had Oss 18.165 inwoners die samen 76.337 plaatsbewijzen 
kochten, dit is goed voor 4,2 bioscoopbezoeken per persoon 
per jaar. De inkomsten door die toegangsbewijzen lagen 
op 31.813,60 gulden en bijna de helft van de verkochte 

Cinema Royal was een  

echt familiebedrijf.



tu
ss

en
ti

jd
s 

2 
/| 2

01
0  

JA
A

RG
A

N
G

 1
6

10

plaatsbewijzen had een prijs tussen de 26 en 50 cent  [42].   
De reden dat deze aantallen in 1940 zo hoog lagen kwam 
door de militairen, die in Oss ingekwartierd waren  [43].  Het 
gemiddelde van 4,2 bioscoopbezoeken per jaar, per persoon, 
zal dus normaal gesproken wel iets lager gelegen hebben. 
  
Onderlinge concurrentie 
In Oss mochten van de Bioscoopbond twee bioscopen 
actief zijn. Dit werd bepaald aan de hand van het aantal 
inwoners  [44].   Maar dat ze het tot de jaren zestig samen 
uitgehouden hebben is een ander verhaal. Zowel Cinema 
Royal als het Luxor Theater hadden maar één zaal waarin 
ze films konden vertonen. Het was dan ook een vrij logi-
sche keuze, om voornamelijk blockbusters te draaien, 
waarmee een zo groot mogelijk publiek bereikt kon wor-
den. Toch konden ze hier niet helemaal zelf voor kiezen, 
in 1931 besprak de Plaatselijke Commissie van Toezicht op 
de Bioscopen de aanvraag van Heuvers voor een bioscoop-
vergunning en ze besloten toen hem vooral op het hart te 
drukken witte films te draaien [45].  Maar waarschijnlijk 
heeft Heuvers dit verzoek naast zich neergelegd en lette 
hij meer op wat mensen trok. Beide bioscopen vertoonden 
dan ook ongeveer dezelfde soort films: cowboyfilms en 
romantische films, en af en toe films met spanning en 
humor, want dat was wat de mensen wilden zien. Bart 
Cox ging rond 1948 iedere week vier keer naar de film: 
iedere halve week was er een nieuw programma in beide 
bioscopen, twee in Cinema Royal en twee in Luxor  [46].  
Natuurlijk ging niet iedereen zo vaak naar de film: voor 
een groot deel van de Ossenaren zal het bioscoopbezoek 
afhankelijk zijn geweest van de films die er draaiden. 
  
Omdat het publiek in het begin nog niet zou ‘sympa-
thiseren met de sprekende films die men toch niet kon 
verstaan', vertoonde Heuvers in Cinema Royal alleen 
stomme films  [47].  Al snel kon hij er blijkbaar niet meer 
onderuit en vertoonde hij ‘op veler verzoek’ toch een 
sprekende, zingende en musicerende film (Sonny-boy)
[48].  Erg lang zou hij de geluidsfilm toch ook niet kun-
nen ontlopen, aangezien De Schuur deze films al wel kon 
vertonen. Daar had men natuurlijk weinig keus nu hun 
beste explicateur een eigen bioscoop begonnen was. Het 
Luxor Theater had zich bij de opening voorgenomen een 
sterk filmprogramma te brengen en had met films als 
"Harry Piel in de schaduwen der onderwereld" een wat 
minder braaf programma dan Cinema Royal met films 
als "Vadertje Langbeen"  [49]. 

Arthouse-films werden er in Oss niet vertoond tot de 
Filmliga in 1968 werd opgericht. Dit gebeurde in samen-
werking met Heuvers die bevriend was met de initiatief-
nemers. Op zich draaide Heuvers liever “schietfilms”, 
want dat verdiende meer. Een tijdje heeft hij geprobeerd 
arthouse te draaien, omdat die films toen toch al gere-
geld waren voor de Filmliga, maar het resultaat hiervan 
was dat de voorstellingen van de Filmliga helemaal vol 
zaten en de ‘art’-avonden van Heuvers amper bezocht 
werden. Dit laat wel zien dat Heuvers goed zat met 
zijn filmkeuze: de bezoekers van Cinema Royal wilden 
inderdaad de grote blockbusters zien die hij normaal 
gesproken altijd al draaide  [50]. 
  
Over verschillen in de programmering van het Luxor en 
Cinema Royal valt verder weinig te zeggen. In de oorlog 
werden er logischerwijs in beide bioscopen alleen Duitse 
films gedraaid   [51]  en beide bioscopen hadden af en toe 
een echt bekende film. Dat waren dan ook de momen-
ten, waarop de bioscoop daadwerkelijk uitverkocht was. 
Maar hoe bekender de film, hoe groter de recette was 
die afgedragen moest worden  [52]  en echt heel groot 
waren de bioscopen nu ook weer niet. Vaak was het dus 
niet erg voordelig voor de bioscopen om een hele grote 
film aan te schaffen. Beide bioscopen hadden ook altijd 
een pauze en een bijprogramma of later voorfilms en 
het journaal. Overlap in programmering kwam weinig 
voor, een enkele keer was het zo dat een grote film eerst 
bij de ene bioscoop draaide en vervolgens bij de andere, 
maar over het algemeen werd hier goed rekening mee 
gehouden  [53]. 
Van een duidelijk merkbare concurrentiestrijd tussen 
de twee bioscopen kan men niet spreken,  [54]  maar de 
bioscopen kwamen wel heel erg overeen. Ze draaiden 
allebei ongeveer dezelfde films en zullen dus wel degelijk 
‘gevochten’ moeten hebben om de meeste bezoekers. 
Feit blijft natuurlijk dat Luxor in 1965 sloot, wat mis-
schien niet gebeurd was als de bioscoop erg goed bezocht 
zou zijn. 
  
De reputaties 
Voordat Cinema Royal zijn deuren opende, werden jour-
nalisten uitgenodigd om de bioscoop van binnen te 
komen bekijken. De bijzondere plafondschilderingen, 
het grote filmdoek en de uitstekende veiligheidsmaatre-
gelen zorgden ervoor dat de journalisten flink onder de 
indruk waren. ‘Wij stonden een ogenblik verstomd zoo 
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iets moois in Oss aan te treffen. In het eerst kon ons oog 
den grootschen indruk van den zaal haast niet verwer-
ken’  [56], werd er geschreven. 

 Afb. 2: De zaal van Cinema Royal [57]

Zo blijkt dat Cinema Royal een opvallende verschijning 
was, toen die in 1931 zijn deuren opende, maar eind 
jaren veertig was het nieuwe er al wel weer vanaf. Bart 
Cox herinnert zich dat Luxor en Cinema Royal heel 
gelijkwaardig overkwamen en niet bepaald erg chique 
waren. Ook zegt hij dat er ongeveer hetzelfde soort 
mensen kwamen, juist omdat er zo weinig verschillen 
tussen de bioscopen waren [58]. Een groot verschil is 
het feit dat Cinema Royal een echt familiebedrijf was 
en Luxor gewoon een filiaal. Hierdoor kon Heuvers zelf 
alle beslissingen nemen en was hij hierin misschien wat 
makkelijker dan Luxor. Zo kwam het dan ook voor dat 
Heuvers “niet in staat was” leeftijden aan te geven bij 
films, omdat hij niet over de gegevens beschikte, terwijl 
een brief van de burgemeester van Oss naar de Fox Film 
Corporation, direct een lijst met leeftijden opleverde  [59]
[60]. Ook in een rapport van de Plaatselijke Commissie 
van Toezicht op Bioscopen wordt bericht dat Cinema 
Royal een stuk soepeler met leeftijdsgrenzen omgaat 
dan het Luxor Theater: ‘Ik heb de indruk dat bij de Luxor 
heel stipt gelet wordt op leeftijden; bij de Cinema wordt 
daarentegen wel eens wat geschipperd, de “verdachten” 
mogen binnen als zij hun naam, adres en geboorteda-
tum bij de kassa opgeven, wat natuurlijk onzin is’, wordt 
er in 1955 geschreven [61]. 
Ook wat betreft het aantal stoelen nam Heuvers het niet 
zo nauw. Toen er in 1956 controles werden uitgevoerd, 
werd de dochter van Heuvers meerdere malen betrapt 
op het slepen met extra stoelen. Deze werden er dan in 

vrije ruimtes bijgezet, zodat er meer kaartjes verkocht 
konden worden, maar dit was natuurlijk strikt tegen de 
veiligheidsregels [62][63]. Hoewel dat erop zou kunnen 
duiden dat Cinema Royal wat meer een volksbioscoop 
was dan het Luxor, herinnert Pieter Roskam het zich 
juist andersom. Met school ging hij wel eens naar Luxor 
om natuurfilms te kijken, maar wanneer hij echt een 
kaartje moest kopen dan deed hij dit bij Cinema Royal 
omdat deze bioscoop er verzorgder uitzag [64].   En hoe-
wel Heuvers de regels misschien niet zo serieus nam, 
was dit met de reputatie van zijn bioscoop wel het geval. 
De familie was katholiek, net als het overgrote deel van 
Oss, maar wel ruimdenkend. 

 Afb. 3: Militairen in de rij voor het Luxor. [67] 

Afb. 4: Mensen in de rij voor Cinema Royal. [68]

  

Reclamestrategieën 
Zowel voor Cinema Royal als voor Luxor werd er voor-
namelijk reclame gemaakt in De Stad Oss. In deze krant 
stonden regelmatig advertenties van de bioscopen waar-
in ze het nieuwe programma aangaven. Ook lagen er 
flyers bij de bioscopen met het programma, maar verder 
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waren er weinig spectaculaire reclamecampagnes  [69]. 
Afb. 5: Openingsadvertentie Royal[70], 1936

Aan slogans deed Cinema Royal niet echt, een enkele keer 
staat er alleen onderaan een advertentie ‘Bezoekt Cinema 
Royal’ [71].   Ook zijn de advertenties nooit echt groot en 
wordt er niet mee geprobeerd extra op te vallen tussen de 
andere advertenties. 
De advertenties van Luxor zijn in vergelijking met 
Cinema Royal iets spannender. In de eerste advertentie 
in september 1932 staan meteen links en rechts van de 
bioscoopnaam slogans: ‘Een avond in Luxor is een avond 
van genot, hoogstaand amusement’ en ‘De Molenstraat 
is de straat waar Luxor staat. waarin steeds een goed 
programma gaat’. Deze slogans komen ook vaker nog 
terug. Ook heeft het Luxor wel eens een leuke actie voor 
de filmbezoekers. Zo adverteren zij op 30 september 1932 
met een actie waarin het publiek 15 maandabonnemen-
ten kan winnen. ‘4 weken gratis naar Luxor!!!!’ staat er 
twee keer groot bovenaan de advertentie. Met strooibil-
jetten hebben ze ook reclame gemaakt voor deze actie 
waarbij het de bedoeling is dat het publiek gaat raden 
wie de moordenaar in de film Het Gele Masker is. Een 
week later hebben ze een speciale kinder- en familievoor-
stelling waarbij voor een kaartje op het balkon (de beste 
plaatsen) slechts 0.35 betaald hoeft te worden [72]. 

Afb. 6: De slogans van Luxor  [73]

Het Luxor Theater doet in vergelijking met Cinema 
Royal erg zijn best om op te vallen bij het Osse publiek. 
De slogans en acties zijn waarschijnlijk vooral bedoeld 
om het Osse publiek op een positieve manier kennis te 
laten maken met deze bioscoop. In een advertentie staat 
dat de acties prima gewerkt hebben en dat het bioscoop-
bezoek in een stijgende lijn is verlopen. Men kreeg zelfs 
schriftelijke dankbetuigingen van filmenthousiasten 
[74]. Zo heeft Luxor mede dankzij deze reclamestra-
tegieën inderdaad geleidelijk het vertrouwen van de 
Ossenaren gewonnen, iets wat voor Cinema Royal mis-
schien minder nodig was omdat het publiek Heuvers al 
kende van De Schuur. Na de begintijd verdwenen deze 
acties dan ook grotendeels en bleef het bij advertenties 
waarin een film opgehemeld werd. 
  
Op 1 maart 1965 sloot het Luxor Theater. Niet direct 
omdat het zo slecht ging en ze de concurrentie met 
Cinema Royal niet meer aankonden, maar gewoon 
omdat de eigenaar van het pand (de heer Sanders) er 
bedrijfsruimte van wilde maken. Wel wilde Biemans 
in het nieuwe culturele centrum dat in Oss gebouwd 
werd films gaan exploiteren, maar daar is niets meer van 
gekomen [75].  Dit was natuurlijk een flinke meevaller 
voor Heuvers, die opeens het monopolie op filmvoorstel-
lingen in Oss kreeg. Hij overwoog dan ook, om nog een 
bioscoop te openen, zodat hij zeker wist geen concurren-
tie te krijgen (er mochten immers maar twee bioscopen 
in Oss zijn), maar dit plan werd niet doorgezet. Wel 
ontwikkelde Heuvers zich verder. Hoewel hij tot dan toe 
huiverig was geweest voor arthouse-films ging hij eind 
jaren ’60 wel een samenwerking met de Filmliga aan. Op 
deze manier kon er een apart programma voor arthouse-
films zijn voor de mensen in Oss die hier wel behoefte 
aan hadden. Na een paar jaar Cinema Royal kwam de 
Filmliga vanaf 1970 terecht in het sociaal-cultureel cen-
trum aan de Lievekamplaan, een locatie waar Biemans 
ook al interesse in had getoond. Na twee jaar ging de 
prijs van het huren van de Lievekamp opeens drastisch 
omhoog. Dus ging de Filmliga weer terug naar Cinema 
Royal [76]. 
  
Rond 1975 bouwde Heuvers een nieuwe bioscoop aan 
de Lievekamplaan. Cinema Royal was nu toch echt te 
klein en de bioscoop was ook erg oud. Renoveren was 
niet meer de moeite waard, dus werd het hoog tijd voor 
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vernieuwing. Van één zaal in het oude gebouw ging het 
nu naar drie (en later nog twee) zalen in de nieuwe Cinema 
Royal  [77].  Dit nieuwe gebouw werd op 31 mei 1978 
geopend, drie maanden nadat de oude Cinema Royal sloot 
[78]  De Filmliga verhuisde natuurlijk mee. Nadat Luxor 
in de jaren zestig sloot zijn er nooit meer twee bioscopen 
geweest, hoewel dat wel had gekund. Nadat Heuvers zijn 
nieuwe Cinema Royal opende was de concurrentiestrijd 
dan natuurlijk ook wel heel hevig geworden. Met 700 stoe-
len was Cinema Royal II misschien ook wel gewoon groot 
genoeg voor Oss, zeker toen Heuvers er eind jaren tachtig 
ook nog twee zaaltjes bij bouwde [79].   Maar uiteindelijk, 
na 75 jaar succesvol een familiebedrijf te hebben gerund, 
verkocht Ab Heuvers de bioscoop in 2006 en werd het 

onderdeel van Utopolis. 
Afb. 7: Het nieuwe Cinema Royal en latere Utopolis.  [80]
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Naar de maan
Wie kan zich voorstellen, hoe hoog een stapel documenten moet zijn, om 
er een lint van te vormen, zo lang als 1,5 keer de afstand naar de maan?
Dat is ongeveer 2 km, en zoveel documenten hebben ze, of liever wij, in 
Den Bosch in het BHIC. De oplettende lezertjes van Tussentijds weten 
natuurlijk dat het BHIC het Brabants Historisch InformatieCentrum is. Al 
onze documenten, die de moeite van het bewaren waard zijn, komen daar 
terecht. Heel veel saaie bestuurlijke documenten en oude boeken die je 
niet makkelijk kunt lezen. In de tijd dat er nog geen internet bestond, en 
dat het BHIC nog Rijksarchief was, mocht je in stilte komen spitten in die 
oude documenten.

Oud papier
De tijden zijn veranderd. Ondertussen zijn er veel foto’s bijgekomen en 
zelfs filmpjes. Naast de studiezaal in Den Bosch komt het BHIC via internet 
met de website bij iedereen thuis. Want het BHIC wil ons graag onze 
documenten laten zien. Maar oud papier is niet meer nodig. Het BHIC 
is al blij met een scan van een oude foto. Als het kan met gedetailleerde 

informatie, en als dat niet kan is het wachten tot iemand, die er wel wat 
van kan vertellen, de foto onder ogen krijgt. En behalve al die ingescande 
plaatjes en geconverteerde filmpjes staan ook al enkele meters van die 
prachtige oude documenten op de website van het BHIC.

Digitaal 
En dan begint het. Want iedereen kan dus thuis op zijn beeldscherm in 
het archief kijken. Bijvoorbeeld naar die oude foto’s, die door anderen zijn 
ingebracht. En alles wat je nog meer kan vertellen over zo’n oude foto kun 
je daar meteen kwijt. Dat helpt een ander weer op weg. 

Digibeet?
Heb je nog geen computer of ben je gewoon digibeet?, ga dan 
naar het Stadsarchief in de Peperstraat, want daar hebben ze een 
publiekscomputer. Vooral als iemand de website van het BHIC wil 
bekijken, staat men daar met raad en daad paraat. 

www.bhic.nl
Of open gewoon thuis je internetbrowser en tik ‘www.bhic.nl’ in de 
adresbalk en klik op return. Dan gaat er een wereld voor je open, althans, 
een streek: Brabant-Noordoost om precies te zijn!  
• Klik op Geschiedenis
• Klik in het volgende venster op het gebied van Oss
Dan komt de pagina waar het om gaat.

Slager Jansen aan het werk
Bekijk de filmpjes met bv. de firma Schattmann, de KOFA, Cunen of slager 
Jansen. Of zoek eens tussen ‘Alle Foto’s’, of ‘Alle Verhalen’. En kijk ook 
even op het forum, er zijn daar altijd veel vragen en oplossingen.

En kijk ook weer eens op www.dewerkendemensoss.nl
Vragen: webstekmeester@dewerkendemensoss.nl  PR

tips voor het zoeken op internet naar de historie
Internet, digitale sporen naar analoog verleden

Oud-bestuurslid en redacteur Ruud Pieters is bezig met een 

onderzoek naar de Zusters van Liefde in Oss. De Zusters van 

Liefde uit Tilburg is een katholieke congregatie die in 1832 is 

gesticht door Joannes Zwijsen, de toenmalige pastoor van de 

Heikese kerk in Tilburg. De Zusters zetten zich in voor onder-

wijs, zieken- en ouderenzorg, pastorale zorg en maatschap-

pelijk werk. Dit werk werd ook verricht in missiegebieden. 

Pieters doet graag een beroep op al onze lezers, familie en/of 

kennissen om over de volgende vragen informatie te geven:

Betreft: St. Anna Ziekenhuis Begijnenstraat en (sinds 1961) 

Joannes Zwijsenlaan.

Wie heeft contacten gehad, of is verzorgd door de Zusters van 

Liefde. Wat waren hun namen, hun functies en/of op welke 

afdeling waren zij werkzaam en op welk tijdstip is dat geweest?

Betreft: de scholen op de Arendsvlucht, Berghemscheweg, 

Oude Molenstraat, Torenstraat en de Vlashoek en mogelijk 

nog andere scholen/instellingen.

Wie heeft op deze scholen gezeten of heeft contacten gehad 

met de daar werkende Zusters, wat waren hun namen, hun 

functies en op welk tijdstip is dat geweest?

Algemeen: Wie heeft op andere wijze te maken gehad met 

Zusters van Liefde in Oss, wat waren hun namen, waar 

werkten zij of wat was hun functie en op welk tijdstip is dat 

geweest? 

De informatie kan gestuurd worden naar: R. Pieters, Smalstraat 52, 

5341 TX Oss of via de mail: r.pieters@alice.nl. Alvast bij voorbaat 

dank voor de medewerking!

oproep aan de lezers!



De oorsprong van het bedrijf ligt in Heesch waar ± 
1802 Bernardus Baaijens werd geboren, die later het 
vak van hoefsmid uitoefende. Hij trouwde ± 1843 met 
Johanna van den Heuvel. Uit dit huwelijk werden 
twee kinderen geboren, Martinus Benedictus op 03-07-
1843 en Wilhelmus ± 1847. Wilhelmus werd 1 jaar oud. 
Bernardus is ± 1883 overleden.
Ook Martinus werd smid en hielp zijn vader in de 
smederij. Hij trouwt 1881 te Oss met Petronella (Petra) 
van Raay, geboren ± 1841, winkelierster, overleden? 
Martinus is op 23-01-1934 te Oss overleden.
Uit het huwelijk van Martinus en Petra wordt op 28-09-
1884 te Oss Hermannus Bernardus (Herman) geboren. 
Ook hij wordt later smid en werkt eveneens bij zijn 
vader in de smederij. Hij trouwt op 14-05-1909 te Oss 
met Elisabeth Maria van der Venne, geboren op 10-01-
1889 te Oss.
Uit dit huwelijk worden in Oss 5 kinderen geboren: 
Petronella Anna Maria op 03-04-1910, Gerardus Martinus 
Josephus (Gerrit) op 19-03-1911, Martinus (Ties) op 
23-02-1912, Anna Maria op 16-02-1913 en Leonardus op 
26-04-1914 (na 4 maanden overleden).
In september 1926 laat Herman door Hendrikus de 
Reus een woonhuis bouwen in de Kromstraat 7b als 
“Tuinierswoning”, mogelijk dat de grote achtertuin, 
die toen nog groter was, voor tuinieren werd gebruikt. 
De eerste uitbreiding was de z.g.n. “Nishut”, deze was 
illegaal gebouwd.
In januari 1928 woont Elisabeth in de Arendsvlucht 22 
en Herman (mogelijk alleen) in de Kruisstraat 54. Op dit 
adres woont ook de Fam. W.H. van Lier-van Vugt, die in 
dit pand een bakkerszaak heeft. In de Klaphekkenstraat 
11 heeft Herman een smederij. 

Na de bouw van de woning gaat Herman met zijn gezin 
in de Kromstraat 7b wonen. In mei 1943 vestigt hij daar 
zijn smederij voor het beslaan van paarden en reparatie 
van ploegen, nieuwe hoepels om houten karrewielen en 
ander boerenwerk, in het achterhuis van deze woning.
Het huis in de Kromstraat ligt meer dan 40m van de 
straat af en had een groot achterhuis van circa 10x5m 
met daarachter nog een groot stuk grond van ± 70x20m

Zoon Gerrit trouwt 30-06-1933 met Gerarda Maria 
(Grada) Ceelen, geboren op 08-10-1911.
Stammend uit een oude smidsfamilie is ook hij een smid 
in hart en nieren. Zijn vrijheidsdrang brengt hem ertoe 
om al op jeudige leeftijd met z’n Grada te vertrekken 
naar ’t Wijbosch om zich daar als zelfstandige te vesti-
gen. De oorlog brak uit. Terug in Oss, inmiddels vader 
van twee zonen, begon hij met Grada zijn smederij in 
“t straotje” (Begijnenstraat). IJzersterk was zijn werk, 
groot z’n kennis van honden en paarden. Vele medailles 
getuigen hiervan.
Gerrit is op 02-01-1990 te Oss overleden, Grada is op 
03-02-2001 overleden.

Ties, de andere zoon van Herman, had behalve bij zijn 
vader ook bij andere smeden zijn opleiding genoten o.a. 
bij een smid in Schaijk. Hij werkte tijdens de oorlog bij 
Zwanenberg in de technische dienst waar hij ook blijk 
gaf van zijn capaciteit als autogeen en elektrisch lasser. 
In ± 1937 trouwt hij met Antoinette Maria Megens, die 
op 08-09-1912 te Berghem is geboren. Vanaf hun trou-
wen wonen zij in de Schoolstraat 37 te Oss. Daar worden 
hun kinderen geboren: Bernardus Hermanus Johannes 
op 07-04-1939, Maria Bernarda Elisabeth op 22-01-1944, 
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Baaijens – Oss b.v.
Machines voor de vleeswarenindustrie

In grote lijnen de 50-jarige geschiedenis 
van smederij tot internationaal bekende machinefabriek.

ruud pieters
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Bernardus Johannes Maria 
(Boy) op 14-02-1945 en 
Johannes Martinus Jozef op 
12-03-1951.
Op 28-04-1952 verhuist het 
gezin naar de Kromstraat 
7B. Op 02-04-1962 verhuizen 
Ties en zijn vrouw naar de 
Katwijkstraat 37 te Oss.
Ties is op 13-07-1983 in het 
St. Anna ziekenhuis te Oss 
overleden.

DE GESCHIEDENIS 
VAN HET BEDRIJF
De ontwikkeling van een 
bedrijf vertoont, zoals 
ook een mensenleven, 
een bepaald ritme, in dit geval 
met stappen van telkens 5 jaar.

1945-1950
Al in mei 1943 was er een vestiging van de zaak in de 
Kromstraat, voordien nam Ties regelmatig de zaak van 
zijn vader Herman waar. Ties begint direkt na de oorlog 
in de smederij van zijn vader voor zichzelf.
Als nasleep van de oorlog was er nog bijna niet aan 
materiaal te komen voor het smeden van hoefijzers en 
voor reparatie van landbouwgereedschap. Wel was er 
een overvloed van messing in de vorm van granaathul-
zen die na de bevrijding door de geallieerden achterge-

laten waren. Ties maakte 
van deze hulzen asbakken, 
kandelaars, vazen en vuil-
nisblikken die hij o.a. aan 
winkelbedrijven verkocht.
Intussen werden ook wat 
klussen bij Zwanenberg 
verricht en, toen er wat beter 
aan materiaal te komen 
was, werd ook de boeren-
klantenkring van vader 
Herman overgenomen. 
Nadat enkele hulpjes voor 
korte tijd bij Ties gewerkt 
hadden kwam op 18-jarige 
leeftijd Wim Boeyen op 10 
oktober 1948 als eerste vaste 
knecht in dienst. Wim was 
een handige vent en ook 

goed in het beslaan van paarden en ander "boerenwerk".
De smederij in het achterhuis had als hulpmiddelen: 
een smidsvuur, een aambeeld, het nodige smeedgereed-
schap en een eenvoudige boormachine, een autogeen 
lasapparaat (nog met zelfgemaakt gas van carbid) en een 
elektrisch lasapparaat.
Omdat het werk voor Zwanenberg snel toenam, vooral 
het leggen van leidingwerk (laswerk) en allerlei repa-
raties, waarbij ook vraag was om mensen op huurbasis 
te leveren, kwam snel de tweede knecht Giel van Vught 
(15-04-1950) erbij, en nog wat later Jan van de Lee en 
Jantje Smids.

Ter dankbare herinnering aan
MARTINUS BAAIJENS
echtgenoot van
A N T O I N E T T E  M A R I A  M E G E N S

Een markant figuur met een heel eigen 
Bourgondische levensstijl is van ons heenge-
gaan.
Een man met grote gaven naar geest en hart,
die genoot van de mooie dingen in dit leven,
die hield van kunst en muziek en van al het
liefelijke in Gods vrije natuur.
Een levenskunstenaar in de ware zin van het
woord, die in zijn sterke jaren hard heeft ge-
werkt voor zijn gezin: een zaak heeft opge-
bouwd waarbij hij zich in de allereerste
plaats heeft ingezet voor het geluk van zijn
medewerkers en die ondanks zijn sukses
zichzelf is gebleven, zijn origine getrouw,
eenvoudig en bescheiden, wars van alle uiterlijk 
vertoon.
Uitbundig kon hij genieten van de kleine
vreugden in het leven, maar altijd bleef hij
realist met een open oog voor zijn medemens 
in nood.

(deel tekst bidprentje)
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1950-1955
Rond 1950 werd een oude, door het leger afgedankte 
"nishut" achter het huis in de tuin opgebouwd. Deze 
eerste uitbreiding is illegaal geweest, er is althans geen 
vergunning door de gemeente gegeven. Een nishut 
is een primitieve loods met een halfronde doorsnede 
gemaakt van stalen golfplaten.
Op 15 maart 1951 is bij de Kamer van Koophandel in Den 
Bosch een "Elektrische smederij met lasinrichting" M. 
Baaijens ingeschreven.
Lengte ongeveer 15m, breedte 6m en grootste hoogte 
3m. In de nishut kwam o.a. een beugelzaagmachine en 
een tweedehandse draaibank. Als draaier voor deze bank 
werd op 12 februari 1953 Tonnie Reijnders aangenomen.
Toen de tandwielkast van de bank stuk liep werd deze 
vervangen door een versnellingsbak van een Jeep. Tonnie 
kon goed improviseren wat nodig was voor zeer gevari-
eerd soort draaiwerk o.a. veel wissels t.b.v. hangtrans-
portbanen voor het transport van varkens in opslagkoel-
ruimtes van slagerijen.
Het werk voor Zwanenberg nam 
snel toe. Zwanenberg had veel 
grote orders voor het Amerikaanse 
leger dat in Duitsland gelegerd 
was. Dit waren zeer aantrekkelij-
ke orders zoals het slachten van grote aantallen ossen uit 
Ierland. Het Amerikaanse leger stelde echter zeer hoge 
eisen aan de hygiënische  en veterinaire voorzieningen 
in de fabriek.
Veel werktafels, transportwagens, sterilisatiebakken 
voor het slachtgereedschap en handwasbakken, etc. 
moesten van aluminium en van roestvrijstaal gemaakt 
worden. De ossen mochten vanaf het slachten tot na het 
koelproces niet gedeeld worden.
Hierdoor was het noodzakelijk de grote koelruimtes 
totaal om te bouwen met verhoogde transporthangba-
nen. Om aan de eisen van een snelle koeling te voldoen, 
werden door Baaijens geheel nieuwe koelunits van tien-
tallen meters lengte met aluminium wanden gemaakt, 
waarin hele series ventilatoren voor hoge luchtsnelhe-
den werden gemonteerd. Baaijens moest als "hofleveran-
cier" van Zwanenberg in een korte termijn enorm veel 
werk verzetten (geld was geen probleem) en er werd vaak 
dag en nacht en ook zondags gewerkt. In die tijd nam 
het aantal werknemers snel toe met o.a. Tonnie van de 
Coevering (26-08-1963), Jan en Thé van Donzel, Willie van 
Cuyk, Leo Wilbers, Mies van de Leest, Toon van Uden, 

The van Leur en Frans Schraven.
Omdat veel aluminium en roestvrijstaal verwerkt moest 
worden, werd veel aandacht besteed aan de opleiding 
voor het lassen van deze moderne materialen.
In oktober 1954 verleent de Gemeente Oss vergunning 
voor de eerste, echte werkplaats, de bouw werd nog tijde-
lijk stil gelegd omdat groter werd gebouwd dan volgens 
de bouwvergunning (6 meter langer).

1955-1960
Begin 1955 komt Theo van Bergen, die bij Zwanenberg 
de tekenkamer opgestart had, als bedrijfsleider naar 
Baaijens, waardoor Baaijens voortaan ook zelf tekenwerk 
kan verzorgen. Er werd begonnen met het bouwen van 
de eerste echte werkplaats achter in de tuin.
De afmetingen waren 30x12m met stalen spanten waar-
aan een takelbaan en loopkat van 4 ton. Natuurlijk werd 
behalve het metselwerk alles zelf gemaakt en gemon-
teerd. Zelfs de bouwtekeningen voor de vergunning en 

voor de zelfgemaakte spanten maak-
ten we zelf. In deze hal was een kan-
toorruimte van 4x4m, alsmede een 
magazijntje en een toiletruimte van 
elk 4x2 m groot.
Het kantoor werd gebruikt door Ties 

Baaijens en Theo van Bergen, waarvoor ook een teken-
bord beschikbaar was (met rechtgeleiding). Er werden 
een draaibank en een knabbelschaar gekocht. Zelf bouw-
de men een enorme grote hydraulische pers waarop o.a. 
3m lang zetwerk verricht kon worden.
Wat later werd ook een grote tweedehandse kopdraai-
bank met een 2m diameter spanplaat opgesteld. Op deze 
bank konden grote flenzen gedraaid worden en werden 
pijpspiralen getrokken. Op de pers werd met behulp van 
grote aantallen zelfgemaakte hulpgereedschappen veel 
buig- en zetwerk verricht.
Later zou ook veel pers-, dieptrek- en stanswerk gedaan 
worden.
Interessant is het om te vermelden dat een tweedehand-
se C.V.ketel in het kippenhok buiten opgesteld werd.
In die tijd werden de gelederen versterkt met Bennie 
Megens, Jan van Rodijnen, Willie en Jan Huinink, Jas 
Pennings, Adriaan van Zandvoort, Piet Willemsen, Cor 
van Doorn, Koosje v.d. Hurk, Jan Boeyen en H. Beeken. 
Jan van de Goor kwam als boekhouder in dienst; zijn 
kantoor was een oude zgn. directiewagen (bouwkeet), 
waarin Jan het in de winter flink koud had.

Er werd vaak  

dag en nacht gewerkt
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Adriaan Megens kwam als 
chauffeur en corveeman, wat 
later kwamen ook Harrie de 
Looyer, Jan Suppers, Frans 
Ceelen en Tinie van Oorsouw.
De oude nishut werd voort-
aan als magazijn voor pro-
fiel en plaatwerk gebruikt en 
een gedeelte als een primitief 
schaftlokaal.
Er was behalve voor 
Zwanenberg enorm veel 
werk voor dochterbedrijven 
van Zwanenberg, zoals de 
Baconfabriek in Uithoorn, 
Noack in Amersfoort en 
Zwan in Schoten, België. Veel 
roestvrijstaal en aluminium 
werd verwerkt voor diverse 
tafel-transportwagens, speci-
ale worst-stoptafels, enz. De eerste roestvrijstalen trans-
portband met V-snaren (van Sandvik) werd door Baaijens 
gebouwd. Wim Boeyen en Jan Boeyen waren zeer bedre-
ven om het zelf ontworpen gereedschap te maken en te 
harden.
Veel seizoenwerk voor de groentefabriek van Zwanenberg. 
Hiervoor werden grote installaties gebouwd zoals dors-
machines en sorteermachines voor de erwtencampagnes 
tot snij machines voor augurken en transportbanden toe.
Er kwam werk voor Organon, eerst veel constructiewerk, 
zoals bordessen, stalen trappen en leidingwerk.
In maart 1959 wordt door de Gemeente Oss vergunning 
verleend voor de bouw van een kantoor voor het maga-
zijn en een verdieping voor een schaftlokaal.

1960-1965
In september 1960 geeft de Gemeente Oss vergunning 
voor de bouw van de draaierij naast de werkplaats.
Van dit gebouw dat 30x6m groot was werd een gedeelte 
van 4x6m magazijn. en 4x6m kantoor en tekenkamer 
plus een kleine ruimte voor "Jan den boekhouder".
In de overige ruimte van 20x6m kwam de draaibank van 
Tonnie Reijnders en een tweede voor de nieuwe draaier 
Cor van Schijndel.
Er werd een (heel) oude freesbank opgeknapt voor wat 
eenvoudig freeswerk zoals spiebanen en het bewerken 
van wissels t.b.v. transporthangbanen. Jan van Donzel 

werd assistent van Theo van 
Bergen. Boven magazijn en 
kantoor was een verdieping 
gebouwd van 8x6m die als 
kantine dienst ging doen. 
Adriaan Megens zorgde, 
behalve voor het maga-
zijn ook voor de koffie in de 
kantine. Intussen was het 
bewerken van roestvrijstaal 
een specialiteit geworden. 
Dit was ook noodzakelijk 
om te voldoen aan de hoge 
kwaliteitseisen die gesteld 
werden aan de grote orders 
voor Organon zoals roestvrij-
stalen ketels met roerwerken, 
koelers, warmtewisselaars 
etc.
Voor deze bewerkingen kwa-

men de kopdraaibank en de zelfgemaakte platenwals 
goed van pas.
Vooral de kwaliteit van het laswerk was belangrijk. 
Het nabewerken van roestvrijstalen producten, het zgn. 
zuren en etsen was een naar karwei. In het begin werd er 
met gemene zuren gewerkt en later met pasta's, dit gaf 
een minder fraai oppervlak.
Er kwam nu ook veel werk van bedrijven buiten Oss, 
zoals Zwan in Schoten, Belgie, Olba-Zendijk en Salland 
uit Olst, visfabriek Neco uit IJmuiden en Limco uit 
Weert. 
In deze periode kwamen o.a. Gerrit Derks, Tonnie van 
Erp en Cees Janssen.
Baaijens had als hofleverancier bij Zwanenberg een 
belangrijk aandeel in de inrichting van de nieuwe ham-
menafdeling, snijkamer en worstfabriek. 
Op 02-04-1962 verhuist Ties privé naar de Katwijkstraat 2. 
De omschrijving van het bedrijf is dan Constructie-
bedrijf, plaatwerkerij en machinebouw.
In september 1962 geeft de Gemeente Oss vergunning 
voor de bouw van een grote montage-hal die in 1963 
word afgebouwd. Deze hal had een grondoppervlak van 
30x18m en hoogte van maar liefst 8m en een loopkraan 
met een hefvermogen van 6 ton. Natuurlijk werd zoveel 
mogelijk zelf gemaakt, zoals de grote stalen spanten 
en de kraan. De montage op grote hoogte van de zware 
spanten en kraan werd met veel enthousiasme, lef en 
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relatief weinig hulpmiddelen in korte tijd uitgevoerd. 
Piet Willemsen was hierbij een ware bouwmeester.
Deze nieuwe hal, met de kraan die de hele hal bestreek, 
gaf een geweldige impuls aan de ontwikkeling en moge-
lijkheden van Baaijens.
Er kwam een kantzetbank van 3m lengte, een zelfge-
bouwde zware platenwals, een profielwals en een grote 
lintzaagmachine voor het zagen van profielen, pijpen etc.
De grote hal met de loopkraan maakte het ook gemak-
kelijk om de grote stalen bordessen voor Organon en de 
glasfabriek Leerdam te bouwen.
Een interessante klus was het bouwen van een geheel 
zelfontworpen grote droog-rookkast, die uitsluitend op 
elektrische energie werkte. Deze installatie was bestemd 
voor ZAM in Zeebrugge (B).

1965-1970
De tekenkamer wordt bemand. Naast Frans Dollevoet 
komen Geert Ketels en Toon Verhaak en later Jo van 
Haaren de tekencapaciteit enorm versterken.
Jan Boeyen gaat de voor- en nacalculatie verzorgen. 
Moderne mobiele kranen, door Geert Ketels ontworpen, 
worden gebouwd.
Veel roestvrijstalen transportbanden, hefinrichtingen 
en kantelaars voor normwagens, diverse soorten stapel-
bare roestvrijstalen containers voor 't zouten van vlees 
worden gefabriceerd.
Baaijens begint eigen produkten te ontwikkelen. De 
drainkarnen, ontwikkeld om het curingproces t.b.v. 
hammen en schouders te ver-
korten, wordt een enorm suc-
ces. Ze gaan als warme broodjes 
de deur uit en ook veel naar het 
buitenland zoals Belgie, Engeland, 
Denemarken, Ierland en U.S.A.
Baaijens krijgt een eigen vertegenwoordiger  in Engeland, 
Jim Hood.
In de draaierij wordt een tweedehands slee-schaafbank 
opgesteld voor extra groot schaafwerk, verder een nieu-
we Reckermann freesbank, die bemand wordt door Jo 
Janssen. 
Nieuwkomers zijn verder Willie Arts, Nico Ruys, 
Lambert Brouwer, Piet Dolleweerd, Jan Sonsbeek, Huub 
Brekelmans als frezer, Cees Traa als leider voor buiten-
montage, Harrie Vogels, Chris v.d. Helm, Toon Megens, 
Wim Verstegen, H. v.d. Hurk, F. Staassen en Frans Wolfs.
Er is veel contructiewerk voor Glasfabriek Leerdam 

en prachtige orders van Mars in Veghel waarvoor de 
gegroeide tekenkapaciteit bijzonder belangrijk is.
Bij Zwanenberg had Baaijens een enorme klus met de 
inrichting van de totaal nieuwe slachterij voor 240 var-
kens per uur.
Overwerken was een vanzelfsprekende zaak. Baaijens 
bouwde voor de finishing van het roestvrijstaal een, voor 
die tijd grootste en meest moderne glasparelstraalcabi-
ne, voorzien van de nodige apparatuur die uit Engeland 
kwam. Het nare, vieze, milieu-onvriendelijke nabewer-
ken met sterke zuren was hiermee verleden tijd.
Na wat kortstondige perioden met verschillende men-
sen werd Frans de Wolf de "straler".
In 1966 was de oudste zoon van Ties, Boy in het bedrijf 
gekomen, eerst op verkenning en later bleek zijn inte-
resse en aandacht te gaan naar financiën en verkoop.
Op 28-06-1967 wordt het bedrijf voortgezet als naamloze 
vennootschap Baaijens Oss. N.V.
In de akte wordt o.a. vermeld: Martinus (Ties) en 
Bernardus (Boy) Baaijens hebben een naamloze ven-
nootschap opgericht met een kapitaal van Fl. 200.000,-- 
in 400 aandelen.
Bernardus (Boy) is bedrijfsleider en procuratiehouder 
met persoonlijke titel van adjunct-directeur.
Ben Langen, de oudste van de gebroeders Langen in 
Cuyk, was uit hun bedrijf gestapt en was zelf in Oeffelt 
een verkooporganisatie gestart voor de verkoop van 
machines voor de vleeswarenindustrie.
Omdat Baaijens zelf geen echte verkooporganisatie 

had (behalve in Engeland en de 
Benelux) en Ben Langen geen eigen 
produktie, was het logisch dat er 
een onderlinge overeenkomst 
gesloten werd, waarbij Ben Langen 
de alleen verkooprechten kreeg van 

Baaijensprodukten voor de vleeswarenindustrie.
Uitzonderingen vormden enkele klanten van Baaijens 
waarmee hij nauwe banden had zoals Zwanenberg 
en Hartog met hun dochterbedrijven en Jim Hood in 
Engeland.
De contacten met deze klanten liepen rechtstreeks met 
Baaijens.
De relaties van Baaijens buiten de vleeswaren industrie 
vielen natuurlijk buiten deze overeenkomst. Er kwam 
een heel groot project bij Hendriks in Druten. Er werd 
daar een grote slachterij gebouwd waarvan het plan 
opgezet was door een ingenieursbureau uit de Verenigde 

Dinsdagavond was de 

zogenaamde “eliteavond”
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Staten (Epstein/Chicago). De hele layout van de vleesver-
werkingsafdeling werd daar opgezet en uitgevoerd.
Jo van Haaren had een groot aandeel in de uitwerking en 
Cees Traa in de uitvoering.

1970-1975
Machinebouw naar eigen ontwerp, komt rap van de 
grond. De eerste pekelinjectoren en hampersen wor-
den gebouwd. De relatie met het vleeswarenbedrijf v/d 
Laan was hierbij onontbeerlijk i.v.m. het uittesten van 
de machines. De contacten met de heren Arie van Lent 
en Theo v/d Laan waren zeer positief. Het moederbe-
drijf was gevestigd in Leidschendam met vestigingen in 
Waspik en Montfoort.

Baaijens gaat op de internationale toer.
Grote projecten in Ierland, vooral voor ham- en schou-
derproductie worden uitgevoerd.
De geleverde installaties waren zo omvangrijk dat Cees 
Traa met zijn montageploeg er wekenlang werk had. 
De beurzen in Utrecht (Slavakto) en Frankfurt (IFFA) en 
later ook in Chicago (AMI) worden belangrijk voor het 
presenteren van het snel groeiende aantal machines. 
Baaijens wordt internationaal bekend.
Nadat Ben Langen Baaijens in 
grote moeilijkheden had gebracht 
door onverwacht de samenwerking 
te verbreken (wat Baaijens veel geld 
kostte, omdat Ben Langen zijn 
betalingen bleef uitstellen of helemaal niet nakwam), 
kwam begin 1973 een samenwerking tot stand met de 
grootste verkooporganisatie op het gebied van slachte-
rijen en vleesverwerkende machines en installaties in 
Nederland. Deze ook internationaal zeer bekende orga-
nisatie was "Seffelaar & Looyen N.V." (nu Selo) gevestigd 
in Oldenzaal met vestigingen in de VS, Denemarken, 
Frankrijk, Engeland, Duitsland, Spanje, Joegoslavie en 
Zwitserland.
De verkoop via Seffelaar betrof de Verenigde Staten 
en Canada, Frankrijk, Scandinavië, Duitsland en de 
Oostbloklanden.
In de overige landen zoals Engeland en de Benelux bleef 
Baaijens zelf rechtstreeks verkopen. Piet Kobussen en Jos 
Griens stapten over van de verkoop bij Ben Langen naar 
Baaijens.
De eerste proeven worden (primitief) genomen om var-
kensbeenderen mechanisch te ontvlezen door de been-

deren in een dikwandige pijp met een plunjer onder zeer 
hoge druk te brengen.
Piet Kobussen kan zijn draai bij Baaijens niet vinden en 
gaat bij Hanley in Ierland werken. Intussen blijkt er een 
enorme belangstelling in de vleeswarenwereld te zijn 
voor het mechanisch ontvlezen van beenderen.
Het prototype van een grote en een kleine bottenpers 
wordt gebouwd (BP10 en BP20).
De testresultaten o.a. bij v/d Laan zijn dusdanig suc-
cesvol dat besloten wordt om met de bouw van een serie 
te starten. Dit veroorzaakt een totale ommekeer in de 
geschiedenis van Baaijens. De bouw van deze machine 
vereist grote investeringen in geld en organisatie.
Aan de kwaliteitsbewaking en financiering moeten 
geheel andere eisen gesteld worden.
Een internationaal serviceapparaat moet gecreëerd wor-
den. Het personeelsbestand is intussen uitgegroeid tot 
ongeveer 70 man (alleen de telefoniste was een meisje). 
Vacuümhampersen en vooral pekelinjectoren worden 
in grote aantallen verkocht. Pekelinjectoren gaan met 
tientallen tegelijk naar de VS. Baaijens producten wor-
den toonaangevend op de beurzen in Frankfurt, Parijs, 
Brussel en Chicago.
In 1972 wordt het woonhuis omgebouwd tot kantoor en 

tekenkamer.
Intussen was al het beschikba-
re terrein overkapt, plus nog de 
gedeelten van de grond die van de 
buren gekocht was. De Gemeente 

Oss geeft hiervoor in 1969 vergunning. Voor de directie 
en verkoop werd het woonhuis met tuin, dat naast 
Baaijens aan de Kromstraat lag gekocht en ingericht. De 
leiding van de verkoop was in handen van Jos Griens.
Op 13-11-1974 wordt Boy naast zijn vader ook tot direc-
teur benoemd.

1975-1978
Dit was een zeer turbulente periode!
Te grote ontwikkelingssuccessen, te snelle groei en te 
weinig ervaring in financiële mogelijk- en onmogelijk-
heden, veroorzaken grote spanningen. De grote geld-
bedragen die voor de financiering van de zeer kostbare 
produkten nodig waren kan Baaijens zelf niet verzorgen.
Op 16-03-1976 wordt het bedrijf in staat van faillisse-
ment verklaard. Als curator wordt mr. Vrehen aange-
steld. Op 22-09-1977 heeft de onderneming opgehouden 
te bestaan.

Prachtige orders  

van Mars in Veghel
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Op 01-10-1978 worden de belangen van Baaijens over-
genomen door de familie Katz en de heer Ackroyd, bei-
den afkomstig uit deze industrie. Zij benaderen zestig 
oud Baaijensmedewerkers en starten de firma Protecon 
Systems (“Proteïn Economy Systems”). 
Op 10-10-1978 verhuist het bedrijf vanuit de Kromstraat 
naar de Industrielaan. 

De veelzijdigheid van Baaijens
Baaijens was de hofleverancier van Zwanenberg, een 
bedrijf wat in die tijd onvoorstelbaar veelzijdig was. 
Er waren altijd wel mensen uitgeleend o.a. voor het 
leggen van leidingwerk t.b.v. stoomwater, koeling en 
montagewerk. Eigenlijk was Baaijens ook een soort uit-
zendbureau. Voor alle afdelingen en produkten werden 
machines en installaties gemaakt. Omdat Theo van 
Bergen - voorafgaand aan zijn carrière bij Baaijens - bij 
de technische dienst van Zwanenberg een tekenkamer 
opgestart had, liepen de contacten veelal via hem.
Om de veelzijdigheid van Baaijens in deze "gouden 
tijden" te illustreren zullen we door de fabriek lopen en 
diverse geleverde produkten benoemen en onderstrepen.
We beginnen vooraan bij het slachten van de varkens. 
Een nieuwe slachterij met een capaciteit van zo'n 300 
varkens per uur, geopend in 1966,  werd de modernste 
van Europa genoemd. De geleverde produkten hiervoor 
(meestal zelf ontworpen) waren: 
De Losbrug met een hydraulisch instelbaar plateau voor 
het lossen van de varkens uit de transportwagens. Daarna 
een Jacobsladder met broeibak (10x3m) met kettingtrans-
port en dompelinrichting. Dan de schroei-oven, bestaande 
uit twee staande halve cilinders, bekleed met vuurvast 
materiaal. De twee helften werden met hydraulische 
cilinders open en dicht geschoven. De varkens werden 
hierin met grote gasvlammen geschroeid. Vervolgens 
een schraapmachine met lange stalen bladveren en een 
borstelmachine met roterende borstels (de motoren had-
den we in de draaiende trommels gebouwd).
De veterinaire transporteur bestaande uit roestvrij stalen 
schalen, waarop het darmpakket en de hartslag gedepo-
neerd werden, liep synchroon mee met de slachtbaan. 
Diverse persluchtbediende transportinrichtingen waren in 
de slachtlijn gebouwd t.b.v. wegingen, hakken en zagen 
etc. In de koelruimte moesten dagelijks meer dan 1000 
varkens zo snel mogelijk naar 7°C gekoeld worden.
Voor het transport naar, en in de koelruimtes waren 
kilometers hangtransportbanen, met op afstand bedien-

bare wissels gemonteerd. De door Baaijens gebouwde 
koelinstallatie bestond uit grote pijpbundels als ammo-
niakverdampers, voorzien van uitneembare aluminium 
wanden met grote ingebouwde ventilatoren. Na de koeling 
gingen de varkens via een spreidinrichting naar een verdeel-
band. Hierop werden de twee varkenshelften verdeeld in 
kop, schouders, hammen en middels.
De hammen en schouders gingen op transportrekken 
(zgn. kerstboomhaken) via een jacobsladder naar een 
geprogrammeerde transportinrichting die voor de dis-
tributie naar de diverse bewerkingstafels zorgde.

Ontspanning in de periode bij 
Baaijens
In de tijd bij Baaijens waren de hoogtepunten van de 
gemeenschappelijke ontspanning het bedrijfsvoetbal en 
de jaarlijkse busreis naar België en Duitsland.
Deze gezellige busreizen worden later vervangen door 
een jaarlijkse grote feestavond.
Het bedrijfsvoetbal was in die tijd ongelooflijk populair, 
de publieke belangstelling was vaak zo groot dat menige 
voetbalclub er jaloers op zou zijn. Bij Baaijens was er 
zoveel belangstelling dat er een eerste en tweede elftal 
speelden. Er werd wel eens beweerd dat bij het sollici-
teren de voetbalcapaciteit van de sollicitant de doorslag 
kon geven.
In de eerste jaren werd er gevoetbald op het zgn. Cito-
terrein, (een niet zo’n best veld), wat lag waar nu de 
Hazenakkervijver ligt. Later in de jaren 1960-1970 toen 
het bedrijfsvoetbal op het hoogtepunt van haar popula-
riteit was, en er een hoofdklasse, een eerste en een tweede 
klasse van elk ongeveer 9 elftallen aan de competitie deel-
namen, kon men over meerdere velden op het gemeente-
lijk sportpark (Rusheuvel) beschikken. Baaijens speelde 
altijd als een topclub in de hoofdklasse. 
Ook de jaarlijkse busreis naar Belgie en Duitsland 
waren hoogtepunten. Met diverse solozangers zoals Jas 
Pennings en Joke Schraven.
Omdat de meesten niet vies waren van een pilsje kwam 
het 's avonds laat nog weleens tot een handgemeen met 
de buitenwereld.

Bron: Th.M. van Bergen, R.Pieters, e.v.a.
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Als markering van de bevrijding van Oss op 19 september 1944 waren 

zowel de lezing op donderdag 16 september als de excursie op zaterdag 

18 september gewijd aan Operatie Market Garden. In het bijzonder 

besteedden we aandacht aan de Slag om Overloon die direct voortkwam 

uit Market Garden. De heer Litjens, vrijwilliger bij het Liberty Park, zoals 

het Oorlogs- en Verzetsmuseum zich tegenwoordig noemt, gaf de lezing 

in het Stadsarchief en begeleidde onze excursiegroep door Overloon.

Tijdens de lezing in het Stadsarchief lichtte de heer Litjens toe hoe het 
vastlopen van Operatie Market Garden op de brug bij Arnhem leidde tot 
nieuwe aanvalsplannen van de geallieerden in zuidoostelijke richting, 
direct naar Duitsland. Duitse troepen wilden uit alle macht tegengaan dat 
het eigen land bereikt werd en legden bij bruggenhoofd Venlo een zware 
verdediging aan. Wekenlang beukten Amerikaanse troepen vergeefs op 
de Duitse stellingen bij Overloon en leden daarbij zware verliezen. Engelse 
troepen namen het over en slaagden erin door de Duitse linies te breken. 
De grootste tankslag (30 september 1944) van de oorlog op Nederlandse 
bodem had toen al vele slachtoffers gemaakt. Het dorpje Overloon was 
zo goed als geheel verwoest, het bosachtige landschap was een groot 
slagveld vol kapotgeschoten tanks, kanonnen en andere voertuigen en 
doorsneden door loopgraven. Een levensgevaarlijk landschap, vol mijnen. 
Ook het nabijgelegen Venray leed zwaar onder de strijd. Op het slagveld 
van Overloon is het museum ingericht, met de achtergebleven verwoeste 
tanks van geallieerden en Duitsers. 

Wie het museum van enkele jaren geleden kent, weet nog dat het 
oorlogmateriaal gewoon in het bos stond, bij wijze van spreken op de 
plaats waar het achtergelaten was. Het onderhoud van dit materiaal 
was moeilijk, de voertuigen leden steeds meer van het buiten staan in 
weer en wind. Herhaalde restauratieprojecten van tanks hielpen wel 
wat tegen het verval, evenals provisorische dakjes boven de voertuigen. 
Maar de bouw van een hal was noodzakelijk om verder uiteenvallen van 

het materiaal tegen gaan. Het museum slaagde er enkele jaren geleden in 
een fraai expositiegebouw neer te zetten, waar veel van het oorlogstuig 
in is ondergebracht. Tevens is hier een goed verzorgde, met moderne 
media ingerichte expositie over het ontstaan van de oorlog ingericht. 
Ook het verloop van de oorlog, in al zijn facetten voor burger en militair 
en politiek, is toegelicht. Naast traditionele tentoonstellingsmiddelen als 
vitrines, foto’s en teksten heeft Overloon nieuwe elementen toegevoegd. 
Bijvoorbeeld een oorlogservaringsruimte. Hier gaat de bezoeker een 
ruimte binnen, met de vorm van een geallieerde bommenwerper. In 
de vloer is een open bomluik te zien, waarin beelden van het vliegen 
tijdens een nachtvlucht boven Duitsland worden geprojecteerd. Met 
geluid- en lichteffecten wordt de vlucht inleefbaar gemaakt. Explosies 
van luchtafweergeschut komen steeds dichterbij het vliegtuig, dat geraakt 
wordt en neerstort. Voor de bezoeker gaat dan een deur open, volg je die 
dan kom je op een plein in een stad die gebombardeerd wordt. Dreunende 
inslagen en brandende woningen geven een indruk van wat men op de 
grond meemaakt als inwoner. Vervolgens gaan deuren van een Duitse 
schuilkelder (een metro-gang) open, waar men enige minuten schuilt 
terwijl de bommen inslaan. Persoonlijk vond ik het resultaat van deze 
inrichting twijfelachtig. Het is een poging het erge van de oorlog voor de 
burger (zowel geallieerd als Duits) en ongetwijfeld de jeugd, dichterbij te 
brengen. Maar het bleef naar mijn idee erg lijken op een vergroot video-
spelletje. Alles om je heen blijft schoon en heel. De oorlogsscènes in de 
schuilkelders in de film Der Untergang vond ik zelf indrukwekkender dan 
deze inrichting. Maar het is wel een interessante poging van het museum 
om (het akelige) van de oorlog zichtbaar te maken. Dat sluit ook aan bij de 
boodschap van het museum om te benadrukken dat oorlog in het museum 
thuis hoort, niet meer buiten in de werkelijke wereld. 
Wat heel goed inleefbaar overkwam was de huiskamer uit de 
oorlogstijd met onderduikruimte. De gewone inrichting, met allerlei 
surrogaatlevensmiddelen en geïmproviseerde materialen om licht te 
maken met een fietslampje, te koken op een noodkacheltje en kleding uit 
allerlei restmaterialen, maakten het dagelijks leven in de bezettingstijd 
goed voorstelbaar.  3

De heer Litjens (derde van rechts) vertelt de groep over de Duitse Tiger-tank die uitgeschakeld werd bij de Slag om Overloon. (foto PS)

Excursie Overloon, Liberty Park,  
het Oorlogs- en Verzetsmuseum 
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Een heel andere boodschap straalt het aangebouwde Marshall-museum 
uit. Daarin ligt de nadruk op de technische kant van de oorlog, met 
name op welke voertuigen er gebruikt zijn. In een reusachtige hal staat 
de enorme hoeveelheid voertuigen (tanks, kanonnen, vrachtwagens, 
jeeps, enzovoort) opgesteld. De voertuigen dateren uit de oorlog, maar 
ook uit de tijd van de Korea-oorlog en Vietnam. Oorspronkelijk is het de 
collectie van de Zwijndrechtse ondernemer Jaap de Groot. Hij bouwde 
een groot constructiebedrijf op vanaf 1948, zijn eerste kraanwagen was 
van Amerikaanse makelij, uit de oorlogstijd. Na zijn pensionering in 1988 

ging hij Amerikaanse transportvoertuigen uit de oorlog verzamelen. Elk 
voertuig (het werden er meer dan 300!) werd geheel perfect hersteld. 
Enkele jaren geleden is de gehele collectie aan Overloon geschonken. 

De entree van de hal heeft een grote opstelling van de landing op het 
strand van Normandië tijdens D-Day (6 juni 1944), met geluidseffecten. 
Daarna volgt de indrukwekkende hoeveelheid voertuigen. 
De reis werd weer gemaakt in drie Osse busjes van Van Driel, met in totaal 
27 deelnemers. PS

Uit de schatkamer van het Stadsarchief
In het Stadsarchief aan de Peperstraat wordt een belangrijk deel van 
de Osse archieven bewaard. Daar is een speciaal depot voor gebouwd, 
met klimaatbeheersing en dikke betonnen wanden voor brandveilig-
heid en bescherming. Naast de archiefbewaarplaats staat een ‘muse-
umbewaarplaats’, de schatkamer van de Peperstraat. In dit depot 
is een groot deel van de collectie historische objecten opgeslagen van 
Museum Jan Cunen, waar het Stadsarchief onderdeel van is. In deze 
rubriek lichten we een van die voorwerpen toe, die zo nauw verbonden 
zijn met de Osse historie. 

Dit keer: 

D e  p l a k b o e k e n  v a n  a r c h i v a r i s 

Jan Cunen (1884-1940) .  Jan Cunen 

had een grote belangstelling voor de historie van 

zijn eigen stad en regio. Er was echter nauwe-

lijks geschreven literatuur over 

die geschiedenis beschikbaar. 

Alleen in de negentiende eeuw 

hadden schrijvers/geleerden als 

dr. Hermans (1805-1869) en 

burgemeester G.H. De Knokke 

van der Meulen (1821 – 1843) 

in zijn ‘Kronyk der Gemeente Oss’  onderwerpen uit de Osse en 

Brabantse geschiedenis op papier gezet. In Cunens tijd dus al oud 

materiaal en nieuw onderzoek en nieuwe gegevens waren dan ook 

welkom. Cunen verzamelde ‘alles’ wat hij tegen kwam en wat als 

bron van informatie kon dienen: krantenknipsels over opmerkelijke 

gebeurtenissen in Oss en omgeving, bidprentjes, foto’s, ansichtkaarten 

enzovoort. Dit materiaal heeft ongetwijfeld gediend als bron voor zijn 

talloze artikelen en zijn grote historische publicatie ‘Geschiedenis van 

Oss’ uit 1932. Dit was het eerste allesomvattende boek van prehistorie 

(de rijke vondsten van het vorstengraf waren net gedaan) tot en 

met zijn tijd. Nog steeds een geweldig interessant 

boek, al is door nieuw onderzoek 

niet alles correct gebleken van 

wat Cunen dacht. De 20 plak-

boeken zijn kortgeleden door 

het Stadsarchief gerestaureerd 

en in goede conditie gebracht. 

Geweldig mooie bronnen om 

origineel historisch materiaal uit 

Cunen’s tijd in terug te vinden.   
(FOTO PS)

De excursiegroep aan tafel in de woonkamer in de bezettingstijd (foto PS) Marshall-museum Overloon: de hal met de reconstructie van de landing 
van Amerikaanse troepen op D-Day, Omaha-beach in Normandië. (foto PS)



Prins 

onder 
Plaggen

Vorstengrafheuvels op de 
Maashorst bij Oss

Auteur: Evert van Ginkel, m.m.v. Richard Jansen, David 
Fontijn en Harry Fokkens

(72 pp. ill. € 12,50. Uitgeverij Sidestone Press en presentatiebureau TGV)

Op 5 november overhandigde Richard Jansen, 

gemeentelijk archeoloog van Oss, het eerste exemplaar 

van ‘Prins onder Plaggen’ aan wethouder Hendrik 

Hoeksema. In dit boekje, gericht op een breed publiek, 

geeft schrijver Evert van Ginkel op toegankelijke wijze 

uitleg over de opgravingen van ‘Oss - Zevenbergen’, een 

groep grafheuvels uit de IJzertijd, vlakbij het beroemde 

vorstengraf van Oss. De ontdekking van een tweede 

zeer rijk graf heeft de afgelopen dagen zeer veel media-

aandacht gekregen. Prins onder Plaggen is het eerste 

deel in de Quadrant-reeks, een reeks waarin prettig 

leesbare en rijk geïllustreerde publieksboekjes over 

opgravingsprojecten zullen verschijnen.

In Prins onder Plaggen komen de grafheuvel-opgravingen van 

Zevenbergen aan bod. Professor P.J.R. Modderman groef hier 
op in 1964-65. In 2004 en 2007 werden de heuvels opnieuw 
door archeologen van de Universiteit Leiden aan een onder-
zoek onderworpen. De meeste opgravingen van sporen uit de 
Nederlandse prehistorie leveren een beeld op van eenvoudige 
boeren met wat akkers en koeien, mensen die min of meer gelijk 
waren aan elkaar en vreedzaam leefden. De opgravingen van 
het ‘vorstengraf’ en de Zevenbergen te Oss geven echter een 
heel ander beeld: ook toen waren er statusverschillen en had 
de één meer macht dan de ander. In het Nederlandse rivieren-
gebied leefden rond 600 voor Christus mannen die contacten 
hadden met de Hallstatt-beschavingen in Midden-Europa en 
van daar kostbare en prestigieuze voorwerpen wisten te ver-
krijgen. De ‘Vorst van Oss’ is de bekendste van deze exclusieve 
groep. Recent onderzoek van het bijna vergeten grafveld van 

Bewoners Heuvel Oss januari 1928         Huisnummers 56 t/m 70

De serie ‘bewoners van 
De Heuvel begon in het 
voorjaarnummer 2006 van 
Tussentijds. De Heuvel was in 
1928 anders genummerd dan 
nu. In dit nummer de tiende 
aflevering.

71 R.K.Bondsgebouw “De Gouden Leeuw”
 (Clubhuis Handboogschutterij “Semper Unitas”)
 Remmers, J.N. ___________________________ Herbergier / Café
 Remmers‑Kleeman, J.N.
 Franciscus J.M. van Gestel _________________ Winkelbediende
 (Werd later zaakvoerder van EDAH‑filiaal in Nistelrode)

72 Dommisse, J.P. _________________________________ Ingenieur
 Nispen, Henricus A. van _______________________Huisschilder
 Nispen‑van Aarle, Henrica Maria van
 Westhoff, C.J.W. _________________________ Werktuigkundige

73 Café “Suisse”
 Bruin, Antoon de ______________________________Caféhouder
 (Penningmeester Loterijvereniging “Geduld overwint”)
 Bruin‑van Wijk, Maria Petronella de

74 Ewijk, Franciscus J. van _________________________ Chauffeur
 Ewijk‑Zigmans, Gerardina van

76 Aretz, N.J. ______________________________ Fabrieksarbeider
 Kock, J.M.A.C. ___________________________ Kantoorbediende
 Kock‑van Erp, J.

77 Odijk, Jozef A. van (Jos) _________________________Winkelier
 (Secretaris Vereniging “Floralia”)
 (Penningmeester Vereniging “Ons Belang”)
 Odijk‑Ligtvoet, J. van

78 Weerens, Joannes Cornelis  _____________________ Apotheker
 (Bibliothecaris Vereniging “Geloof en Wetenschap)
 (Voorzitter Vereniging “Floralia”)
 Weerens‑van Eeten, Joanna Cornelia 

79 Louw, P.F. de_______________________________Arbeider / Café
 Louw‑van Vugt, F. de
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Dicht bij de spoorovergang aan de Molenstraat staat dit opvallende ‘dubbeldikke’ herenhuis. 

Een betere naam zou zijn ‘dameshuis’ maar dat begrip kennen we nog niet. De bijzondere achtergrond 

van dit huis als klein stadsklooster van de Zusters Carmelitessen rechtvaardigt een dergelijke benaming. 

Archivaris Agnes Lewe neemt ons terug naar 1931, dan legt de weduwe Van Leeuwen-Dooremans de 

“eerste steen” voor drie herenhuizen aan de Molenstraat, naast café Van Alem (het huidige Vivaldi). Haar 

naam wordt vermeldt op de steen, die is ingemetseld naast de ingangsdeur van nr. 79. 

Twee van deze huizen waren van 1958 tot 1968 in gebruik als klooster van de zusters Carmelitessen. 

Niets wijst meer op dit verleden. 

Het Maria Theresia 
klooster in Oss

agnes lewe

  
Mevrouw Van Leeuwen-Dooremans is de dochter van 
de pottenbakker Joannes Dooremans en zijn vrouw 
Henrika van den Berg. De familie komt oorspronkelijk 
uit Boxmeer. Haar echtgenoot Lambertus van Leeuwen 
is in 1865 geboren in Oijen maar komt (na het overlijden 

van zijn vader) in 1884 samen met zijn moeder, broers 
en zussen in Oss wonen. Hij trouwt met het buurmeisje 
Christina Maria Dooremans (*1863).  Lambertus vindt 
werk als kuiper en het jonge gezin gaat vanaf 1891 wonen 
op de Berghemseweg. Hun dochter Maria Theresia wordt 
geboren op 25 april 1895; zij blijft enig kind. Haar vader 

De huizen van het Maria Theresiaklooster tegenwoordig (foto PS) 
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overlijdt al op 17 december 1898, slechts 33 jaar oud. 
Zijn vrouw hertrouwt niet maar verdient de kost voor 
zich zelf en haar dochter als naaister. Zij verhuizen 
op een gegeven moment naar een huis op de Heuvel 
68 (adresboek 1928). En in 1931 bouwt mevrouw van 
Leeuwen-Dooremans dus de huizen op de Molenstraat 
op een plek waar eerder een aantal kleine woningen had-
den gestaan.1 Dat zij over de nodige financiën beschikte 
om deze niet geringe investering te doen is opmerkelijk. 
Wellicht was er een erfenis en/of had zij elders een stuk 
grond gunstig kunnen verkopen. Zij gaat zelf wonen 
op nr. 79, samen met haar dochter en schoonzoon. De 
andere twee huizen worden verhuurd en brengen weer 
inkomsten op. Moeder Van Leeuwen-Dooremans over-
lijdt op 29 april 1940. 
  
Dochter Maria Theresia van Leeuwen was in 1930 
getrouwd met Bernhardus Johannes Welting.  Hij is 
adjunct-commies bij de PTT, heeft dus een redelijk goe-
de positie als rijksambtenaar. Bernhard Welting, gebo-
ren op 31 juli 1896, is de zoon van Bernhardus Johannes 
Hendrikus Welting (*1856) en Anna Wilhelmina Erwig 
(*1856), beide afkomstig uit Bergh in Gelderland. Hij 
en zijn drie zussen worden geboren in Grave. Bernhard 
komt in april 1925 vanuit Dongen naar Oss om hier bij 
de posterijen te werken. De overige familie vestigt zich 
op 1 oktober 1925 in Oss. Vader Welting was eerder muzi-
kant en/of muziekdocent geweest.2 Hij overlijdt in 1926, 
enkele maanden na de verhuizing. 
  
Over Bernhard Welting junior vertelt Mia Scholten-van 
den Bergh in haar oorlogsherinneringen3. Jan Pulles, 
een wethouder met NSB-sympathieën, had in 1944 een 
anonieme brief aan de chef van de SD van Kamp Vught 
geschreven met een verhaal over ondergrondse activitei-

ten in Oss. Daarin werden veel namen van verzetsmen-
sen genoemd, waaronder zijzelf. “De heer Welting, een 
oplettende postbeambte bij het lokale postkantoor met 
de bijnaam “Pasrijk” (nieuwe rijke) had door de adres-
sering aan Kamp Vught het gevoel dat deze brief desas-
treuze gevolgen zou krijgen. Hij nam persoonlijk de 
brief uit de dagelijkse roulatie.”4 Na de bevrijding gaf hij 
de brief aan Mia, die Jan Pulles ermee confronteerde; hij 
gaf toe de schrijver te zijn. Berhard Welting heeft door 
zijn ingrijpen Mia en een aantal andere verzetsmensen 
bewaard voor een arrestatie en erger. 
  
Het huwelijk van Maria Theresia van Leeuwen en 
Bernhard Welting blijft kinderloos. In 1950 besluiten zij 
dat hun drie huizen op de Molenstraat 75, 77, en 79 na 
hun dood aan een congregatie zullen worden geschon-
ken. Bij voorkeur zouden daarvóór al twee van de huizen 
betrokken worden door kloosterlingen. Verschillende 
pogingen hiertoe mislukken omdat de bisschop, mon-
seigneur Mutsaarts, het plan niet goed wil keuren. Als 
mevrouw Welting-van Leeuwen in april 1955 toevallig 
(bij een bezoek aan de kapper!) te weten komt, dat de 
Zusters Carmelitessen uit Boxmeer op zoek zijn naar 
een gebouw voor een nieuw klooster, kan zij haar geluk 
niet op. Zij heeft later het hele verhaal op schrift gesteld. 
Deze aantekeningen zijn bewaard in het Stadsarchief.5 
Dit stuk is voor een groot deel gebaseerd op haar verhaal. 
Na overleg met haar echtgenoot onderneemt mevrouw 
Welting een nieuwe poging en legt het plan voor aan 
pater prior Bongers van de Osse Carmel. Samen reisden 
zij naar Boxmeer om met de Zusters zelf te praten. “Ik 
had er eerst wat tegen op gezien”, schrijft mevrouw 
Welting in haar aantekeningen, “een slotklooster te 
betreden, die tralies ervoor, leken me niet echt gezellig.” 
Maar het valt haar reuze mee. Zij stelt vast, dat “deze 

De Molenstraat (Collectie Stadsarchief) 
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Zusters ook vrolijke en vlotte vrouwen waren”, die zeer 
blij zijn met haar aanbod. Nu beginnen taaie onderhan-
delingen met de bisschop. Een punt van aandacht was 
dat de bewoonsters van het klooster in hun onderhoud 
moesten kunnen voorzien. Mevrouw Welting zag hier-
voor wel oplossingen: enerzijds was er een zeer grote tuin 
van 70 m diep en 18 m breed, waarin fruitbomen ston-
den en waar voldoende groente verbouwd kon worden. 
Daarnaast waren er ook mogelijkhe-
den om (uiteraard binnen het klooster) 
voor de N.V. Organon te gaan werken. 
De Provinciaal van de Carmelieten, 
burgemeester Delen en deken Van 
Herpt doen een goed woordje en uit-
eindelijk geeft de bisschop toestem-
ming. Dat bericht bereikt het echtpaar 
in Lourdes, waar zij hun 25e huwe-
lijksdag vieren, op 5 juni 1955. Op 16 
juli volgt de toestemming van de Paus om het nieuwe 
klooster te mogen stichten; dat is niet toevallig de feest-
dag van Onze Lieve Vrouw van de Berg Carmel, de patro-
nes van de orde. 
  
De Osse pers, De Sirene (voorloper van het huidig 
Brabants Dagblad-regio Oss, red.) , brengt het nieuws 
heel uitvoerig. Men vindt het “een bijzondere gena-
de voor Oss”. Het enige kritische geluid vinden we in 
weekblad De Sleutel. Die bericht “dat in Oss – met een 
ontstellende woningnood – alles mogelijk schijnt te 
zijn, want het echtpaar Welting-v.Leeuwen heeft twee 

riante herenhuizen geschonken om te worden ingericht 
als Kapel met Slot der Zusters Carmelitessen; dat twee 
gezinnen met kinderen daarvoor moeten wijken, maar 
dat de schenker zelf met echtgenote en zonder kinderen 
blijft wonen.” De reacties van De Sirene liegen er niet om: 
“zeer onwaardig”, “ver beneden peil”. Maar ja, in dezelfde 
De Sleutel werden ook lezingen van het voor katholie-
ken verboden “Humanistisch Verbond” aangekondigd 

met “plaats, datum en uur”. Je hoort de 
Sirene-redacteur denken: “Dan weet je 
het wel!” 
  
Op 8 september 1955 werd door Osse 
notabelen een comité opgericht dat geld 
inzamelde voor het op te richten carme-
litessenklooster en de inrichting van de 
kapel. Het klooster zou worden genoemd 
naar de heilige Maria Theresia, tevens de 

naampatroon van mevrouw Welting. Voorzitter was 
Adrianus Ploegmakers, vice-voorzitter werd de echtge-
note van burgemeester Delen. Mevrouw Welting-van 
Leeuwen deed elke week verslag over de binnengekomen 
bedragen in De Sirene. Soms werden ook voorwerpen 
geschonken. Dat varieerde van een kazuifel (misgewaad) 
en kandelaars tot tafels en stoelen voor de eetzaal en pot-
ten en pannen voor de keuken. Aan geld werd zo’n 4.000,- 
gulden bij elkaar gespaard. 
  
Het was inderdaad zo dat alternatieve huisvesting voor 
de huurders een groot probleem vormde door de grote 

Bouwtekeningen klooster (Collectie Stadsarchief)
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woningnood na de oorlog. In tegenstelling tot wat De 
Sirene op 5 augustus beweerde was er nog lang geen 
oplossing gevonden. Hoewel de gemeente medewer-
king verleende was de familie Wolters niet genegen 
op het eerste de beste aanbod in te gaan. De reden lag 
waarschijnlijk niet zo zeer bij de heersende woning-
nood. Th. Wolters was (hoofd)redacteur en uitgever van 
De Sleutel. Voor de oorlog was hij werkzaam geweest 
voor De Stad Oss. In 1948 begon Wolters vanuit zijn 
woning Molenstraat 77 voor zich zelf met De Sleutel 
(ondertitel: tot de betere zaken van Oss en omstreken). 
“Theej” Wolters was in 1955 al terminaal ziek toen hij 
geconfronteerd werd met de plannen van mevrouw 
Welting-van Leeuwen. Het is dus niet onwaarschijnlijk 
dat het gewraakte stukje geschreven is door zijn dochter 
Jet, die hij aan het inwerken was. Toen hij in november 
1955 overleed nam zij de zaak over. Evenals haar vader 
deed zij de hele krant in haar eentje!6 Dat een verhuizing 
dan even niet goed uitkwam, wie wil het haar kwalijk 
nemen? 
  
Dr. Verwey was toen nog een jonge huisarts en de 
Molenstraat was zijn eerste praktijk. Ook voor hem was 
het niet gemakkelijk om passende ruimte te vinden. 
Toch was hij de eerste die vertrok. Hij kocht in januari 
1957 een huis op de Kromstraat. Maar hij kon er nog niet 
in omdat de bewoner op een plaats in het bejaardenhuis 
wachtte. Mevrouw Welting was het tussendoor allemaal 
te veel geworden. In november 1957 moest zij voor zes 
weken naar het Carolus-ziekenhuis in Den Bosch. Pas 

in april 1958 kon Dr. Verweij beginnen met de nodige 
verbouwingen (o.a. een dokterskamer en een garage) van 
zijn nieuwe huis en op 7 juli vertrok de familie Verweij 
en kwam dus nr. 75 vrij. Op 13 september keurde de 
gemeente de verbouwingsplannen goed. Het duurde 
daarna nog enkele maanden en veel onderhandelingen 
tot dat ook de dames Wolters iets van hun gading von-
den en op 7 november 1958 hun huis verlieten om zich te 
vestigen in de Boterstraat. 
  
Het bericht over hun aanstaande verhuizing was nog 
geen dag oud of aannemer Van der Pas begon met de 
verbouwing van de begane grond van huis nr. 75 tot 
kapel met koor en sacristie. Op nr. 77 kwam de refter, 
de keuken, bij- en waskeuken, een spreekkamer en een 
bezoekersruimte. Op de eerste verdieping werden 5 
cellen ingericht, waarvan eentje voor de priorin en een 
badkamer. Er was een ruimte voor het noviciaat, een 
naaikamer en een kantoortje annex bibliotheek. Op de 
zolderverdieping was nog ruimte voor 6 cellen, waarvan 
twee op de zolder van nr. 79, het huis van de familie 
Welten, waarnaar een doorbraak was gemaakt. De hele 
verbouwing duurde slechts één maand. 
  
Mater Theresia, Moeder Angela en zuster Eliza kwamen 
al vrij snel, eind november, in het toekomstige klooster 
om alles verder voor te bereiden en vooral veel te poet-
sen, zo valt op te maken uit het relaas van mevrouw 
Welting-van Leeuwen. De zusters kookten eerst nog 
samen met haar in de keuken van nr. 79. Zij vierden 

Collectie Stadsarchief
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ook samen met de familie Sinterklaas en had-
den het heel gezellig volgens mevrouw. De 
volgende ochtend, zaterdag 6 december 1958, 
werden kapel en klooster ingezegend door pater Prior. 
In de namiddag was het klooster geopend voor bezichti-
ging en daar werd veel gebruik van gemaakt. Op zondag 
7 december arriveerden de overige vier zusters, drie uit 
Boxmeer, eentje uit Heerlen. Met z’n zevenen gingen zij 
eerst op de lunch bij de familie Welting en daarna naar 
het patersklooster, waar een plechtige ontvangst was. 
Daarbij waren ook vele weldoeners aanwezig. Na een 
aantal toespraken trokken de zusters, paters en anderen 
in processie achter het Allerheiligste van de Paterskerk 
naar het nieuwe kloosters. Daar werden de Zusters naar 
binnen geleid en de deur naar hun verblijf definitief op 
slot gedaan. De overige gasten namen gezellig nog een 
glaasje in huize Welting. 
  
Mevrouw Welting heeft over het hele gebeuren van 
begin tot het voor haar zo gelukkige einde verslag 
gedaan in een lange brief aan de Assistent-Generaal van 
de Carmelitenorde, Pater Dr. Jacobus van Melsen. Haar 
verhaal eindigt met de opening van het klooster. Enkele 
krantenknipsels uit de tijd daarna heeft zij bewaard, 
maar helaas niet gedateerd. Zo kunnen we lezen dat 
er op een gegeven moment mej. Jeanne Wagemagers 
in het klooster komt wonen en als zuster Immaculata 
haar tijdelijke geloftes aflegt. De Zusters werken inder-
daad voor Organon. Zij doen “door Organon uitbestede 
lopende-band bezigheden”. Het gerucht dat die bezig-
heden bestonden uit het in de verpakking stoppen van 
anti-conceptie pillen is zeer hardnekkig en hoogstwaar-
schijnlijk waar. Moeder Carmela en moeder Angela 
vieren in 1963 hun zilveren professiefeest in Oss. Het 
was de bedoeling dat de kapel altijd open zou zijn voor 
Ossenaren, maar daar is het nooit van gekomen. De 
kloostergemeenschap was daar te klein voor. Wel was 
er elke ochtend mis en in de namiddag kon wie wilde 
deelnemen aan de gebedsdienst van de Zusters. Maar de 
ontwikkelingen gaan snel. 

  
In 1967 leven er (door overplaatsingen naar 
andere huizen) nog maar vier zusters in Oss, 

waarvan één aan het einde van het jaar gaat verhuizen. 
Van de anderen studeert zuster Theodora in Nijmegen 
en werkt in deeltijd op het gemeentehuis van Oss in de 
registratie.  De priorin, zuster Theresia, vertelt in okto-
ber 1967 in de krant: “Wij hebben er zelfs een bureau voor 
school- en beroepskeuze bijgehaald om ons van advies 
te voorzien.” De hele orde is op zoek naar een nieuwe 
vorm van het kloosterleven. Voor Oss betekent dit dat 
het klooster aan de Molenstraat wordt opgeheven. De 
laatste drie zusters vertrekken in 1968 en vestigen zich op 
de Spiegelstraat in de nieuwe wijk de Ruwaard. 
  
In het huis nr. 77 kwam toen de familie W. Boterenbrood 
te wonen. Aan hen vertrouwde mevrouw Welting-Van 
Leeuwen haar aantekeningen toe. Zij hebben op hun 
beurt aan het begin van de jaren 1990 de stukken aan 
de streekarchiefdienst in Oss gegeven, samen met een 
aantal kleine voorwerpen uit de kapel. Wanneer de heer 
en mevrouw Welting-Van Leeuwen zijn overleden was 
niet te achterhalen. Het laatste knipsel in haar plakboek 
stamt uit 1967. 
  
Agnes Lewe, Nijmegen 2010 
  
1  Zie de foto’s uit 1905 en 1916 

2 .  In een bericht over de oprichting van een fanfare in Zeeland van 
12 september 1891 is er sprake van dat men “met den heer B. 
Welting te Grave” in onderhandeling is “tot het leeren bespelen 
der instrumenten”. (bron: www.muziekvereniging-zeelandia.nl/
overzeelandia_dirigenten.html). 

3.  Mia Scholten-Van den Bergh, Persoonlijke herinneringen aan haar 
belevenissen in Oss en omgeving in de Tweede Wereldoorlog, uitg. 
door Johan van den Bergh, Gouda, april 2009. (Aanwezig in de 
bibliotheek van het Stadsarchief.) 

4.  A.w., p. 34. 

5. StAOss, inv.nr. A008. 

6.   Het verhaal van Theej en Jet Wolters staat in De Sleutel van 5 
augustus 1971. 

 (* = geboren 
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In 1933 werd te Oss in een grote grafheuvel een 

bronzen emmer of situla gevonden. In de situla, die 

als grafurn was gebruikt, bevond zich een opgerold 

ijzeren zwaard, waarvan het gevest (handvat) met 

bladgoud was ingelegd. Nog steeds is dit het enige 

bekende Nederlandse zwaard uit de prehistorie dat 

met goud is versierd. Op basis van literatuurstudie 

en door het daadwerkelijk namaken van het 

zwaard is geprobeerd de geheimen die het in zich 

bergt, te ontsluiten. 

Het Vorstengraf van Oss 
Het Vorstengraf van Oss dateert uit de vroege IJzertijd, 
van circa 600 voor Christus. De grafheuvel heeft een dia-
meter van ruim 53 meter, en is daarmee de grootste van 
Nederland. Hij is over een duizend jaar oudere grafheu-
vel uit de bronstijd aangelegd. Deze zogeheten twee-peri-
oden-grafheuvel maakte deel uit van een groot grafveld 
dat ten zuiden van Oss is gesitueerd. De auteur van dit 
artikel, Peter van Nistelrooij, is initiatiefnemer en voor-
zitter, initiatiefnemer en voorzitter van de stichting die 
de Osse Vorstengrafheuvel heeft gereconstrueerd. Deze 
reconstructie is op basis van opgravingsgegevens uitge-
voerd op de originele plaats, in een kleinschalig grafheu-
vellandschap. In 2003 is de reconstructie door de commis-
saris van de Koningin in Noord-Brabant geopend en in 
2005 werd de Ym van der Werffprijs voor Archeologische 
Monumentenzorg toegekend aan de Stichting. 

Het zwaard
Het zwaard stamt uit de Hallstatt-D periode en is van 
het type Mindelheim. De zwaarden uit deze periode 
zijn van ijzer gemaakt en de gevestknop of pommel is 
meestal paddenstoelvormig. Het Osse zwaard heeft een 
prachtig lemmet waarop parallel aan het snijvlak lij-
nen zijn ingesmeed, die naar het gevest toe uitlopen als 
een soort bloemkelk. Het Osse zwaard heeft een totale 
lengte van 116,5 centimeter is ongeveer 20 centimeter 
langer dan de tot nu toe bekende exemplaren. Door zijn 
bijzondere vormgeving en gebruikte materialen moet 
het een kostbaar bezit zijn geweest. De eigenaar zal een 
hoogwaardige positie hebben gehad. Het zwaard heeft 
vanuit Midden-Europa een reis gemaakt naar Nederland. 
Hoogstwaarschijnlijk is het gekromd om het in de situla 
te kunnen deponeren, maar er zijn ook gekromde zwaar-
den gevonden zonder omhulsel. Het kan dus ook zijn dat 
het zwaard ritueel onklaar gemaakt is voor de reis naar 
het hiernamaals of simpelweg om diefstal te voorkomen.

E x p e r i m e n t e l e  a r c h e o l o g i e

Reproductie van het 
zwaard uit het Vorstengraf 

van Oss
De reconstructie van het vorstengraf van Oss werd op 10 juli 2003 officieel geopend. Het vorstengraf werd voor de helft gereconstrueerd, met een 
wand van cortenstaal. Hierdoor kan de bezoeker als het ware een kijkje nemen in het inwendige vorstengraf.

Het originele zwaard na de restauratie in 1992 door J.Kemkens. Bij deze 
restauratie is de punt van het zwaard, die eerst als onderdeel van een 
tweede zwaard of dolk was geinterpreteerd, aan het zwaard bevestigd. 
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De reproductie
Het idee om het Vorstengraf-zwaard te reproduceren 
ontstond in het stadsarchief van Oss tijdens een archeo-
logische tentoonstelling van vondsten uit het Osse 
gebied de Horzak. Als publiekstrekker was daar een pop 
tentoongesteld, die de Osse vorst in de juiste prehisto-
rische kleren voorstelde en was voorzien van een recht 
zwaard. Onder het genot van een pilsje vonden metaal-
bewerkingkenner en onderwijsman Wim van Dorst en 
de auteur van dit artikel het een goed idee om - in het 
kader van het honderdjarig bestaan van het technisch 
beroepsonderwijs in Oss - het zwaard na te maken. Een 
kopie van een van de oudste ijzeren voorwerpen van 
Nederland en techniek leek ons een mooie combinatie. 
Maar dan moest het wel een zwaard worden waar meer 
“leven” in zat dan in de getoonde replica. Wim van Dorst 
is de inspirator van het boek ‘Slagen op het aambeeld”, 
het boek gaat in op de geschiedenis van de metaalbewer-
ker. Nu trof het dat in Oss de enige Nederlandse VMBO-
onderwijsinstelling is gevestigd waar men de beginselen 
van het smeden kan leren. De smid die daar les geeft, is 
Otto van Dijk. Otto van Dijk heeft zich het smeden van 
wapens, zeer gedreven, eigen gemaakt. Zo heeft hij naast 
een vakopleiding bij Jos De Graaf in Veghel, cursussen in 
Zweden en in Tsjechië gevolgd. Het enthousiasme van 
Wim van Dorst werd al snel door Otto van Dijk over-
genomen. De taakverdeling werd gemaakt. Peter van 
Nistelrooij zou de benodigde informatie verzamelen, 
Wim van Dorst zorgt voor van alles en nog wat en Otto 
van Dijk gaat het zwaard maken. Om alle productiestap-

pen goed vast te leggen ontstond het idee om een film te 
maken; Piet van Lijssel nam deze taak op zich. 

Het verzamelen van informatie
Via diverse contacten in archeologisch Nederland kwam 
ik terecht bij de eigenaar van het zwaard, het Rijks 
Museum der Oudheden(RMO) te Leiden. Luc Armkreutz, 
conservator bij het RMO, hoorde ons idee aan en zegde 
alle medewerking toe. Bekend is dat voor de heropening 
van het RMO in 1993, Neerlands mooiste archeologische 
voorwerp nauwkeurig is gerestaureerd. De restauratie 
is in opdracht van het RMO uitgevoerd door het gere-
nommeerde bedrijf Restaura te Haelen. Ton Lupak van 
Restaura heeft toen een zeer gedetailleerde tekening van 
het zwaard gemaakt en die mochten wij onder embargo 
van het RMO gebruiken. Het originele zwaard en de 
eerder besproken pop met replica bevonden zich begin 
van dit jaar in het prachtig vernieuwde Gallo-Romeins 
museum te Tongeren in België. Deze en andere belang-
rijke Nederlandse voorwerpen maakten deel uit van de 
tentoonstelling Ambiorix, koning van de Eburonen. 
Ook in dit museum verkregen we alle medewerking en 
mochten we, onder ogen van de ‘Osse vorst’ en museum-
bezoekers, uit alle hoeken foto’s maken. 
Nadat we de vele detailopnamen hadden bekeken kwa-
men vragen naar voren, zoals: Hoe is de restauratie van 
het zwaard uitgevoerd? Is er iets bekend over de struc-
tuur van het ijzer? Welk materiaal is gebruikt voor het 
handvat? En hoe is het goud ingelegd? Voor deze vragen 
konden we terecht bij Restaura in Haelen. Na gastvrij 

Tijdens de tentoonstelling ‘Ambiorix. Koning van de Eburonen’ in 
het Gallo-Romeins Museum in Tongeren was het originele zwaard 
van Oss te zien. De onderzoekers mochten vanuit alle hoeken foto’s 
maken om als basis te dienen voor de reconstructie.

 Het projectteam met van links naar rechts Piet van Lijssel, Wim van Dorst, 
Otto van Dijk en Peter van Nistelrooij
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onthaal door de heren Jo Kempkens en Ton Lupak werd 
er uitgebreid gediscussieerd over de restauratie in 1993. 
Het ijzeren lemmet was door en door verroest, er was 
geen metaalstructuur zichtbaar. Jo Kempkens vertelde 
dat je het verroeste ijzer kunt vergelijken met speculaas: 
poreus en erg kwetsbaar. Het origineel is daarom gestabi-
liseerd met kunsthars. Van welk materiaal het handvat is 
gemaakt, was niet meer te achterhalen. Toch zijn er door 
de laatste restauratie veel details van het zwaard ontdekt. 
Er werd zelfs een losgeraakt deel toegevoegd. Dit gedeelte 
was in eerste instantie voor een mes aangezien, maar 
bleek de punt van het zwaard te zijn. Helaas is er tijdens 
eerdere restauraties veel informatie verloren gegaan. Zo 
zijn er geen röntgenopnames van het zwaard gemaakt. 
Dit is nu ook niet meer mogelijk.    
    
Uitgangspunten voor de replica
Naar aanleiding van het overleg bij Restaura en de litera-
tuur studie werd besloten de zeer gedetailleerde tekening 
van Ton Lupak als leidraad voor de replica te gebruiken. 
Uit de tekening blijkt dat het zwaard 116,5 centimeter 
lang is en het zichtbare ijzeren lemmet is 96 centimeter. 
Het zwaard heeft geen kerfsporen of beschadigingen 
ten gevolge van gevechten. Verder is opvallend dat het 
lemmet recht is geweest en geen bladvorm heeft, zoals 
bij de meeste Mindelheim-zwaarden. De kenmerkende 
kelkvormige uitloop van het lemmet naar het gevest toe, 
komt bij meerdere Mindelheim-zwaarden voor. 
Om de volgende keuze te verklaren eerst dit: in het begin 
van de IJzertijd werden met primitieve smeltoventjes 

klompjes ruw ijzer geproduceerd. De klompjes werden 
samen gevormd tot grotere ijzerbaren. Deze ijzerbaren 
waren van verschillende kwaliteit. In de prehistorie was 
de positie van de smid hoogstaand en voor het maken 
van ijzeren voorwerpen en wapens was vakmanschap 
onontbeerlijk. Een smid die alle facetten van het smeden 
goed beheerste was zeer belangrijk voor de gemeen-
schap. Elke smid had zijn eigen specifieke truckjes. Door 
bijvoorbeeld stukjes hard en stukjes taai metaal samen 
te voegen verkreeg men uiteindelijk een metaal waar-
van de eigenschappen waren gedeeld. Verontreinigingen 
hadden grote invloed op de kwaliteit en moesten zoveel 
mogelijk worden beperkt. De uitdrukking ‘het geheim 
van de smid’ is nu ook meteen duidelijk! Om het effect 
van vele verschillende klompjes ijzer na te bootsen, heeft 
Otto van Dijk het zwaard gesmeed in de zogenaamde 
damast-techniek. In ons geval bestond het uitgangspunt 
uit negen plaatjes metaal in twee verschillende materi-
aalsoorten (nikkel en mangaan gereedschapstaal) die om 
en om op elkaar zijn gestapeld. Bij de reconstructie werd 
besloten twee zwaarden te maken: één gekromd en één 
recht exemplaar. Door op het einde van het smeedproces 
het metaal te etsen in ijzerchloride, werd een zichtbare 
materiaalstructuur verkregen. In feite is het werk van de 
smid daarmee te zien, ook de materiaal- en productieaf-
wijkingen zijn zichtbaar. De geproduceerde zwaarden 
werden hierdoor ‘levendiger’. 
Niet alleen de vormgeving van het ijzeren lemmet is 
bijzonder fraai, maar ook is veel aandacht en zorg besteed 
aan het uiterlijk van het gevest. De keuze van de materi-

Met hamer en 
aambeeld worden 
negen plaatjes staal 
op een temperatuur 
van 1200 tot 1300 
graden Celcius in 
elkaar geslagen 
(wellen). Door het 
resultaat meerdere 
malen dubbel te 
vouwen ontstaat 
uiteindelijk een plaat 
staal met honderden 
lagen.

De smid smeedt het zwaard in de vorm met behulp van een mechanische 
luchthamer. De kracht van de slagen is met een voetpedaal te regelen.
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alen van het handvat en pommel zal naar onze mening 
navenant zijn geweest. In tegenstelling tot Restaura 
denken wij dat het handvat uit twee delen heeft bestaan. 
Het ijzeren gedeelte van het handvat is te fraai gevormd 
om het te verbergen en zal hoogstwaarschijnlijk zicht-
baar zijn geweest. Voor het handvat hebben we gekozen 
voor hout van een walnootboom en wel de knollen die 
als wildgroei op sommige stammen zijn te vinden. Deze 
hebben een levendige en grillige structuur. Het ijzer is 
niet symmetrisch geplaatst in het handvat. Daarom is er 
verschil in houtdikte. Uit de literatuur komt naar voren 
dat de fraaie pommel wellicht van een ander materiaal 
kan zijn gemaakt dan het handvat. Te denken valt aan 
been, hoorn of hout. Daarom hebben we één zwaard met 
een pommel van walnoothout gemaakt en één zwaard 
met een pommel van hoorn. 
Het handvat is met bronzen pennen aaneen geklonken. 
Twee pennen in het midden, onder de rij van vier klink-
nagels gaan bij het originele zwaard niet door het ijzer 
heen. Deze twee pennen hebben geen functie en zijn ter 
versiering aangebracht. Bij de replica’s gaan alle pennen 
door het ijzer in verband met de stevigheid. De pommel 
is aan het einde van het ijzeren gedeelte van het handvat 
vastgeklonken.
Het originele massieve bladgoud heeft een dikte van 0,1 
à 0,2 millimeter en is ingelegd: de randen van de blad-
goudfiguren waren oorspronkelijk omgebogen en in een 

sleufje vastgezet. Dit is niet stevig genoeg om het zwaard 
krachtig te hanteren. Of is het bladgoud misschien speci-
aal voor de begrafenis aangebracht? Dit detail en het feit 
dat er geen beschadigingen op het lemmet zijn aange-
troffen, geven aan dat het zwaard hoogst waarschijnlijk 
puur ceremonieel is geweest. Voor de goudfiguren heb-
ben we bronsplaten van 0.1millimeter dikte gekozen. Na 
het produceren zijn deze met bladgoud verguld. Op één 
goudfiguur na zijn ze alle symmetrisch. Ze zijn ingelegd 
en verlijmd. Dit is gedaan om zonder problemen het gere-
construeerde gevest met de hand beet te kunnen pakken.

De reproductietechnieken 
De eerdergenoemde negen plaatjes metaal, met een 
grootte van 90x30x4 millimeter, zijn tijdens het smeden 
van de reproductie van het lemmet op elkaar gestapeld 
en op temperatuur gebracht (1200-1300±C). Door erop te 
slaan liet de smid de metalen in elkaar vloeien (wellen), 
een lasmethode die tot een eeuw geleden nog als enige 
werd toegepast. Door de komst van autogeen lassen rond 
1900 en elektrisch lassen in 1930 raakte deze lasmethode 
na de Tweede Wereldoorlog snel uit de gratie. 
Door het wellen ontstaat een strip: deze is met een 
schrootbeitel ingehakt en dubbel gevouwen. De hande-
ling gebeurde een drietal keer en met drie blokjes. De drie 
blokjes zijn vervolgens op elkaar gestapeld en aan elkaar 
geweld. Het ontstane blok werd weer uitgesmeed en ook 

Na het smeden wordt het lemmet in de vorm geslepen.        

Het zwaard werd uiteindelijk in de vorm gesmeed omdat het niet mogelijk 
bleek het zwaard koud te buigen. Uit onderzoek blijkt dat het originele 
zwaard wel koud is gebogen, en dat staal moet dan ook veel zwakker 
geweest zijn.

De damaststructuur van het zwaard geeft het lemmet een levendig 
karakter. De lemmetuitloper is in een bloemkelkvorm gesmeed.
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hier gebeurde deze handeling driemaal. Uiteindelijk had 
het blok, dat circa 1,5 kilo woog, 864 lagen, genoeg mate-
riaal voor één zwaard. Het tweede zwaard is in een andere 
volgorde gesmeed, waardoor er 1344 lagen zijn ontstaan, 
elk zo dun is als een sigaretvloeitje. Van elk blok werd een 
strip gesmeed met een lengte van 1,2 meter, een breedte 
van circa 30 millimeter en een dikte circa10 millimeter. 
Het wellen is gedaan met hamer en aambeeld. Het uit-
smeden gebeurde op een mechanische luchthamer. De 
kracht van de klappen van de luchthamer kon de smid 
zelf regelen met een voetpedaal. Het smeden lijkt een-
voudig maar dat was het zeker niet. Alleen met de juiste 
opleiding, veel smeden en na veel weggooien bereikt men 
het gewenste vakmanschap. 
   
Het smeden van de uiteindelijke vorm gebeurde met de 
smeedhamer op een aambeeld. De laatste bewerking met 
het smidsvuur was het maken van de lemmetuitloper 
in de bloemkelkvorm. Deze werd op het aambeeld ruw 
voorgevormd en met een stokbeitel zijn de zijkanten 
afgesplitst. Het is bewonderenswaardig om te zien hoe 
een smid door smeden, zonder een elektrische slijptol, 
een stuk ijzer in de juiste vorm kan brengen. Nadat de 
vorm van het zwaard gesmeed was, begon het slijpen. 
Ook dat was nog een heel werk. Met behulp van een 
natuursteen en water zijn de vormen strak geslepen. 
Eerst met een grove steen daarna met steeds fijnere ste-
nen. De groeven in de lengterichting van het lemmet zijn 
handmatig met een koudbeitel ingeslagen en daarna tot 
een vloeiende lijn geslepen. 

Om het gereproduceerde zwaard te verbuigen zoals het 
origineel, moest het worden gesmeed. Het gebruikte 
metaal was veel te taai om het te kunnen buigen. De 
kromming werd gemaakt op een rond blok hout. Het 
imiteren van een bestaande krul bleek veel lastiger dan 
het maken van een nieuwe. Het ijzeren lemmet van het 
originele zwaard zal waarschijnlijk veel gemakkelijker 
te buigen zijn geweest. Het lemmet zal, waarschijnlijk 
ergens tussen ingeklemd, met de hand koud gebogen 
zijn. Dit denken we omdat er op het gevest geen verbran-
dingssporen zichtbaar zijn. 
Zoals gezegd, is het metaal op het einde van het smeed-
proces geëtst. Dit gebeurde in ijzerchloride en verschafte 
een zichtbare materiaalstructuur. Hiermee waren het 
werk van de smid en ook de materiaal- en productieaf-
wijkingen op het ijzer te zien. Het ijzeren gedeelte van 
het zwaard was nu gereed. 
 
Het produceren van het handvat is ook door Otto van 
Dijk uitgevoerd. Hij ging van grof smeedwerk naar heel 
fijn inlegwerk. Eerst werd het walnoothout op de juiste 
afmetingen en vorm gezaagd en gevijld. De details van 
de goudversieringen zijn op de tekening van Ton Lupak 
goed te zien. Maar het bleef een platte tekening van een 
ruimtelijk object. Dus enkele goudversieringen zijn aan 
de hand van foto’s van het origineel empirisch bepaald. 
Daarna werden de plaatsen van de goudfiguren verdiept. 
Voor dit nauwkeurige karweitje was veel geduld beno-
digd. De goudfiguren werden uit bronsblik geknipt en 
nadat de vorm goed passend was gemaakt op het hand-

De productie van het gevest werd ook door de smid gedaan.

De damaststructuur van het zwaard geeft het lemmet een levendig karakter. 
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vat, werden de figuren verguld. Het vergulden is gebeurd 
met zogeheten torengoud. Het verlijmen is gedaan met 
een tweecomponentenlijm.

Het resultaat.
Het resultaat van deze exercitie bestaat in ieder geval 
uit een prachtig filmdocument en twee schitterende 
zwaarden: een gekromd zwaard zoals het origineel en 
een recht zwaard met een totale lengte van 116,5 centi-
meter. Zwaarden die duidelijk vakmanschap uitstralen. 
De ijzeren delen van de zwaarden zijn kunstwerken 
op zich. Het fraai gevormde ijzeren gedeelte dat bij het 
origineel verborgen zit in het handvat, hebben we in de 
reconstructies zichtbaar gemaakt door het hout van het 
gevest in tweeën te delen. 
Zoals hiervoor beschreven, was een deel van de informa-
tie over het oorspronkelijke zwaard niet meer te achter-
halen, zoals de exacte materiaalsamenstelling. Ook uit de 
literatuur is weinig bekend over de gebruikte materialen 
van Mindelheim-zwaarden. Het oorspronkelijke lemmet 
moet veel zwakker zijn geweest, waardoor het met de 
hand kon worden gebogen. De restauratie in 1993 heeft 
wel veel nuttige informatie opgeleverd, zoals het losse 

deel dat weer kon worden toegevoegd. De gedetailleerde 
tekening van Restaura was bij de reconstructie zeer goed 
bruikbaar. 
De gekozen moderne metalen hebben ons genoodzaakt 
de krul te smeden, omdat het zwaard anders zou breken. 
Het effect van het produceren van het ijzeren gedeelte in 
damasttechniek heeft het gewenste resultaat, een ‘leven-
dig’ zwaard, ruimschoots waar gemaakt. Het geheim van 
de smid is door het etsen prachtig zichtbaar gemaakt.
Het produceren van de twee zwaarden heeft, ondanks het 
gebruik van moderne gereedschappen, meer dan vijfhon-
derd uur gevergd. Dit geeft wel aan dat in de prehistorie 
dit soort ceremoniële voorwerpen met veel vakmanschap, 
met nadruk op de vorm en kunstzinnigheid, werden 
gemaakt. Het waren kostbare zwaarden die de eigenaar 
een hoge status gaven. Een zeker gevoel van status, en 
bewondering voor de vorm van het zwaard, de smid uit 
de prehistorie en de smid uit het heden, hadden wij ook 
toen we de zwaarden uiteindelijk in onze handen had-
den.  PvN
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Het eindresultaat is niet alleen prachtig 
om te zien, het heeft de onderzoekers 
ook nieuwe inzichten gegeven in het 
productieproces van het originele zwaard 
van Oss.
In Oss hebben het originele zwaard en 
de beide replicazwaarden onderdeel 
uitgemaakt van de overzichtstentoonstelling 
Onder Oss Een archeologisch verhaal. Deze 
tentoonstelling duurde tot 21 november 2010. 
De replicazwaarden zijn aangeschaft door 
de gemeente Oss en wij hopen dat deze 
zwaarden een mooie plaats krijgen in het 
Osse Museum Jan Cunen. 
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Stadsharmonie KVA: 
‘Hij die muzijk beoefent zoekt rein akkoord en vriendschap’, een chronologisch 
overzicht van de eerste 75 jaar van Stadsharmonie KVA’ door drs. Gerard Ulijn

Harmonie Kunstliefde Vermag Alles heeft in 2010 
het 175-jarig bestaan met tal van activiteiten luister 
bij gezet. Extra optredens in groot verband op de 
Heuvel, extra activiteiten om jongeren enthousiast 
te maken voor de muziek en natuurlijk aandacht 
voor de lange en boeiende geschiedenis van de 
harmonie zijn er een paar van.  Bij de viering van 
het 150-jarig bestaan in 1985 is een publicatie over 
KVA uitgekomen die weliswaar de hele bestaan-
speriode bestrijkt, maar toch vooral de periode 
vanaf 1911 beschrijft, bij gebrek aan bronnen over 
de eerdere tijd. Gerard Ulijn heeft in de loop van de 
jaren bij al zijn onderzoeken echter ook veel informatie over KVA 
aangetroffen over die vroegste periode. Het zijn kleine brokjes, 
hapjes van soms maar één stukje in een jaar. Zo springt de eerste 

pagina van het gedenkboek al van een brokje 
uit februari 1835 door naar 23 november 1845. 
Die eerste vermelding maakt echter wel onom-
stotelijk duidelijk dat KVA werkelijk al in 1835 
opgericht is. En bij elkaar geven al die brokjes 
informatie door de jaren heen, een aardig beeld 
van de vroegste jaren. En het blijft tenslotte een 
heel bijzondere prestatie dat een vereniging 
zo lang actief is. Opmerkelijk: het boekje heeft 
ook een dvd, die de laatste 25 jaar in beeld en 
geluid samenvat. En nog opmerkelijker: Gerard 
Ulijn heeft niet alleen zijn kennis over KVA in het 

boek samengebracht, hij heeft zelfs een lied ‘Ode Oss’ geschreven, 
op muziek van Joop Stokkermans dat bij het zomerconcert op de 
Heuvel is gespeeld. (46 pagina’s, € 6,95)                     PS

Aan de Heschebaan, een zijweggetje van de Schaijkseweg door 
Herperduin, is in oktober 2010 een loopgraaf van het Nederlandse leger 
uit mei 1940 weer zichtbaar gemaakt. Jan van Berkel, inwoner van Herpen 
en zeer actief in landschaphistorie, archeologie en natuur, attendeerde de 
gemeente Oss op het bestaan van dit restant van de oorlog. Dankzij een 
bijdrage uit het budget voor de Reconstructie van Maas en Meierij kon 
de loopgraaf voor het grootste deel weer zichtbaar worden gemaakt. De 
herstelde loopgraaf heeft een lengte van ongeveer 90 meter. 
De loopgraaf is aangelegd in de maanden voor het uitbreken van de 
oorlog op 10 mei 1940 door het III 14 RI, dat wil zeggen, het derde bataljon 
van het 14e Regiment Infanterie van het Nederlandse leger. 
In de loop van 1939-1940 werd het in Nederland duidelijk dat er goot 

gevaar van buur Duitsland te duchten viel. De Peel-Raamstelling langs 
de oostelijke grens werd daarom in allerijl versterkt. Achter deze 
hoofdverdedigingslinie werden in deze contreien (Vak Schaijk) een stuk 
of vijf noord-zuid georiënteerde loopgraven aangelegd door III 14 RI. De 
Duitsers braken bij hun inval op 10 mei ’40 al snel bij Mill door de linies. Het 
III bataljon had nog geen schot gelost maar kreeg op 11 mei opdracht zich 
terug te trekken op de Zuid-Willemsvaart bij Den Dungen. Daar kwam het 
wel tot een treffen met de Duitsers, waarbij hun commandant sneuvelde. 
Van een van de loopgraven bij Herpen bleven de restanten zichtbaar in het 
bos. De reconstructie maakt dit litteken in het landschap weer zichtbaar. 
Een informatiepaneel met foto licht de historie van de plaats toe. PS

Reconstructie loopgraaf Kleine Heide Herperduin

In het bos bij de Heschebaan is het restant van de loopgraaf zichtbaar 

als een laag slingerend spoor. De kraanmachinist begint aan het 

uitgraven. (foto PS)
Een wandeling door de gereconstrueerde loopgraaf op de Kleine Heide in 

Herperduin door de deelnemers van de excursiegroep naar Overloon. (foto PS)
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Op 27 mei was Hans Pennings in het Stadsarchief in 

Oss te gast bij De Werkende Mens om een presentatie 

te houden over de opgraving van het kasteel van Oss 

waar hij intensief bij betrokken was. 

De ontdekking van het kasteel van Oss baarde groot 
opzien. En dit in de stad Oss waar men toch gewend is 
aan opzienbarende archeologische vondsten.
De vondst werd gedaan op de plek die nu bekend staat 
als het Burchtplein tussen de Singel 1940-1945 en de 
Koornstraat, lange tijd een plek waar alleen wat boer-
derijen stonden.

Begin mei 1994 werd begonnen met de aanleg van een 
prestigieus winkel- en wooncomplex op het terrein 
waar toen alleen de tijdelijke bouw van een supermarkt 
stond.
De Archeologische Werkgroep Oss werd bij het project 
betrokken omdat men de loop van de stadsgracht ver-
der in kaart wilde brengen, bovendien bestonden er 
kansen op vondsten van een uitloper van een nederzet-
ting uit de Romeinse tijd die men ten noorden van de 
Singel 1940-1945 had aangetroffen. Bovendien bestond 
er ook de mogelijkheid tot aansluiting bij de middel-

eeuwse vondsten die in de jaren ’80 waren gedaan op de 
Eikenboomgaard.

Op 5 mei 1994 gaf het terrein echter zijn grote geheim 
prijs. In de noordwesthoek van de bouwput werden de 
resten aangetroffen van een bakstenen fundering van 2 
muurdelen met een ronde hoektoren.
In overleg met betrokkenen werd de bouw stilgelegd en 
kreeg men assistentie van Gemeentelijke Archeologische 
Dienst van ’s-Hertogenbosch.
Aan de noord- en oostzijde van de fundering blijkt een gracht 
gelegen te hebben waarvan de vulling voor een deel reeds 
machinaal verwijderd is.  De bovengrond van de resterende 
fundering en de vulling van de gracht worden verwijderd.
In de maand mei wordt een groot deel van het gebouw 
blootgelegd en wordt duidelijk dat er ook een gracht om 
het kasteel liep.

Prof. dr. Hans Janssen van de Gemeentelijke 
Archeologische Dienst van ‘s-Hertogenbosch beves-
tigde dat de vondst de resten betrof van een mid-
deleeuws kasteel. De dienst zal assistentie verle-
nen en de verantwoordelijkheid van de opgraving 
op zich nemen. De vondst wordt uitgebreid gedo-
cumenteerd, ingetekend en gefotografeerd. 3 

Lezing over het Osse kasteel 
door Hans Pennings

Het is geen waterput…maar de hoektoren van een……kasteel!
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Ten tijde van de vondst van het kasteel is door de archi-
varis Henk Buijks onderzoek gedaan in de archieven 
naar vermeldingen van het kasteel en deze vermeldingen 
werden gevonden:

 ɶ In een akte uit 1374 wordt gesproken over ‘het huis 
tot Osse’: “Item heeft Marcelijs (Marcelijs zoen heren 
Godevaerts van Osse) sijn huis tot Osse dat des her-
togen open huis want is want die hertoge liet aldaer 
maken om der lantwere willen jegens Ghelrelant. 
Mer en is engheen leen” - uit Leenboek Brabant 
‘Spechtboek’ 1374)

 ɶMarcelis van Os is waarschijnlijk de stichter van de 
lakenhal, het gewantshuis, aan de Heuvel. In 1340 is 
zijn zoon Godevaart eigenaar. In hetzelfde jaar bezit 
Godevaart ook de door zijn vader verworven olieslag 
en molendwang binnen de gemalen van Oss, Heesch 
en Geffen, waartoe ook Nistelrode en Berghem beho-
ren, en een oliemolen in Oss. In 1345 wordt Godevaart 
leenman van de hertog van Brabant voor de visserij 
in de Oude Maas in het gericht van Kessel en Maren.

 ɶHeer Godevaart van Os, ridder, wordt in 1345 en 1347 
schildknaap. Hij laat in 1345 een kapel bouwen aan 
de parochiekerk van Oss en sticht er een Onze Lieve 
Vrouwe altaar. Van de abt van Echternach verkrijgt 
hij het patronaatsrecht in leen en wordt zo  de leen-
man van Echternach. Hij richt de Onze Lieve Vrouwe 
Broederschap op en sticht in 1357 een tweede altaar 
in de kerk, gewijd aan het Heilig Kruis, de H. Maria 
Magdalena en de H. Agatha en krijgt het patronaats-
recht in leen van Echternach.

 ɶ In 1357 en 1363 ontvangt Godevaart de ridderslag 
en legt in 1364 een verklaring af als leenman van 
Echternach. Voor 1340 stelt hij de Tafel van de Heilige 
Geest in in Oss.

 ɶHij heeft het recht de Heilige Geestmeesters (arm-
meesters) aan te stellen en houdt toezicht op het 
financiële beheer. Zijn zoon Marcelis wordt in 1381 
opperprovisor (provisor superior). Hun nakomelin-
gen blijven gedurende het ancien regime erf-provi-
soren van de armentafel, stellen de armmeesters aan 
en horen de rekeningen af. Marcelis had vele bezit-
tingen in de Meijerij, hij was schepen in Den Bosch 
van 1373 tot 1382 en lid van de Onze Lieve Vrouwe 
Broederschap. 

 ɶ In de jaren ’80 van de 14e eeuw vinden we het Osse 
kasteel terug in de Boschprotocol: “1381: huizen 
en een hof van Dirck van Steenre, zoon van wijlen 
Heer Godevaart van Os, in Os nabij het stenen huis 
(domum lapideum) van wijlen heer Godevaart ter 
plaatse genaam ‘binnen die Zingel van den Grave.”

 ɶ “1386: erven (grond) afkomstig van wijlen Marcelis 
van Os, zoon van wijlen heer Godevaart van Os, rid-
der, en het erf of goed van wijlen Heer Godevaart van 
Os, gelegen in Oss binnen een eigen gracht.”

 ɶ18 augustus 1387 wordt het kasteel vermeld in de 
rekening van de kwartierschout van Maasland, Jan 
Proefs. Het kasteel wordt niet bewaakt en men is 
bang dat de hertog van Gelre het kasteel zal bezetten. 
Daarom wordt op last van de Drossaard van Brabant, 
de heer van Wittem, het kasteel bewaakt door 5 
aanvoerders en 70 manschappen. Later komen daar 
nog 72 bereden manschappen bij. Dit brengt natuur-
lijk ‘verteerkosten’ met zich mee naast de lonen die 
betaald dienden te worden. Er wordt gesproken van 
een waker, een portier en een torenwachter wat het 
bestaan van de toren impliceert en een poortgebouw.

 ɶ13 september 1387 geeft hertogin Johanna vanuit 
Tervuren toestemming aan de stad ’s-Hertogenbosch 
om Oss “dairt nu verbernt es” te versterken: “…dat 
sij t’Os, dairt nu verbernt es, ende anderswair, dirt 
ons stat van den bosch noet sal duncken, met onsen 
anderen luden ons meyerien voors. Begripen mogen, 
ende Os ende anderswair dairs te doen is mogen sterk 
ende vesten met graven ende andersins….”

 ɶ In 1393 wordt er in Boschprotocol gesproken van een 
castrum. “Een hoeve van Heer Gielis van Os, priester, 
zoon van wijlen Godevaart van Os gelegen in de paro-
chie Os, ‘prope castrum’ ...” =  nabij het kasteel.

 ɶ In 1405 draagt Willem van Volkel namens heer 
Goossen van Lienden (man van Sophia, weduwe van 
Marcelis van Os) aan Aert Stamelaert van Uden en 
diens vrouw Dirckske van Os (dochter van Marcelis 
en Sophia), alle goederen, cijns- en feodale goederen 
over, eertijds van Marcelis van Os. Zij hadden tot dan 
toe het vruchtgebruik. 

 ɶ In 1417 is er bij verdere overerving sprake van een ste-
nen huis: Gijsbert die Koc, man van vrouwe Dirckske 
van Dinther (kleindochter van heer Godevaart van Os) 
draagt aan Aert Stamelaert van Uden grond over: “Die 
camp bij tHuis” naast het erf van Aert Stamelaert, de 
gracht van het stenen huis van Aert Stamelaert, en de 
gemene weg, en de ‘Koekenhoff’, dat ook grenst aan 
de gracht van Aert Stamelaert.

 ɶDoor verschillende beschrijvingen kan men blijven 
volgen wie het kasteel in bezit heeft: 1457: Marcelis 
van Uden (zoon van Aert Stamelaert), in 1485 wordt 
het kasteel door erfenis het eigendom van Aert 
Stamelaert, de zoon van Marcelis.

 ɶ In 1496 wordt er beslag gelegd op de bezittingen van 
Aert Stamelaert wegens een achterstallige erfcijns aan 
het Claraklooster in Den Bosch. Goossen van Brecht,  3 

Vermelding in historische bronnen.
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3 de echtgenoot van jonkvrouw Johanna, dochter 
van wijlen Marcelis van Uden, stelt het klooster scha-
deloos. De verbeurdverklaring vervalt en de goederen 
komen toe aan de familie.

 ɶ In 1571 komt het tot een deling van goederen van de 
nakomelingen van de heer Jan van Brecht, ridder, 
heer van Hagoort en zijn vrouw, vrouwe Elisabeth 
van Hunnenberg (Hoenberg). De laatste is een doch-
ter van Hans van Hoenberg en Jonkvrouw Dirckske 
van Uden, dochter van Marcelis. Hun schoonzoon 
Jonker Walraven van Erp erft: den Werf erffve metten 
ouden boogaert daert ouden huijs op plach te staen 
ende noch eensdeels staet met sijnen grachten ende 
toebehoirten…gelegen tot Os.

 ɶ In 1598 werden de goederen van Jonker Walraven van 
Erp gedeeld. De erfgenamen zijn Heer Jan van Erp, 

kanunnik en domheer van St. Lambert in Luik en 
Jonker Goijaert van Erp.

 ɶ In 1707 is het gebied in handen gekomen van Theunis 
Hendrik Herpers en zijn nakomelingen. In het cijns-
boek van Oss vinden we terug: “huijs en hoff aen de 
Weeterschap”. In de diverse akten van erfdeling en 
verkoop blijkt dat Theunis er rond 1670 een boer-
derij gebouwd heeft aan de Korenstraat. Het ter-
rein heet ‘De cleijne Eijckenboogaert’ of ‘Achter den 
Eijckenboogaert’. Zijn nakomelingen blijven eige-
naar van het huis en de achterliggende gronden.

 ɶ In 1832 zijn Gijsbert Dirk van Vugt en zijn vrouw 
Johanna Timmermans eigenaren van een huis, erf 
en schuur A 633, een tuin A 634 en bouwland A 635. 
Hun huis aan de Koornstraat wordt later ‘Badhuis’ 
genoemd.

Het bleek te gaan om een rechthoekig gebouw met twee 
torens. Naast de vondst van het kasteel zelf werd er ook aarde-
werk aangetroffen, gedateerd van midden 13e eeuw tot 1450. 
Het kasteel is waarschijnlijk in de 14e eeuw gebouwd met 
secundair materiaal. 
De stadsgracht is door de vulling van de kasteelgracht gegra-
ven en gaat over de puinlaag van het kasteel heen. In de stads-
gracht is nog veel recent materiaal teruggevonden uit de jaren 
’20 en ’30, daarna is de stadsgracht gedempt.
De kasteelgracht was aan de zuidzijde 10 meter breed, onder 
de stadsgracht is een kademuur aangetroffen. Midden in 
de kasteelgracht stonden houten palen, zeer waarschijnlijk 
bedoeld als verdediging tegen diegenen die het kasteel zwem-
mend of met bootjes wilden benaderen.

Het totale gebouw bleek groter te zijn dan werd gedacht. Er 
was uitgegaan van 25x25 meter maar het bleek 25x40 meter 
te zijn, daaromheen liep om alle zijden een gracht. De totale 
omvang bedroeg 50x35 meter.

Samenvattend bleek het dus te gaan om een middeleeuws 
kasteel met 2 torens en weermuren met spaarbogen. Daar 
bovenop een weergang achter kantelen. Deze weergang was 
overdekt met daktegels of lei. De gracht was 10 meter breed en 
daar stonden palen in ter verdediging. Het kasteel was recht-
hoekig: 25x40 meter. Het kasteel is vermoedelijk aangelegd 
tussen 1325 en 1375 op basis van aardewerkvondsten en het 
baksteenformaat. Er kan mogelijk een oudere fase zijn geweest 
(eind 13e eeuw/begin 14e eeuw).
Bovenstaande is natuurlijk een vrije samenvatting van de 
lezing van Hans Pennings. Er zal in de komende tijd nog uit-
gebreid stil worden gestaan bij het kasteel van Oss. Er valt nog 
genoeg te ontdekken…        

Overzicht van de aangetroffen sporen van de kasteelmuur 
vanuit de hijskraan.

Reconstructie van het kasteel, na het weerstand- en booronderzoek.





Met een ware stormloop vlogen tien-
tallen kinderen de reconstructie van 
de ijzertijdboerderij in wijkpark De 
Strepen in Oss-Ussen op toen wet-
houder Hendrik Hoeksema deze voor 
geopend verklaarde. De openstelling 
vond plaats op een zonnige herfstdag 
op 17 oktober. Al om 11 uur ’s-och-
tends stonden ongeveer 150 ouders 
met kinderen te kijken naar de speel-
klimboerderij. Want dat is het bij-
zondere van deze reconstructie: de 
boerderij heeft de werkelijke afmetin-
gen en vorm van een boerderij uit de 
midden-ijzertijd (500 tot 250 jaar voor 
Chr.) zoals die in 1976 ontdekt is bij 
het graven van de vijver in wijkpark 
De Strepen maar is gebouwd als een 
enorm speel-klimtoestel. Dat is uniek 

voor Nederland en wellicht zelfs voor 
Europa. De boerderij werd op deze 
speciale openingsdag bewoond door 
een ijzertijdfamilie die de honderden 
bezoekers liet zien hoe in hun tijd 
kleding werd geweven, hoe je een 
maaltijd bereidde en hoe je in het 
gloeiend vuur ijzer smeedde tot aller-
lei gebruiksvoorwerpen.

De ontdekking van de ijzertijdboer-
derij was een gevolg van de aanleg 
van de woonwijk Ussen,  vanaf 1974. 
Tijdens het graven van de vijver in 
het park in 1976 ontdekten amateur-
archeologen uit Oss opvallende spo-
ren in het zand. Deze waren ontstaan 
door het vergane hout van de palen 
van een bouwwerk. Zij waarschuwden 

archeologen van de Universiteit van 
Leiden. Die stelden vast dat het ging 
om de resten van een boerderij uit de 
ijzertijd. Er lagen zelfs meerdere boer-
derijen die deel uitmaakten van een 
klein dorpje waarvan de ware naam 
onbekend is. De archeologen noem-
den de nederzetting ‘Vijver’, naar de 
plek van de vondst. Na de aanleg van 
de woonwijk was er niets meer dat 
herinnerde aan de oude bewoningsge-
schiedenis van de wijk Oss-Ussen. Met 
deze reconstructie is het verleden weer 
zichtbaar gemaakt.

De boerderij heeft een lengte van 17 
meter, een breedte van 4,5 meter en 
een hoogte van 4 meter.                       PS

Breken met het verleden


