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Een uitgave van de historische kring voor Oss en 

omgeving, stichting De Werkende Mens

Jaargang 22 | Voorjaar 2016 | issn 1387-1498
Dit blad heeft een waarde van € 4,50

Zie ook www.dewerkendemensoss.nl

In dit nummer oa.: 

• ‘Een oude boom kun je wel verplanten’

•  De Mikkeldonkse Revue, feestelijk theater 
    gemaakt door en voor Ossenaren

• Het Paterskerkhof aan de Oude Molenstraat

• ‘Voor de duvel niet bang…’, een reconstructie

• En nog veel meer
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Tussentijds is het tijdschrift van de historische kring 
voor Oss en omgeving, stichting De Werkende 
Mens. Tussentijds verschijnt twee keer per jaar in 
een oplage van 250 exemplaren. Donateurs krijgen 
het blad toegezonden.

De historische kring voor Oss e.o. DWM wil 
de geschiedenis van de bewoners in beeld 
brengen door onderzoek, lezingen, artikelen. 
Ook organiseert de kring excursies en andere 
activiteiten.

Donateur worden van de historische kring Oss 
DWM? Dat biedt veel voordelen. Zo wordt u als 
eerste op de hoogte gebracht van de activiteiten 
zodat u er tijdig bij kunt zijn. Het blad Tussentijds 
krijgt u toegezonden. Met uw bijdrage zorgt u er 
mede voor dat de historische kring DWM kan 
blijven werken aan de activiteiten. Per jaar is de 
contributie minimaal € 15,00. Wie donateur wil 
worden kan dit bedrag – meer mag natuurlijk 
ook!  – overmaken op bankrekeningnummer NL 90 
RABO 0180 45 89 81 Rabobank Oss, ten name van de 
stichting De Werkende Mens te Oss.
Stuurt u svp ook een briefje met uw naam en adres 
ter bevestiging naar st. DWM, Marmerstraat 10, 
5345 TB Oss
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 Foto voorpagina: De nieuwe balie van het 
Stadsarchief in de bibliotheek.(foto PS)
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Uiteraard vindt u de nieuwe stek van het Stadsarchief 

op de voorpagina. Met grote weemoed werd 

eind vorig jaar afscheid genomen van de locatie 

aan de Peperstraat. Het is best wel wennen dat 

het Stadsarchief niet meer in hun eigen knusse 

stek zit maar nu onderdeel is van een veel groter 

informatiebedrijf. Natuurlijk biedt dit veel 

mogelijkheden maar ik hoop van harte dat het 

Stadsarchief ook haar eigenheid vast houdt en de 

geschiedenis van stad en gemeente Oss centraal blijft 

stellen, vaak samen met Stichting De Werkende Mens.

In dit nummer van Tussentijds ook veel aandacht voor 

een wereld die in Oss, toen en nu, veel belangstelling 

trekt van amateurs die soms uitgroeien tot goede 

professionals; namelijk het theater. Nu kan men 

denken aan de vele verenigingen die er op dit gebied in 

de gemeente actief zijn, maar zeker speelt de Stichting 

Oss Cultureel een belangrijke rol in het theater. 

Al jaren voor de  opening van de Lievekamp speelde 

het amateur theater een belangrijk rol in bijvoorbeeld 

het Bondsgebouw. Daarbij moet gedacht worden aan 

de Osse Revue en haar voorloper de Mikkeldonkse 

Revue met haar voorman Bertus van Schijndel.  

In deze Tussentijds veel aandacht hier voor.

Tot slot: krijgt u dit blad onder ogen en bent u nog 

geen donateur van Stichting De Werkende Mens 

dan wil ik u van harte uitnodigen om donateur te 

worden. Niet alleen ontvangt u dit blad dat twee keer 

per jaar uitkomt voortaan thuis maar u krijgt ook 

een persoonlijke uitnodiging voor al onze activiteiten 

zodat u niets hoeft te missen.

Wij wensen u een mooie zomer en hopen u nog vaak  

te treffen.

Namens de redactie,

Robert van Vlijmen  

Van de redactie



Onder deze uitdagende titel gaf het Stadsarchief in december 

2015 de adreswijziging door voor de komende verhuizing van de 

Peperstraat naar de bibliotheek van Oss aan de Raadhuislaan. Op 

10 december 2015 sloten de deuren van de Peperstraat defintief 

achter het team van het Stadsarchief. Er was toen al veel 

werk verzet, honderden dozen met archiefmateriaal, boeken en 

tijdschriften ingepakt, klaar voor de verhuizing naar de bib. 

Bij de bibliotheek was ondertussen ook al veel in gang gezet om het 
Stadsarchief een plek te geven in het gebouw. Aan de achterkant van de bieb 
is een geklimatiseerd depot gebouwd voor kwetsbare papieren documenten en 
fotonegatieven. Zo klein mogelijk. Op die manier bleef er meer geld over voor het 
digitaliseren van de grote collectie kranten. U kunt ze nu al digitaal op de website 
vinden van het Stadsarchief. Een geweldige bron van informatie. Probeert u 
het maar eens uit! Het middendeel van de bibliotheek is helemaal aangepast 
ingericht voor een eigen identiteit van het Stadsarchief. Andere kleuren, een 
eigen balie, vitrines, oude landkaarten. Een aankondiging in grote neonletters. 
Je kunt als bezoeker het Stadsarchief niet missen bij een bezoek aan de bieb. 
Het geeft ook aan hoe gastvrij en enthousiast de bibliotheek het Stadsarchief en 
medewerkers heeft opgenomen. Ze vullen elkaar aan in de doelen informatie te 
verstrekken. Actueel en historisch, samen willen ze van een plus een drie maken 

met nieuw te ontwikkelen aciviteiten. Ook De Werkende Mens is welkom in de 
bibliotheek. In de bovenzaal houden we voortaan onze lezingen. We hopen u daar 
weer vaak te zien. In een aantal foto’s een indruk van het nieuwe Stadsarchief.
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NIEUWE CONTACTGEGEVENS STADSARCHIEF

Bezoekadres: 
Raadhuislaan 10
5341 GM Oss
Postadres: stichting NOBB/Stadsarchief Oss
Postbus 815
5340 AV Oss

Bezoektijden Stadsarchief: dinsdag tot en met donderdag 11.00-17.00 uur
Tijdens de openingstijden van de bibliotheek kunt u de tentoonstellingen in het 
Stadsarchief bezoeken. Ook kunnen de naslagwerken ingezien worden en de 
gedigitaliseerde (kranten)collectie in de publieksruimte van het Stadsarchief.

Telefoon: 0412-842010
www.stadsarchiefoss.nl
e-mail: informatie@stadsarchiefoss.nl

‘Een oude boom kun je wel verplanten’
PAUL SPANJAARD

Medewerker Riny Pollaert en archivaris Agnes Lewe achter de balie. 

Een fraaie neonlettertitel voor het Stadsarchief in 
de doorgang bij het middendeel van de bibliotheek.

Balie en vitrines geven het Stadsarchief een eigen 
gezicht.



Toch is er niets nieuws onder de zon. Zo bestond tot in de 
jaren ’80 de Osse Revue waarin Ossenaren, maar ook ande-
ren uit de wijde regio, zich presenteerden. Kartrekker 
van de Osse Revue was Bertus van Schijndel, geboren in 
Maren. In 1968 presenteerde hij de eerste grootschalige 
amateurproductie in de Lievekamp, die toen maar net 

geopend was. De geschiedenis van de Osse Revue begint 
echter al veel eerder en dat valt terug te lezen (en te luis-
teren en te kijken) in het archief dat bij het Stadsarchief 
werd ondergebracht (en zelfs gedigitaliseerd) waarin te 
volgen is hoe dit geesteskind van Bertus van Schijndel 
zich ontwikkelde tot een grootschalig revuegezelschap.
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De Mikkeldonkse Revue, 
feestelijk theater gemaakt 

door en voor Ossenaren
r o b e r t  v a n  v l i j m e n

In Oss en de wijde omgeving zijn veel amateurs met enthousiasme bezig met hun grote passie, namelijk het 

maken van mooie theaterproducties. Die kunnen uiteenlopen van kluchten (erg moeilijk om te spelen) tot 

grootschalige musicalproducties. Niet alleen voor de mensen op en achter het podium maar ook voor de mensen in 

de zaal (of elders) een belevenis. Bovendien, wanneer mensen een drempel ervaren om naar theatervoorstellingen 

te gaan worden deze door de vele amateurspelers aangemoedigd de magie van het theater te beleven.

Groepsfoto van de medewerkers van de Mikkeldonkse Revue: staand uiterst links Cor van Rongen, die het ballet aanstuurde tijdens de eerste twee edities 
van de Mikkeldonkse Revue, naast hem zangeres G. Smits. Zevende van links staat André van Balveren, die tot en met 1978 actief blijft bij de revue, vooral 
in de sketches. Vierde van rechts initiatiefnemer en tot en met de laatste voorstelling voorman van de revue: Bertus van Schijndel (foto archief Osse 
Revue, fotograaf Jos Ceulemans)
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Boerenkapel
In 1948 werd Boerenkapel de Mikkeldonkers opgericht, 
aangevoerd door Bertus van Schijndel, die “dirigeerde” 
met de steel van een schop – hij zelf stelde later veel 
stelen versleten te hebben. Dit leverde hem al snel de bij-
naam “Schuppenboer” of “Bertus met de Schupsteel” op. 
Het gezelschap was opgericht op verzoek van M. Peeters, 
voorzitter van muziekvereniging Hartog en bestond 
uit muzikanten die lid waren van muziekvereniging 
Hartog. 
De naam “Mikkeldonkers” is afgeleid van Mikkeldonk, 
een buurt in Oss, bij de Gewandeweg, die vooral bewoond 
werd door boeren. 
Hun eerste optreden vond plaats bij dahliavereniging 
“Prinses Irene” en later een gastoptreden in de Osse Revue 
in 1948. Door de jaren heen hadden de Mikkeldonkers 
met het probleem te maken dat veel muzikanten die 
deel uitmaakten van de Mikkeldonkers eigen groepen 
oprichtte die betaald dansmuziek gingen spelen. Dit was 
een van de redenen dat de boerenkapel zich geleidelijk 
aan ontwikkelde tot een cabaretgezelschap.
De Osse Revue in 1948, waar de Mikkeldonkers aan mee-
werkten, was de eerste Osse Revue maar het bleef toen bij 
deze ene productie.

Mikkeldonkse Revue
De leemte die de Osse Revue achterliet werd in 1949 
door Bertus van Schijndel opgevuld met de eerste 
Mikkeldonkse Revue die op 18, 19 en 20 november in 
het Bondsgebouw werd opgevoerd onder de titel “En gij 
geleuft da”. De boerenkapel kreeg ondersteuning van 
een orkest, er was een ballet onder leiding van Cor van 
Rongen en er werden sketches opgevoerd, waarvan maar 
1 speler met naam werd genoemd: André van Balveren, 
ook wel bekend als Jas van Balveren, die tot in de jaren 
’80 verbonden bleef aan het gezelschap van Bertus van 
Schijndel. 

De recensies waren lovend: “Haast ongelofelijk wat hier 
door Ossenaren wordt gepresteerd”, “Een rijkdom aan 
costuums” en “ruim 60 medewerkers brengen originele 
liedjes en schetsjes over Oss”.

Vergeleken met de huidige voorzieningen waren de 
omstandigheden in het Bondsgebouw sober. De kleed-
ruimte was erg beperkt. De mannen moesten zich 
omkleden in de vrachtwagen waarin ook de decors 
stonden opgeslagen maar het hele project was in die tijd 
nieuw en opzienbarend. 

Harrie van Niftrik en Bertus van Schijndel in actie tijdens een sketch in de 1e Mikkeldonkse Revue (1949) (Foto archief Osse Revue, fotograaf: Jos Ceulemans)
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In 1950 ging men opnieuw de uitdaging aan, het finan-
ciële risico was echter groot. De Mikkeldonkse Revue 
was geen stichting of vereniging en daardoor was Van 
Schijndel persoonlijk verantwoordelijk voor ontstane 
schulden etc..
Cor van Rongen had opnieuw de leiding over het ballet. 
Charles Ceulemans nam de leiding over het revue-orkest 
op zich, hij blijft dit doen tot en met de eerste twee voor-
stellingen in theater De Lievekamp in 1968 en 1969.

Het optreden van boerenkapel De Mikkeldonkers vormt 
nog een belangrijk onderdeel van het programma maar 
de toneelgroep werd sterk uitgebreid. Voor het werk ach-
ter de schermen vormde zich een vaste kern. Een voor-
zichtige professionalisering van de voorstelling diende 
zich aan. Dit alles resulteerde in de voorstellingen die 
in oktober 1950 werden gebracht in het Bondsgebouw 
onder de titel “Zinde ge wa?”. Dit was ook de eerste voor-
stelling waarvan een programmaboekje is overgeleverd. 
In het boekje werd aangeraden om in de pauze en na 
afloop naar café Kocken de Vet te gaan. Waarschijnlijk 
een van de eerste sponsoractiviteiten.

In het boekje staat ook vermeld dat er 70 mensen mee-
werken aan de Mikkeldonkse Revue en geeft, naast 
de aansporing om naar Kocken de Vet te gaan, een 
aardige doorsnee van de toenmalige Osse bedrijven 
en middenstanders die met hun reclame in dit boekje 
de Revue ondersteunen. Onder andere komen voorbij: 

Zwanenberg, maatkleding Luijben, het sigarenmagazijn 
De Klok, Gebr. Van den Hoven voor gereedschappen en 
machines, kleding Van der Schoot en Optiek Bogaerts.
Burgemeester Deelen schreef een voorwoord in het 
boekje en vertelt daarin dat de Osse Revue van 1948 een 
onderdeel was van de festiviteiten van de viering van 550 
jaar stadsrechten voor Oss. In 1950 was er al een nieuwe 
traditie maar “het is moeilijk om “fris” te blijven waar 
er ingespeeld moet worden op de actualiteit”. En dan 
moesten alle teksten ook nog ter goedkeuring voorgelegd 
worden aan deken van Herpt. Toch blijkt uit niets een 
gespannen verhouding met de Rooms-Katholieke kerk, 
sterker, in het programmaboekje wordt gewag gemaakt 
van de zittingen van de R.K. Reclasseringsvereniging en 
het R.K. Advies- en Consultatiebureau.

In 1951 wordt voor de eerste keer in de media ver-
meldt dat de Mikkeldonkers buiten Oss optreden. Op 
28 oktober treden zij op in het bloemenpaviljoen van de 
Linnaeushof (grote speeltuin in Bennenbroek, vlak bij 
de Keukenhof) en daar brengen zij hun publiek in “een 
zuidelijke, carnavaleske stemming”.
Maar de Mikkeldonkse Revue wordt ook weer in Oss 
gebracht: 3 en 4 november 1951 in het Bondsgebouw. 
Het optreden van boerenkapel de Mikkeldonkers wordt 
groot aangekondigd maar vooral valt op “lache, lache, 
lache”. Het programma wordt weer uitgebreid, nu met 
een imitator, een accordeonspeler en “jodelzang” door 
Mia v.d. Boogaart, die dat een aantal jaren zal gaan 
brengen.

Opnieuw krijgt de Mikkeldonkse Revue steun van Osse 
middenstanders, bijvoorbeeld ijssalon van Berkel (het 
Juffie), Suisse en fotograaf Ceulemans, de “hoffotograaf” 
van de Revue tot en met 1963. Later nam Paul van de 
Werff deze taak over.
De pers reageert enthousiast op de nieuwe Mikkeldonkse 
Revue: “De Mikkeldonkers maakten snel geschiedenis. 
Blaaskapel groeit uit tot cabaretgezelschap. Populair in 
Oss en verre omgeving”. 
In het programma werden sketches verweven maar de 
boerenkapel bleef lang het hoogtepunt van het pro-
gramma. Leden van het OK-Orkest (OK was de perso-
neelsvereniging van Organon) leverden ook hun bij-
drage die in de smaak viel. De recensent gaf in zijn 
reactie aan dat het programma nog wel moest worden 
bijgeschaafd maar dat het geheel wel een goede basis 

Harmonicatrio, zoals zij optraden tijdens de Mikkeldonkse Revue van 1953: Kitty 
Neyenhuizen, Gerrit Wittenberg en Adriaan Wittenberg (foto archief Osse Revue, 
fotograaf Jos Ceulemans)
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vormde voor de toekomst. 
In 1951 waren de Mikkeldonkers de hofkapel van de Osse 
carnavalsprins Rosalano. In 1951 werd in café “het Fort” 
aan de Kromstraat de eerste carnavalsavond gehouden 
van de kersverse eerste Osse carnavalsclub EOCV. De 
leden, ruim 80, hadden van te voren gespaard voor deze 
feestavond die een groot succes werd en in 1952 dan ook 
herhaald werd. Overigens vonden ook in andere zalen 
carnavalsavonden plaats. 

Prins Rosalano was al in 1950 door de Mikkeldonkers 
ten tonele gevoerd maar hem werd door burgemeester 
Deelen en deken Van Herpt verboden in het openbaar 
te verschijnen. Daarom werd de tactiek van Oeteldonk 
nagebootst: Rosalano werd geen Osse prins maar de 
prins van Mikkeldonk en had daardoor geen Osse “ver-
plichtingen” en kon daardoor iets vrijer omgaan met 
de openbaarheid. 
Rosalano trad ook in 
1952 voor het voet-
licht maar daarna is 
niets meer van hem 
vernomen. De Osse 
carnavalsviering 
heeft zich echter 
doorontwikkeld. 
(Bron carnavalsge-
schiedenis: Lijssel, P. 
van, Oss op zunne 
kop, Oss, 2011).
De Mikkeldonkse 
Revue ging echter 
gewoon door, in 
november 1952 werd de volgende versie opgevoerd in het 
Bondsgebouw. Voor de eerste keer werd de Revue met 
een kleurrijke poster aangekondigd. De toegangsprijzen 
waren 1 gulden of 1 gulden 50. 
Het programma omvatte onder meer een accordeontrio 
(Gerard en Arie Wittenberg en Kitty Nijenhuisen), een 
mondorgeltrio (Lambert van Leur, Jo Gremmé en Wim 
Schoenmakers) en met gasten: de Kenia Hawaiians, deze 
speelden in op de rage die er toen was met pseudo-
Hawaï-muziek (Kilima Hawaiians). Jodelzangeres Mia 
van den Bogaart werd een vast onderdeel van het pro-
gramma. Het ballet stond onder leiding van Liesbeth 
van Berkel. Vooral het ballet met de sprookjesfee en de 
kinderkabouters in het sprookjesbos ontroerde vele jaren 

lang de kijkers in, maar ook buiten, Oss.
Opnieuw bevatte het programmaboekje reclame voor de 
Osse middenstand die daarmee de revue ondersteunden, 
o.a. de Korenbeurs, levensmiddelenbedrijf Wagemakers, 
fotograaf Jos Ceulemans, ijzerhandel Kuijte en een pagi-
nagrote advertentie van het modehuis Cunen.  

Geleidelijk aan ging de vaste coördinerende kern bestaan 
uit Bertus van Schijndel en Charles Ceulemans, de laat-
ste, zoals al eerder gesteld, verantwoordelijk voor de 
muzikale leiding tot en met 1969. Steeds meer zaken 
werden in eigen beheer gedaan zodat men minder hulp 
van buitenaf moest inhuren.

De pers ziet een stijgende lijn in de kwaliteit van de 
show, het niveau van de spelers was goed. Het optreden 
van het ballet en de accordeonisten worden zelfs zeer 

goed genoemd. Het 
m o n d o r g e l t r i o 
moest nog groeien. 
Het geheel had wel 
een nog wat strak-
kere regie nodig.
In 1953 treedt 
boerenkapel de 
Mikkeldonkers zelf-
standig op maar de 
nieuwe show, die 
in oktober wordt 
opgevoerd in het 
Bondsgebouw biedt 
meer afwisseling 
met meer sketches. 

De boerenkapel blijft echter de vaste kern van het pro-
gramma.
Het thema van de show was “Reis naar Amerika” met 
een gastoptreden van een Hawaiianband bestaande uit 
8 Ambonezen die woonachtig waren in Kamp Lunetten 
in Vught.  
In het Bondsgebouw is horeca blijkbaar problematisch, 
in het programmaboekje wordt aangegeven dat men 
voor het pauzedrankje naar Suisse kan. 

Het Osse cabaretgezelschap ging ook steeds meer buiten 
Oss optreden om zo de kas van het gezelschap te spek-
ken. Zo worden in 1953 Druten en Wijchen bezocht. De 
Schuppenboer wordt ook buiten Oss bekend. 

Sketch tijdens de Mikkeldonkse Revue (1953) met van links naar rechts Annie Timmermans, Theo van 
Boxtel, André van Balveren, Jan van Orsouw en Theo Megens (foto archief Osse Revue, fotograaf: Jos 
Ceulemans)
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Muzikaal leider Charles Ceulemans luistert met zijn 
muzikanten ook feestjes op, bijvoorbeeld de bijeen-
komst van de R.K. Werkmeesters in Hotel Luijk en het 
Lourdescomité.

Op 10 en 11 juli 1954 werd er in de tuin van café Het 
Fort (later café Tivoli aan de Kromstraat) een groot 
openluchtfestival gehouden. Men wilde het 5 jarig jubi-
leum van de boerenkapel vieren met een concours voor 
boerenkapellen. Dit concours kwam echter niet van de 
grond waardoor men artiesten moest gaan inhuren. Op 
11 juli werd er een kinderfeest georganiseerd.
De bedoeling van het evenement was om de schulden 
weg te werken die waren ontstaan vanwege de aanschaf 
van materialen voor de Revue. De opkomst was dit week-
end echter bedroevend laag. Daar speelden verschillende 
factoren een rol: het slechte weer, de problemen die de 
NS had met betrekking tot de overlast voor de treinen 
door de schijnwerpers op het terrein, de Kromstraat was 
geen centrale plek en bovendien werd in hetzelfde week-
end ook de kermis in Berghem gevierd. Financieel bleven 
de schulden die hierdoor ontstaan waren het gezelschap 
nog lang achtervolgen. De schuldensom was gestegen 
tot 3000 gulden. In de komende periode probeerde men 
deze schuld weg te werken door loterijen, ondersteuning 
te vragen bij het Osse gemeentebestuur en het verzorgen 
van gastvoorstellingen buiten de stad en extra optreden 
in het Bondsgebouw. 

In het laatste weekend van oktober en het eerste week-
end van november in 1954 werd de 5e Mikkeldonkse 
Revue opgevoerd met wel een eigen geluidsinstallatie, 
deels zelfgemaakte kostuums en decors. Het programma 
bestond uit optredens van de Mikkeldonkers, de jodel-
zangeres Mia v.d. Boogaart, de Sunshine Girls, accordeo-
nisten, imitators, conferenciers en sketches. 
De revue van 1954 was een succes en dat gold ook voor 
het optreden in het Casino in Den Bosch op de feest-
avond van de Metaalbewerkersbond St. Eloy. Er waren 
ook succesvolle buitenoptredens in Wijchen, Druten 
en Berghem. In feite was de Mikkeldonkse revue een 
reizend gezelschap geworden. De boerenkapel was uit-
gegroeid tot een cabaretgezelschap maar, volgens een 
recensent, “geen dubbelzinnigheid, waarvoor oprechte 
dankbaarheid”. 

In 1955 werd de Mikkeldonkse Revue tijdens de twee 

laatste weekenden van oktober in het Bondsgebouw 
gebracht. De recensies waren juichend, al moest er 
tijdens de première nog hoorbaar aan het decor getim-
merd worden. De recensent was vooral juichend over de 
muziek maar “het gesproken woord bleef achter”. 
Uiteraard gaat de Mikkeldonkse Revue ook dit jaar op 
reis, zo wordt weer het Casino in Den Bosch aangedaan. 
In 1956 zijn het de eerste twee novemberweekenden dat 

het Bondsgebouw in het teken staat van de Mikkeldonkse 
Revue. Dit jaar beginnen Theo van Boxtel (Boxel) en Theo 
Megens als het komische zangduo The Singing Fools. Er 
komt nog een nieuw succesvol element in de Revue: de 
boerenkapel treedt 1 sessie op als Tirolerkapel. Volgens 
de recensies zet de kwaliteitsverbetering zich door: de 
Revue is beter op tempo, de onderdelen zijn beter op 
elkaar afgestemd met steeds meer vaste medewerkers. 
Toch vroeg men zich wel af of een onderwerp als de 
mijnramp in Marcinelle, waarbij veel slachtoffers vielen, 
wel iets was voor een revue, ook al werd een en ander met 
respect gedaan. Uiteraard gaat ook deze revue op reis. 

In 1957 gaat de Mikkeldonkse Revue wegens omstandig-
heden niet door, de officiële lezing is dat dit was vanwege 

The Singing Fools (Theo van Boxtel en Theo Megens), Mikkeldonkse Revue 1956 
(foto archief Osse Revue, fotograaf Jos Ceulemans)
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een grootschalige expositie in Oss maar het is een feit dat 
de versie van 1958 al in april plaats vond in plaats van het 
najaar. De eerste twee avonden werden uitgekocht voor 
de leden van de K.A.B. (Katholieke Arbeiders Beweging) 
als ontspanningsavonden. Dit leverde voor Bertus van 
Schijndel en de zijnen in ieder geval inkomsten zon-
der risico op. Ook in het programmaboekje verschijnt 
steeds meer reclame, wat natuurlijk ook sponsoring 
voor de revue betekent. Jo Peters komt er als Loepkijker 
op terug in de krant. Het succes is groot, de voorstelling 
wordt zelfs geprolongeerd. De opbrengst van 1 avond 
wordt gedoneerd aan de hulpactie voor Hongarije dat 
te lijden had onder de inval van de Sovjet-Unie die de 
Hongaarse opstand neersloeg. Vele vluchtelingen verlie-
ten Hongarije en kwamen onder andere naar Nederland. 
In 1958 bestaat de vaste kern van het revuegezelschap, 
voor en achter de schermen, uit 19 mensen maar in totaal 
55 mensen werken dat jaar mee aan de show. De show 
is wederom succesvol, de Mikkeldonkers zijn niet meer 
alleen een boerenkapel en treden ook op als Tirolerkapel 
maar brengen ook dixieland. Ook komt er een kwis in 
het programma geleid door Herman Nietsch, een dui-
zendpoot met een kledingzaak in het Osse centrum. 

Naast middenstander zat hij in vele besturen en was van 
1959 tot 1966 wethouder.
Ondanks het succes krijgt deze voorstelling een kritisch 
staartje. De K.A.B. stelde dat de Mikkeldonkse Revue geen 
bijdrage verleende aan de culturele ontwikkeling van de 
arbeider, de K.A.B. zou voortaan streven naar ontspan-
ningsavonden op een hoger niveau. Bertus van Schijndel 
reageert daarop met de stelling dat de Bossche afdeling 
van de K.A.B. de Mikkeldonkse Revue blijkbaar wel kan 
waarderen……

Een probleem voor de revue vormde wel de blijven-
de schuldenlast die hen bleef achtervolgen. Omdat de 
Mikkeldonkse Revue geen stichting of vereniging was, 
was Van Schijndel zelf aansprakelijk voor deze schulden. 
Dit weerhield hem er niet van om in 1959 het 10-jarig 
bestaan van de Revue grootschalig te vieren van 2 t/m 
6 oktober met voorstellingen in Hotel Luijk (eigenlijk 
wilde men een en ander op de kiosk of in een tent op 
de Heuvel brengen maar het weer gooide roet in het 
eten) en in het Bondsgebouw. Het streven was nu de 
schulden helemaal weg te werken maar dit lukte helaas 
niet – de opkomst in Hotel Luijk was matig ondanks de 

Sprookjesballet in de Mikkeldonkse Revue van 1959 dat veel succes had, ook tijdens voorstellingen buiten Oss en in een aantal revues werd herhaald. De ballerina in het 
midden is Diny Bueters (archief Osse Revue, fotograaf Jos Ceulemans)
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geluidswagen die door de Osse straten had gereden. Er 
werd echter meer gevierd: na alle voorstellingen was er 
gelegenheid tot dansen en wederom werd de voorstel-
ling voorzien van een loterij. 
Op zondagmiddag was er een concours van Boeren en 
Tirolerkapellen waarna een dansavond met optredens 
van verschillende artiesten uit de Osse Revue.

In 1960 verzorgen de Mikkeldonkers de feestavond van 
de R.K. Politiebond St. Michaël, ze doen op 22 mei 
mee aan een concours in Ravenstein en verzorgen een 
gastoptreden bij een feestavond van een voetbalclub 
in Heerewaarden. Dit soort activiteiten bracht geld op 
maar ook de opbrengst van het wielerevenement “De 
Ronde van Oss” kwam ten goede aan de financiële pro-
blemen waar de revue mee worstelde. 
De vaste kern bestond in 1960 uit Bertus van Schijndel, 
André (Jas) van Balveren, Jo Pot (de man achter de origi-
nele Osse Revue uit 1948) en diens dochter Marjan, Thea 
van de Elzen en de technische man Theo Nooten. Elk jaar 
haakten weer mensen aan die deelnamen aan de revue, 
sommigen 1 keer, anderen bleven jaren actief. In het sei-
zoen 1959-1960 bleek er niet genoeg geld te zijn om een 
“echte” revue te organiseren omdat subsidies uitbleven. 

Daarom probeerde men met gastoptreden buiten Oss 
geld te verdienen. Bovendien konden die ook gebruikt 
worden om items uit te proberen. 
Bertus van Schijndel was toen 41 jaar en werkzaam op de 
loonadministratie van Bergoss en woonde op de Pastoor 
Bloemsstraat, later verhuisd naar de Maximiliaan van 

Oostenrijkstraat. Zijn bijnaam Bertus met de Schupsteel 
verdween langzamerhand…. De dirigent met de schop-
steel kreeg een andere functie – regelneef achter de 
schermen. 

In 1961 werd er wel weer een revue gepresenteerd maar 
met een moderner concept.  Het was geen bonte avond 
meer maar steeds meer een “echte” revue die met de titel 
“U komt toch ook?” veel aandacht kreeg in de lokale pers. 
Het programmaboekje stond weer vol met reclame van 
ondernemers uit Oss (groot en klein). 
Voor inspiratie voor deze revue ging een groepje naar 
Amsterdam om daar de Snip en Snaprevue te bezoeken. 
Op de weg terug werd er een rode gloed in de lucht 
gezien. Het bleek dat er brand was in een hooiberg bij 
een boerderij in Vianen en de brand dreigde over te slaan 
naar de boerderij. Dit terwijl het gezin nog in diepe rust 
was. De Ossenaren wisten de bewoners te wekken en 
alarmeerde de brandweer. Het gezin overleefde daar-
door. De heldendaad van de Ossenaren haalde ruim-
schoots de pers.
De revue werd dat jaar een minder groot succes ondanks 
het feit dat de K.A.B., ondanks haar eerdere kritiek, weer 
voorstellingen uitkocht. De concurrentie van de TV liet 
zich steeds meer voelen, niet alleen dat mensen liever TV 
keken dan naar de voorstelling te komen maar ook dat 
men gewend raakte aan amusement van een “hoger” 
niveau omdat men op de televisie professionals aan het 
werk zag en men daardoor gewend raakte aan een hogere 
kwaliteit amusement. De revue reageerde daarop door 
zich steeds meer te richten op spektakelonderdelen.

Het Bondsgebouw is de eerste avond nog niet eens voor 
de helft gevuld, de zondag is echter nagenoeg uitver-
kocht. De recensies geven aan dat de sketches in kwaliteit 
achterblijven. Ze werden weinig origineel genoemd en 
de acteurs werd aangeraden niet te schreeuwen als ze op 
het podium stonden maar met stemverheffing te spre-
ken. Het traditionele stadspraatje, het enige echte lokale 
item van de revue, viel redelijk in de smaak. De muziek 
werd wel goed beoordeeld.
Bertus van Schijndel verschijnt zelf, vanaf het begin van 
de jaren ’60, nog maar weinig zelf op het podium. Hij 
heeft de rol van producent. De Revue speelt ook steeds 
meer in op de actualiteit, iets wat de critici al lang had-
den geadviseerd. Zo komt in 1961 het revuegezelschap 
aan in de toneelversie van de Osse haven. Die haven werd 

De Cordela’s uit Heeswijk zijn te gast tijdens de Mikkeldonkse Revue van 1961 
(archief Osse Revue)
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inderdaad in de jaren ’60 gerealiseerd. 
De spelers van de Mikkeldonkse Revue spelen niet alleen 
in het revuegezelschap maar zijn veel breder actief in de 
lokale theaterwereld. Thea van der Elzen trad ook buiten 
de revue op, Marja Pot zong en volgde balletlessen bij 

Liesbeth van Berkel en was ook bestuurslid van de Osse 
Teenager Club. En zo waren er meer.
Uiteraard gaat het gezelschap door met het opluisteren 
van feesten en partijen elders zoals het 10-jarig jubi-
leum van hengelsportvereniging “Ons Genoegen” waar 
door de revuespelers ingespeeld wordt op de ontwik-

kelingen binnen de hengelsportvereniging. De feedback 
was dat het gezelschap in een kleinere bezetting beter 
tot zijn recht kwam….. Steeds meer ontwikkelden de 
Mikkeldonkers zich tot een gezelschap met een “show 
op bestelling”. 

In 1963 brengt de Mikkeldonkse Revue de revue 
“Luchtkastelen”: een toekomstvisie op Oss in 1970. De 
opkomst van het publiek is matig. De oorzaak daarvan 
wordt gezocht bij het koude weer, een deel van de voor-
stellingen worden uitgesteld van januari naar februari. 
Eindelijk krijgen ook de sketches betere kritieken. De 
Mikkeldonkers hebben in 1963 nog een mooie taak: zij 
treden ook op tijdens het jubileum van Jo Peters op De 
Heuvel. Jo Peters werkt bij Waterschap de Maaskant 
maar treedt als Loepkijker met zijn tekeningen op als een 
lokale cartoonist in het Brabants Dagblad.

In 1964 wordt de vernieuwing in de Mikkeldonkse Revue 
voortgezet. Men treedt weer op in het Bondsgebouw in 
oktober, de periode dat de Mikkeldonkse Revue meestal 
voor het Osse voetlicht trad. Deze keer was de titel het 
“Revue Festival”. De openingsact speelde zich nu af in de 
“Osse schouwburg”, de Osse politiek was in deze periode 
druk bezig met de besluitvorming om een “echt” theater 
in Oss te realiseren……. Die Osse schouwburg werd in 
1968 gerealiseerd, later leest u in Tussentijds meer hier-
over. Ondanks het feit dat de Osse schouwburg steeds 

Het Bondsgebouw is klaar voor de Kroonshow, februari 1965 (archief Osse Revue)

De brand in Vianen in 1961 waarbij deelnemers aan de Mikkeldonkse Revue een 
heldenrol speelden.
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dichterbij kwam was het Bondsgebouw nog stevig opge-
knapt (“gerestaureerd”). Om ook jongeren naar de revue 
te lokken, liet men toenmalige tienerbandjes als gast 
opdraven.
Het voorwoord in het programmaboekje werd geschre-
ven door de nieuwe burgemeester Louis Jansen, die een 
eigentijdsere invulling gaf aan zijn burgemeesterschap. 
Naast de economische welvaart had hij ook oog voor 
“culturele vorming”, als we de tekst van zijn voorwoord 
mogen aanhalen. Bertus van Schijndel dankt de gemeen-
te en bedrijven voor de financiële ondersteuning maar 
ook voor andere vormen van hulp: zo hoefde men geen 
vergunning aan te vragen bij de gemeente voor tijdens 
het  revueweekend en dat scheelde geld en rompslomp.
Gedurende dit 15e revuejaar begint men ook met terug-
blikken. Zo heeft men heimwee naar de eerste revue met 
een optreden van de boerenkapel  ’t Drupke, een onder-
deel van Stadsharmonie KVA. 
De voorstelling trekt slechts 2 volle zalen, de rest van de 
voorstellingen blijft de zaal half leeg.

In 1965 met “De Kroonshow” wordt een en ander anders 

georganiseerd. “De Kroonshow” wordt in dat jaar tijdens 
het laatste weekend van februari gespeeld. Sponsoring 
speelt nu een veel grotere rol: de toegangskaartjes wor-
den nu aangeboden door de bedrijven die onderdeel uit-
maken van Kroon Levensmiddelen (C. Beus aan de Singel 
40-45, C. van Berkel aan de Zaltbommelseweg en C. van 
de Doelen aan de Sint Willibrordusweg). Dit resulteert in 
2 uitverkochte zalen “met huisvrouwen” in de grote zaal 
van het Bondsgebouw versierd met vele reclamedisplays.
Ook voor de revue in 1966 werd dit concept gebruikt, 
nu in maart. Deze voorstelling werd aangeboden door 
de gezamenlijke melkhandelaren. De artiesten van de 
Mikkeldonkse Revue gaan uiteraard verder met het 
verzorgen van gastoptredens, bijvoorbeeld op de feest-
avond van Thomassen en Drijver (het bedrijf waar Theo 
Nooten werkte, de drijvende kracht achter de techniek 
binnen de Mikkeldonkse Revue).

Ook in Heesch wordt een revuegezelschap opgericht 
(in navolging van de Mikkeldonkse Revue) om het 
60-jarig bestaan van de fanfare Aurora te vieren. Charles 
Ceulemans, de muzikaal leider van de Mikkeldonkse 
Revue, is penningmeester van het Heesche gezelschap. 
Het programma wordt samengesteld door Bertus van 
Schijndel, Piet van Lijssel zorgt voor de “ritmische bege-
leiding”. 

In het archief vinden we geen documentatie van een 
voorstelling van de Mikkeldonkse Revue na de editie van 
maart 1966. Waarschijnlijk speelt hier ook het overlijden 
van de eerste vrouw van Bertus van Schijndel, Sjaan 
Bouman, een rol.
In 1967 houdt de middenstand in Sint Anthonis een 
Sint Nicolaasactie: men kan zegeltjes sparen voor een 
toegangsbewijs voor een optreden van de Mikkeldonkse 
Revue op 11, 12, 13 of 14 december met elke avond gratis 
verlotingen. Voor de winkeliers is deze actie een groot 
succes: zij halen een recordomzet en de pers is uitermate 
positief over de Mikkeldonkse Revue.

In 1968 gaan de medewerkers van de Mikkeldonkse 
Revue zich opmaken voor een grote verandering: hun 
volgende show zal deel zijn van het openingsprogram-
ma van theater de Lievekamp, waarbij de Mikkeldonkse 
Revue wordt omgedoopt tot de Osse Revue. Een nieuw 
hoofdstuk in de Osse revuegeschiedenis waarover in de 
volgende Tussentijds meer. 

Gastoptreden van de acrobatengroep Varieteos van het jeugdcircus Vabebo tijdens 
de Mikkeldonkse Revue van 1964 (archief Osse Revue)



Het Boerenbondsmuseum bestaat nu 25 jaar. In het begin bestond 
het alleen uit de grotendeels authentieke boerderij langs de 
doorgaande weg. Er achter en om heen is inmiddels een compleet 
openluchtmuseum ontstaan dat een mooi beeld geeft van een 
Brabants dorpje pakweg tussen 1900-1960. Van verschillende 
plekken in de omgeving zijn gebouwen op het terrein nagebouwd 
of herbouwd. Zoals het handkrachtzuivelfabriekje, het cafeetje en 
snoepwinkeltje, het wevershuisje, de machinale houtzagerij en 
klompenmakerij, maar ook een destructorfabriekje. Dat vonden 
we wel een heel eerlijk beeld geven van het boerenbedrijf. Niet 
alleen gezellig kippen en varkens fokken of koeien houden. Maar 
ook hoe de dieren na een voortijdige dood verwerkt werden tot  
.... veekoeken. In aanbouw is een dorpsschooltje. Dat herbouwen 
en bouwen gaat rustig aan, het is allemaal vrijwilligerswerk. 
Maar imposant is het wat daar in Gemert zo op eigen kracht tot 
stand is gebracht. 
In een gezellig Brabants ingerichte herberg sloten we de 
bijeenkomst af met een kop koffie en een goeie mik. Een 
fantastisch nostalgisch museum waar nog veel meer te zien is 
dan we hier kunnen vertellen. 
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Excursie naar 
het Boerenbondsmuseum in Gemert 

PAUL SPANJAARD

De geut in de woonleefkeuken.

Het dorpspleintje, met links café en dorpswinkeltje en achteraan het wevershuisje.

Onze gids bij d’n herd De klompenmakerij.

Zelfbediening in het snoepwinkeltje.

Het Boerenbondsmuseum in 

Gemert was zaterdag 19 maart doel 

van de excursie. Met ongeveer 15 

personen verzamelden we bij de 

boerderij en geboortehuis van pater 

Van den Elsen, oprichter van de 

Boerenbond. Het museum maakt 

reclame met de omschrijving:

“Je knippert met je ogen, en ineens 

sta je in het Brabantse boerenleven 

van een eeuw geleden. Compleet met 

een boerderijgedeelte met levende 

dieren, een gezellig dorpsplein met 

verschillende ambachtshuisjes, 

een klompenfabriek en zelfs een 

handkrachtzuivelfabriek.”



De Graafse Poort
j a n  u l i j n

Oss was in de middeleeuwen verdedigd met een aar-
den wal en gracht. Aan twee kanten bewaakten ste-
nen poorten de toegang tot de stad. Aan de westzij-
de, over de weg tussen HEMA en Wehberg, stond de 
Bosschepoort. Aan de andere kant van de stad, over het 
begin van de Hooghuisstraat, stond de Graafse Poort, 
gebouwd in 1407. Van deze poort zijn bij de bouw van 
het blok nieuwbouwappartementen (postadresvermel-
ding Oostwal 211-237, tegenover Hooghuisstraat 31) 
nog funderingsresten gevonden. De fundering van de 
nieuwbouw van Oostwal 211 is daar zelfs op aangepast. 
Die is zo gebouwd dat ze als een beschermende beton-
wand over de muurresten van de poort heen gebogen is. 
Zo blijven de eeuwenoude resten van de poort bewaard.

Het Hoog Huis.

In 1775 woont in het voorname huis Tieleman Dirk van 
Breugel, secretaris van Oss. In de 19e eeuw woonde er de 
familie De Knokke van der Meulen, burgemeester van 
de stad.
Van 1897-1902 was het grote gebouw in beheer van 
de hoofdraad van de St.Vincentiusvereniging, die aan 
armenzorg deed. Later woonden er vier gezinnen. Het 
plein voor het grote huis heette Linnenmarkt.

Het gebouw is in 1925 gesloopt, het blokkeerde de toe-
gang tot de Berghemseweg. Men moest toen door de 
Kazernestraat, wat met het toenemende autoverkeer 
lastig was. Tevens  moest het plaats maken voor de 
uitbreiding van de aangrenzende timmerfabriek van 
Kamphuis Loosbroek. Pogingen het oude poortgebouw 
te behouden liepen op niets uit. 
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Noot van de redactie.

De Graafse poort was in 1925 onderwerp van een 1-aprilgrap uit 
misschien onverwachte hoek. Tenminste, wij van de redactie vinden een 
1-aprilgrap van Carmelieten wel verrassend. Wat stond er namelijk rond 
de tijd van de afbraak in De Stad Oss, het nieuwsblad dat onder redactie 
van de Carmelieten uit kwam? De redactie schreef eind maart 1925 dat

bij de afbraak van het Hooghuis een kelder ontdekt was. Door een gat in 
de vloer waren kettingen aan de muren te zien. Dat moest wel de kerker 
van de oude poort zijn. Deze vondst was zo bijzonder dat een provinciale 
commissie van deskundigen ‘morgen’ zou komen kijken. Wie bij de 
opening van de kerker wilde zijn was dan welkom. U begrijpt, ‘morgen’ 
was 1 april.

De afbraak van het Hooghuis in 1925.



Gezien vanaf de achterkant van de 
bebouwing valt pas goed op hoe groot 
het gat aan de Molenstraat is sinds 
de sloop van de ABN-AMRObank. 
Huisnummer links eindigt op 35 en 
rechts van het gat op 43. Hier mis-
sen we dus de huizen 37, 39 en 41. 
Het zicht uit het gat op het Titus 
Brandsmalyceum is bijna volledig. 
Het moeten dus drie vrij forse pan-
den zijn geweest waar het bankge-
bouw voor in de plaats kwam. Dat 

past ook wel in de Molenstraat. Een 
sjieke laan met grote woningen, 
langs de laan vanuit het centrum 
naar het station. Toen de trein in de 
19e eeuw op kwam, was dat namelijk 
een dure manier van reizen. Alleen 
kapitaalkrachtige inwoners gingen 
met de trein. Het had status om aan 
de weg naar het station te wonen. 
In veel steden leiden dan ook fraaie 

lanen naar het station. En nu is het 
toch wel saaie bankgebouw verdwe-
nen, om plaats te maken voor een 
aantrekkelijker woonblok. Voor ca 
23 appartementen voor kleine gezin-
nen, starters of alleenstaanden, aldus 
de projetontwikkelaar. Zo ontwik-
kelt de Molenstraat zich verder. 
Een vraag, heeft iemand foto’s van 
de panden die hier stonden voor de 
bank? We konden ze nog niet vinden.

Breken met het verleden
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Deze begraafplaats was gelegen achter de toenmalige R.K. meisjesschool “St. Joseph” en was toegankelijk vanaf de Molenstraat, 
langs de school en het woonhuis, dus aan de stadskant van de school.

Door de Gemeente Oss werd in 1890, het jaar waarin de  Carmelieten zich in Oss vestigden, toestemming gegeven voor de aanleg van een begraafplaats.  Dit is het 
Paterskerkhof van de Geschoeide Carmelieten geweest. Deze begraafplaats werd gebruikt als algemene R.K. begraafplaats en niet alleen als kloosterkerkhof.

in de tijdTerug
Het Paterskerkhof aan de Oude Molenstraat

RUUD PIETERS

Er was een kerk in de Molenstraat, de St. Jozefkerk (Paterskerk) van de paters 
Carmelieten. De bouw van de kerk begon in 1891. De kerk werd in 1968 gesloopt 
om plaats te maken voor uitbreiding van Organon.
Het Paterskerkhof aan de Oude Molenstraat heeft daar gelegen vanaf ca. 1920 
t/m 1992.
De verkoop van het kerkhof is gepasseerd bij de notaris op 5 november 1987. 
Het verlof tot overbrenging van de graven is door de gemeente verleend op 28 
juni 1991.
Op 26 oktober 1991 zijn de graven, gezegend door pastor A.J.Voost O.Carm. van 
de parochie Oss-Zuid,  overgebracht naar de begraafplaats De Hoogen Heuvel. 
Daar zijn 9 panelen aangebracht waarop de namen van de overledenen zijn 
vermeld, inclusief die van 16 Zusters van Liefde.
Het geheel is begeleid door een commissie, ingesteld door het kerkbestuur van 
de Jozefparochie, te weten de heren Huub Ligtenberg, René Leentjes en Ben 
Hooghstede, die met behulp van een 6-tal anderen veel tijd en moeite hebben 
gestoken in deze overbrenging.
Daar was veel werk aan verbonden omdat alle familieleden moesten worden 
opgespoord en gevraagd om verlof, dit met alle emotionele reacties die zoiets 
– heel begrijpelijk – oplevert.  De overbrenging is geschied na een plechtige 
viering in de kerk waarbij alle familieleden apart waren uitgenodigd. Daarna zijn 
in processie de stoffelijke overschotten naar de Hoogen Heuvel gedragen.

Er is een lijst met alle namen van alle 779 overledenen inclusief 16 religieuzen 
(Zusters van Liefde).
Op de Hoogen Heuvel zijn op 9 panelen de namen vermeld van 745 overledenen 
en 16 Zusters, totaal 761 overledenen.
Het verschil in aantal is mogelijk ontstaan omdat later sommige mensen zijn 
herbegraven. En er zijn ook enkele familieleden die een apart graf eisten op de 
Hoogen Heuvel.
De eerste twee overledenen zijn begraven in 1921: H.P. v.d.Berg-Schutselaars 
en R.Vullings.
De laatste overledene was in 1981: Wilhelmina Maria v.d. Veerdonk-Brands
In 1944 zijn er 35 overledenen begraven, het grootste aantal in een jaar.

De volgende Zusters van Liefde zijn begraven   (deze Zusters hebben nooit in 
Oss gewerkt):
Zr. Bernardus van Vilsteren, overleden en begraven te Oss, woonde te St. 
Michielsgestel
Zr. Fransisca de S.van Hoof, overleden en begraven te Oss, woonde te Groesbeek
Zr. Ignatius van L. Posthuma overleden en begraven te Oss, woonde in Medemblik
Zr. Thérese v. L. van Berkom, overleden en begraven te Oss, woonde in 
Amsterdam.

Deze Zusters van Liefde hebben wel in Oss gewerkt:
Zr. M. Vincenza, onderwijzeres, werkte is Oss vanaf 22-09-1916
Zr. M. Jacobine, onderwijzeres, werkte in Oss vanaf10-08-1960
Zr. M. Donate, verpleegster, werkte in Oss vanaf 01-04-1946
Zr. M. Aureliana, verpleegster, werkte  in Oss vanaf 22-01-1938
Zr. M. Petronello, bejaardenverzorgster, woonde  maar even in Oss

Zr. M. Rosalia, bejaardenverzorgster, werkte in Oss vanaf 04-06-1924
Zr. M. Martiniana, onderwijzeres en kleuterleidster, werkte in Oss vanaf 29-04-
1918
Zr. M. Victorina, bejaardenverzorgster, werkte in Oss vanaf 02-01-1953
Zr. M. Anna, onderwijzeres, werkte in Oss vanaf 01-07-1939.
Zr.M. Huberto, werkte in Oss van 13-06-1892 tot 01-01-1951 en van 01-01-1962 
tot 16-09-1962 in Oss. 
Op 25 maart 1959, als Moeder-Overste, hijst zij de vlag als het hoogste punt van 
het nieuwe St.Anna Ziekenhuis aan de Joannes Zwijsenlaan is bereikt. 
Zr.M. Ancilla, werkte van 23-04-1882  tot 01-01-1907 en van 01-01-1962 tot 
23-03-1962 in Oss. Zij was o.a. Presidente van de R.K. Missienaaikring en tevens 
kosteres van de Kapel in de Arendsvlucht.
Zr.M. Clemens, werkte van 21-12-1872 tot 01-01-1925 en van 01-01-1964 tot 
13-06-1964 in Oss. Zij was Hoofd van de R.K. Meisjesschool Parochie Heilige 
Gerardus Majella, gevestigd aan de Berghemscheweg.

Op bijgaande luchtfoto (ca. 1930), helaas van slechte kwaliteit, is achter de RK 
Meisjesschool ‘St. Joseph’ het terrein te zien van het pas aangelegde kerkhof. 
Het is herkenbaar aan het regelmatig patroon met in het midden een breed pad 
dat naar de Calvarieberg leidt. 

Bronnen: BHIC, Titus Bransma Parochie,  Katholiek Documentatie 

Centrum, Nederlands Carmelieten Instituut, Studiezaal Erfgoedcentrum 

Nederland, Zusters van Liefde Tilburg.
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Dat de firma Zwanenberg een groente- en fruitafdeling had zullen zich een aantal mensen 

wel herinneren. Maar dat Zwanenberg een jaar lang een belangrijk producent van Betuwse 

jam is geweest is wellicht minder bekend. Oss herbergde in de maanden na de bevrijding niet 

alleen evacués uit Groesbeek maar ook uit de Betuwe, waaronder Elst. Vanuit dit plaatsje 

werden hele bedrijven verplaatst naar het veiligere Oss. De bekendste daarvan was van 

jamproducent Taminiau uit Elst.

Taminiau produceerde onder de merknaam TEO vruchtenwijnen, -sappen,  

limonadesiropen en jam. 
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Jam uit Oss
A g n e s  L e w e

Het bedrijf is in 1898 opgericht door de apotheker 
Joannes Taminiau in Zutphen en zijn zoon. Deze 
J.L.L. (Jan sr.) Taminiau leert de kneepjes van het 
vak tijdens een studiereis door Duitsland, iets wat 
toen niet ongebruikelijk was. In 1901 verhuist het 
bedrijf naar Elst. Het terrein (1500 m) is zeer gunstig 
gelegen: aan de spoorlijn Arnhem-Nijmegen, naast 
het veilinggebouw voor de Overbetuwe en midden 
in een fruitteeltgebied 1.  Ondanks deze gunstige 
startpositie heeft het bedrijf vaak financiële problemen: 
de productie is seizoensgebonden (fruitoogst) en de 
machines kunnen daardoor niet volledig benut worden. 
Taminiau zoekt hiervoor oplossingen door vanaf 
1910 samen te werken met de appelstroopproducent 
Baltussen als vennootschap onder firma. Maar dat 
werkt niet goed en de vennootschap wordt vier jaar 
later ontbonden. In 1929 vergaart Taminiau kapitaal 

1    Inleiding

door de oprichting van de Naamloze Vennootschap 
Nederlandsche Vruchtenconservenfabrieken J.L.L. 
Taminiau en in 1937 verkoopt hij alle aandelen van de 
N.V. aan de Centrale Suiker Maatschappij maar behoudt 
zijn positie als directeur. De bedrijfsnaam is Taminiau’s 
Conservenfabriek NV. 

Na 1937,  Jan Taminiau sr. is dan al verhuisd naar 
Nijmegen 2, maakt de conservenfabriek een snelle 
groeiperiode door, die echter in de meidagen van 
1940 onderbroken wordt. Een groot deel van het vaste 
personeel is gemobiliseerd en de grondstoffenaanvoer 
stagneert. In 1941 neemt zoon Jan junior (J.J.M.) 
Taminiau de leiding over van zijn vader. Hij gaat voor 
de Nederlandsche Voedseldistributie werken. Hierdoor 
kan de tewerkstelling van de meeste werknemers in 
Duitsland worden voorkomen.

2     Eerst Canisussingel 27 en drie jaar later de Graadt van Roggenstraat.



1944 begon als een goed jaar schrijft Taminiau in zijn 
dagboek. “De oogst was overvloedig en in verband met 
de invasie van de Amerikanen was het spoorwegverkeer 
zodanig overbelast met troepentransporten dat het 
fruit niet voldoende kon worden afgevoerd en in grote 
hoeveelheden aan de fabrieken ter verwerking kwam.” 
Toen de operatie Market Garden op 17 september 1944 
de Betuwe bereikte lag de fabriek vol met “fabrikaten, 
halffabrikaten en grondstoffen waaronder 300.000 kg 
suiker”. In de week van 18 tot 25 september 1944 kreeg 
Elst de volle laag van de slag om Arnhem te verduren. 
Midden in dat oorlogsgeweld lag de conservenfabriek 
van Taminiau, nota bene vlak bij het station!
Op maandag 18 september ’44 werden op het spoor 
een aantal Duitse wagons met munitie opgeblazen, 
waardoor alle ruiten van de fabriek sneuvelden. De 
weegbrug kreeg later een voltreffer. Maar verder 
bleven de bedrijfsgebouwen redelijk in takt. Pas op 26 
september ’44 werd Elst bevrijd door de Engelsen. 

JanTaminiau jr. schrijft over 
de dagen die daarop volgden 3: 
“Direct toen Elst bevrijd was 
kwam ik in mijn functie van 
vertegenwoordiger van het 
Ned. Rode Kruis voor het 
Rivierengebied in contact met 
een liaisonofficier van het 
Engelse leger dat die nacht Elst 
bezet had. Hij bracht mij bij 
de Engelse commandant, een 
kolonel, die zijn kwartier had 
in de Wuurdschestraat en daar 
kreeg ik advies om zo spoedig 
mogelijk Elst te ontruimen, aangezien een Duitsche 
tegenaanval verwacht werd. Ik besprak zulks met 
de waarnemend burgemeester C.B. Alsick, die voor 
ontruiming niets voelde omdat 1. Het waarheen niet 
vast stond, 2. Het gevaar “in huis” kleiner was dan 
“buitenshuis”, 3. Iedereen wel wat voeding thuis had.

Als conclusie is toen opdracht gegeven om de Elstenaren 
die ten noorden van de Arnhemse Overweg en verder 
richting Arnhem woonden te adviseren westwaarts te 
verhuizen. Sommingen deden dit.
Om mijn handen vrij te hebben voor Rode Kruis en 

3     GA 606 inv.nr. 1397. Hij schreef dit verslag later (over).

fabriek bracht ik mijn vrouw en kinderen plus een 
andere bij ons huizende familie naar vrienden in 
Herveld waar zij twee weken bleven. 

Veertien dagen na de bevrijding van Elst (10 oktober 
1944) kreeg ik op de fabriek bezoek van generaal Kruls, 
commandant van het “Militair Gezag” die uit London 
overkwam, die vergezeld was van enkele hoge Engelse 
officieren. Besproken werd het al of niet in bedrijf stellen 
van de fabriek en het risico wat gelopen werd indien de 
aanwezige grote voorraden o.a. een dislocatie depot van 
350 ton suiker zo maar in de gevechtsterreinen bleef 
liggen.

Afgesproken werd dat een tweede conferentie zou 
volgen half oktober op het stafkwartier aan de Sint-
Annastraat te Nijmegen (De Vier Wegen). Op deze 
tweede bijeenkomst werd mij medegedeeld, dat een 
militaire noordwaardse stoot definitief van de baan was 

– Elst uitsluitend bruggenhoofd 
rond Nijmegen zou blijven en 
dat bij eventueel hoogwater op 
de rivieren een opblazen van de 
rivierdijken als frontbeveiliging 
tot de mogelijkheden gerekend 
moest worden. Conclusie – 
probeer de goederen over te 
brengen naar het zuiden zodra 
in Brabant wat meer ruimte 
verkregen zal zijn.

Bominslag te Herveld en 
diengevolge ruimtegebrek 
noopte ons daar op te breken 

en aangezien in die dagen (half oktober) de vrijwillige 
evacuatie van de Overbetuwe op gang was gekomen 
meenden wij het voorbeeld te moeten geven en 
op Engelse legerauto’s vertrokken wij naar Oss. In 
Oss aangekomen vonden we onderkomen bij een 
bevriende familie tot 1 november. Daarna kreeg ik de 
bovenverdieping van het huis van Dr. Verbeek 4. 

Onmiddellijk na aankomst te Oss zocht ik contact 
met de directie van N.V. Zwanenberg – de heren Oonk 
en Deunk, beiden aan mij bekend via de Vereniging 

4      Een villa op de Molenstraat 61, vlak bij het huidige Museum Jan Cunen, 
destijds Stadhuis.
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Groenten en Fruit Verwerkende Industrie, om bij 
Zwanenberg de voorraden  van de Elster fabriek te 
kunnen opslaan en zo mogelijk de productie weer ter 
hand te kunnen nemen.

Wij werden met open armen ontvangen. Iedereen stond 
gereed om ons te helpen – zodat ik enkele dagen later, 
terug in Elst, een plan de campgne op kon zetten. De 
heer W. Verhoeven, chef expeditie en Chr. Wannet, chef 
van magazijnen, zouden Elst bewaken, de goederen 
verpakken en expedieeren naar Zwanenberg. Ze hadden 
een personeelgroep van  20 man.

De heer W. Tammes, interne 
accountant, kreeg de 
administratie te beheren 
– eerst in Elst, later 
in Nijmegen op een 
kantoorruimte aan 
de Bijleveldsingel. De 
heer A. Nip, assistent 
bedrijfsleider, kreeg 
de leiding van de in te 
richten fabriek te Oss. 
De heer Spierings kreeg de 
opdracht de boekhouding 
in Oss te verzorgen. De 
gemeente Oss zorgde voor 
huisvesting van stafmensen en 
Elster vaklieden. Militair gezag en 
de Engelse Civil Affairs Groep hielp ons aan 
transportmateriaal. Onze mensen hielpen enthousiast 
om de voorraden te redden – al ging vervoer en verblijf 
in de Betuwe wel gepaard met acuut levensgevaar. 
Engelse chauffeurs kregen we dan ook alleen mee naar 
Elst tegen de belofte dat er vruchten [...] als premie 
gegeven werden.
Taminiau schrijft later, dat 645 autovrachten van 1 
tot 10 ton zijn overgebracht naar Oss 5.   Dat is een 
enorme hoeveelheid en gezien de omstandigheden 
bijna onvoorstelbaar. Maar toch is het gebeurd: suiker, 
steenkolen, emballage, vruchten – het moet over de weg 
naar Oss zijn gegaan. Dat de chaffeurs niet deskundig 
waren, de wegen slecht en de auto’s niet per se geschikt 
voor transport van deze goederen blijkt later. Met name 
de suikerzakken overleven niet allemaal ongeschonden 

5     GA 606 inv.nr 1397

de tocht. 
“Negen december werd bij Elden de Rijndijk door de 
Duitsers opgeblazen – enkele dagen later stond in de 
fabriek tot 50 cm water, maar de spoordijk, de Rijksweg 
en de Dorpstraat bleven droog. De Rijksweg hield ‘t 
water dat ten O. ervan stroomde tijdelijk vast omdat 
de duikers daar de diverse zegen hun water onder de 
Rijksweg afvoerden, de grote hoeveelheid Rijnwater 
niet aankonden, daar in die dagen was er al heel wat 
afgevoerd.”

Ondertussen was er in Oss een grote groep evacués 
uit Elst aangekomen. De eerste groep 

arriveerde op 3 oktober 1944 6.  In 
het bevrijdingsdagboek uit De 

Sirene (nieuwsblad) lezen we 
daarover op 8 november: 

“Er zijn er zo velen, die 
met uitzondering van het 
eigen naakte leven, alles – 
letterlijk alles en tot hun 
dierbare huisgenoten 
toe! – hebben verloren 
. Onder het gehuil van 

door de lucht gierende 
granaten en onder de 

donderende inslag van uiteen 
barstende projectielen hebben 

deze ongelukkigen moeten vluchten. 
Enige honderden van hen zijn deze week 

aangekomen, opeengepakt in allerlei vrachtwagens 
met of zonder een schamel restantje van hun vroeger 
bezit. Het zijn evacués  uit Groesbeek, Nijmegen, 
Elst, en andere plaatsen in de Betuwe. Ze werden 
ondergebracht in school-en verenigingslokalen, alsmede 
bij particulieren. Bij het zien van al dat leed beseffen we 
eens te meer, hoe goed we er zelf van af zijn gekomen.”  7

Terwijl veel mensen uit Groesbeek verder reisden, 
bleven de Elstenaren in Oss. In februari werd zelfs een 
speciale contactavond voor hen georganiseerd in de zaal 
van de Rode Kruis Post in het St. Nicolaas Instituut. Ook 
vele Ossenaren zijn aanwezig, waaronder de deken, de 
burgemeester en de Rector. 
Loco-burgemeester Herberts van Elst, die zelf logeert op 

6     Frater Helenus

7     Sirene-dagboek
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de Ridderstraat leest een groet voor van de burgemeester 
en de Militaire Commissaris van Elst. De repatriëring 
zal niet meer lang op zich laten wachten, voorspelt hij. 
Binnenkort zullen de daarvoor benodigde formulieren 
verstrekt worden. Echter, vrouwen en kinderen zullen 
moeten achterblijven, omdat het voor hen nog te 
gevaarlijk is.

Ook J.J. Taminiau neemt het woord. Hij vertelt over het 
leven van de bewoners die in Elst zijn achtergebleven 
onder zeer moeilijke omstandigheden. In een latere 
brief beschrijft hij de situatie beeldend en dat zal 
ook zijn verhaal op die bewuste avond geweest zijn: 
“Intussen werd Elst meer en meer aan de vernietiging 
prijs gegeven. Mensen woonden 
er al lang niet meer. Van de 
58000 bewoners van de Betuwe 
zaten er nog 850 op een klein 
bruggehoofd rondom Lent. 
Duitse granaten suisden rond 
de grote brug over de Waal en 
hielden de weg Arnhem-Nijmegen onder vuur. Maar 
de T.E.O. auto, die zelfs in Engelse kringen een zekere 
vermaardheid had gekregen, ging elke dag terug naar 
de frontlijn; onze mensen brachten er orde op zaken 
en begonnen op te ruimen, al waren er wel eens dagen 
bij, dat we niet verder konden komen dan Lent omdat 
Duitse patrouilles in Elst rondzwierven.” 

Het “manneneiland” zoals dit bruggenhoofd ook is gaan 
heten, werd na de bevrijding in eerste instantie vergeten 
of verdrongen. Pas na 20 jaar plaatsten voormalige 
“eilanders” een oproep om bij elkaar te komen en 
herinneringen te verzamelen en vast te leggen. Een van 
hen, de voormalige huisarts dr. Frans Huygen  schrijft: 
“Manneneiland, een eiland waarvan slechts betrekkelijk 
weinigen in Nederland hebben gehoord. Het werd 
een echt eiland toen de Rijndijk bij hoog water werd 
doorgestoken en het laaggelegen land gedeeltelijk 
onderliep. Er leefden een paar honderd mannen, 
misschien duizend, die vrijwillig waren achtergebleven 
toen hun families werden geëvacueerd. Zij leefden daar 
met 1000 soldaten uit vreemde landen. Zij woonden in 
kelders en verlaten boerderijen terwijl de granaten in een 
boog over hun hoofd floten en voor en achter hun eiland 
insloegen. De dorpen waren verwoest en lege puinhopen 
geworden. De bloesemgeur werd bedorven door die van 

oude kadavers. Het leek mij toen dat dit verlaten gebied 
rondom ons eiland nooit meer door mensen bewoond 
zou worden. Hoe vreemd is die gedachte als men nu 
door de Betuwe rijdt. Er zijn nauwelijks sporen van die 
oorlogsperiode terug te vinden.”

Op 29 maart adverteert Taminiau in de Sirene en vraagt 
“nette meisjes voor de Ettikettenafdeling van de N.V. 
Vruchten-Conservenfabriek J.L.L. Taminiau Elst (tijdelijk 
Oss)”. Zij kunnen zich melden bij het kantoor van de 
Zwanenberg Fabrieken.

Vanaf 2 april 1945 was de Betuwe weer vrij gebied; maar 
het was er zeer onveilig door de vele mijnen en granaten 

die er lagen. De meeste bewoners 
keerden pas in de loop van mei en 
juni terug.

Taminiau’s dochter is evenals 
haar vader aktief voor het Rode 
Kruis en wel in Oss. Op 4 mei 

1945 bericht De Sirene over de Hulp Aktie Roode Kruis 
(HARK), die zich speciaal bezig houdt met het verdelen 
van kleding die door Amerika voor oorlogslachtoffers is 
geschonken. Uit het artikel blijkt, dat zij op dat moment 
nog niet gerepatrieerd was. 

 Op 1 juli 1945 stuurt Taminiau  een circulaire aan zijn 
zakenvrienden. Daarin doet hij verslag van de afgelopen 
maanden. De mensen die op het “manneneiland” de 
winter en het voorjaar hebben doorgebracht “hebben in 
een nagenoeg herstelde fabriek de productie weer hervat. 
De productie in Oss wordt geleidelijk aan gestaakt 
terwijl de productie te Elst slechts langzaam aan groter 
wordt, aangezien onze medewerkers, welke van hun 
evacuatie-adres terugkeren en die geen bed terugvinden 
om te slapen, geen stoel om op te zitten en geen pan 
om te koken, niet allen direct in onze fabriek aan de 
slag kunnen gaan, omdat hun eigen zorgen nog groter 
zijn.” Taminiau eindigt zijn brief met een oproep om 
ruimhartig te geven bij een komende inzamelingsactie 
van goederen ten behoeve van de Betuwe.

De productie te Oss begon half november 1944 en 
eindigt in augustus 1945. In september en oktober 
1945 plaatste Taminiau twee advertenties in De Sirene, 
destijds een editie van “Oostbrabant”, voor zijn T.E.O. 

“Cheerio! Zondag 4 december:  

water in de Betuwe,  

water in de fabriek!
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producten. Daarin wordt op humoristische manier 
de bezettingstijd op de hak genomen en worden de 
volhouders van de fabriek in Oss in het zonnetje gezet:
“Cheerio! Zondag 4 december: water in de Betuwe, water 
in de fabriek! Met de laarzen aan, gezeten op een paar 
veilingkistjes, werd de heerlijke Tamera-vruchtenwijn 
getapt uit een aangeschoten vat. Zóó bleef bij Taminiau 
de stemming behouden, toen de fabriek in de frontlijn 
lag. Men slaagde er zelfs in niet alleen de stemming, 
maar ook de fabriek zélf te behouden. Tot groote 
vreugde van alle TEO-vrienden.” (6 september 1945) 
“Kampeer-centrum Elst. Evacuatie van de Betuwe, leden 
van het Taminiau-personeel blijven achter om te redden 
wat er te redden valt. Zelf potje koken, slapen in verlaten 
schuren. Dank zij dit enthousiasme en deze toewijding 
kan Taminiau nu al weer draaien en zijn TEO-vrienden 
gaan bedienen." (3 oktober 1945)

Aan de Directie Zwanenberg NV biedt Taminiau op 1 
november 1945 een gedenkraam aan. Dit glas-in-lood-
raam bestaat uit drie delen: aan de ene kant staat het 
wapen van Elst, aan de andere kant het wapen van Oss. 
In het derde zien we een witte Zwaan, zwemmend op 
een blauw-lichtblauw water voor de achtergrond van 
bomen met rode vruchten. 
Daaronder staat de volgende tekst: “Door Duitsch’ 
terreur en willekeur van huis en haard verjaagd, heeft 
’t veege lijf en ons bedrijf hier onderstand gevraagd. 
Uw daad zoo schoon - God schenk’ u ’t loon – vergeten 
we nimmermeer. Dit beeld zij thans de lauwerkrans 
gevlochten u ter eer. N.V. Taminiau bij ’t afscheid.” 
De ramen zijn vervaardigd door de Nijmeegse schilder 
en glaskunstenaar Joan Collette (1889 – 1958).

In het archief van Zwanenberg vinden we weinig terug 
van deze periode. Maar wat er is voegt wel interessante 
informatie toe: niet alleen Taminiau produceerde 
tijdelijk in Oss, maar ook de F. Baltussen Jam- en 
Appelstroopfabrieken, eveneens uit Elst, de firma Vink  
uit Hien bij Dodewaard en De Batavier (Geurts), ook 
uit Dodewaard. Per maand en soms kwartaal maakt 
Zwanenberg een afrekening en worden de winsten 
verdeeld. Er wordt driftig gecorrespondeerd over 
dingen die mis gaan: suikerzakken die nat en daarmee 
waardeloos zijn geworden, glazen potten, waarvan 
er te veel zijn besteld. Het was zeker niet uitsluitend 
liefdadig wat er speelde tussen Zwanenberg en de 
Betuwse fabrikanten. Sommige bleven ook vrij lang in 
Oss produceren. Zo woont Baltussen nog in 1946 in de 
pastorie van Overlangel en correspondeert hij nog in 
april 1950 – vanuit Elst - over de definitieve afrekening 
met Zwanenberg.

De relatie tussen Taminiau en Zwanenberg lijkt in 1949 
bekoeld getuige een korte notitie van De Jong aan T.E.O. 
Wellicht dat de Elstenaar gepikeerd was door een briefje 
van Saal Zwanenberg uit 1947 waarin hij een aantal 
potten met ingemaakte vruchten vraagt, omdat zijn 
kleinkinderen die zo lekker vinden. Maar hij vraagt wel 
12 stuks van elke soort. Hij krijgt zijn 48 potten keurig 
opgestuurd, maar niet de soorten waarom hij had 
gevraagd.  8

Nijmegen/Oss 2016

8     GA 606 inv.nr. 378 en 1202.





Het is u misschien al opgevallen. Op vijf plaatsen in het centrum van Oss staan in 
de etalages tv-toestellen die historische films over Oss laten zien. Het is een van 
de initiatieven onder de naam ‘Couleur locale’, activiteiten om het Verhaal van 
Oss te vertellen, het verhaal over hoe Oss geworden is wat het is. Een stad waar 
het goed wonen, werken en leven is.
Couleur locale is een samenwerkingsverband tussen de Osse centrumondernemers, 
eigenaren van panden in het centrum, culturele instellingen en de gemeente Oss, 
ondersteund door de Taskforce Centrum.  Samen zetten zij zich in om het Osse 
centrum en vooral de lokale parels, de Osse centrumondernemers, op de kaart 
te zetten. 

In het centrum zijn ook kortgeleden richtingwijzers geplaatst. Die wijzen naar 
interessante gebouwen in Oss, zoals de bibliotheek, gemeentehuis, museum, 
theater, de Heuvel, VVV. De fraai uitgevoerde richtingwijzers hebben alle een 
eigen bekroning. Een kroontje dat naar een typisch Oss’ voorwerp verwijst dat 
veelzeggend is voor de stad. Een icoon. Kijkt u maar op de foto’s, daar ziet u er 
enkele van. Het is een mooie speurtocht door de stad om ze allemaal te vinden en 
alle iconen te ontdekken. Binnenkort is het mogelijk de iconen te verzamelen. Ze 
zijn uitgevoerd in metaal en komen te koop. De jonge Osse ontwerpster Lonneke 
Hoogstede van ‘Hoogstede Ontwerpt’ heeft de iconen ontwikkeld.  PS
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COULEUR LOCALE

Het pakje Solo-margarine van Jurgens bekroont deze 
wegwijzer.

De Grote Kerk siert deze wegwijzer In de etalage van Wehberg draait deze film over Oss. 
Hebt u de andere vier films al gezien?

De Harlekijn bekroont deze wegwijzer


