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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
F oto voorpagina:
De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers
aan de Raadhuislaan. Voorheen het
belastingkantoor. Geopend als opvang op 23
februari 2016 en weer gesloten eind maart
2017. Ruim 300 asielzoekers verbleven hier
gemiddeld. Oss heeft vaker een noodopvang
voor vluchtelingen gekend. Tijdens de Eerste
Wereldoorlog verbleven in de stad tot 385
Belgen. In heel Nederland vonden wel een
miljoen Belgische vluchtelingen een veilige
plek, ruim 100.000 bleven hier de hele oorlogstijd.
In Uden ontstond een ‘vluchtoord’ voor 10.000
Belgen. Voor meer: zie het artikel van Jurgen
Pigmans. PS (foto PS)
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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. Een e-mail kan ook, via de website
www.dewerkendemensoss.nl.
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Van de redactie
Wanneer er aandacht besteed wordt aan de

realiseren. Hiervoor aandacht in deze Tussentijds en

geschiedenis van Oss zijn er altijd twee onderdelen

van harte bij u aanbevolen.

die heel veel aandacht krijgen. Dit betreft de
oude bewoning van Oss en de betekenis van de

Echter ook heel andere zaken komen voor het voetlicht,

ontwikkeling van de grote industriële bedrijven in

daarbij kunt u denken aan de vluchtelingenkwestie.

de stad. Ook in Tussentijds is dit vaak het geval

Echter niet aan de moderne discussie maar wat de

en dit nummer van Tussentijds vormt daar geen

komst van vele Belgische vluchtelingen tijdens de

uitzondering op……

Eerste Wereldoorlog betekende voor de regio. En ook

Met betrekking tot de archeologie komt de Horzak
aan bod en allerlei activiteiten die zich het afgelopen
half jaar in Oss hebben afgespeeld wanneer het gaat
over de oudste geschiedenis. Dat is ook iets waar de
stad terecht trots op is.

het plezier komt langs. De herinnering aan de aan de
voorstellingen van de Osse Revue in De Lievekamp
gaat voort. In dit nummer besteden we voor de laatste
keer hieraan aandacht. Vooral de groei van deze
producties tot dergelijk grote schaal dat het jaarlijks
evenement meer kon zijn maar dat er veel meer

De stad is ook terecht trots op de harde werkers die

tijd nodig was om de revue te realiseren en wat dat

Oss groot hebben gemaakt. Niet alleen de grote

betekende voor de mensen achter de schermen.

industriëlen maar ook op de mensen die het echte werk

Hopelijk hebben we allemaal een prachtige zomer

verrichten. Daarom mogen we blij zijn dat er een

en ik hoop dat u zowel van die zomer als van deze

werkgroep is gekomen die het initiatief heeft genomen

Tussentijds heel veel plezier zult hebben.

om ook voor deze groep een blijvend gedenkteken te
Robert van Vlijmen
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Namens de redactie,
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BELGISCHE VLUCHTELINGEN IN VLUCHTOORD UDEN, MET OP DE ACHTERGROND DE HOUTEN BARAKKENKERK. (COLLECTIE BHIC)

“Roode wolken
over schoon Nederland”
– Belgische vluchtelingen in Oss
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Jurgen Pigmans (Stadsarchief Oss)
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Een dikke eeuw geleden zat Oss vol met vluchtelingen.
Het waren mensen die huis en haard hadden
achtergelaten en naar Nederland waren vertrokken,
weg van het oorlogsgeweld in hun thuisland. Dat
thuisland was voor Oss vlakbij: België werd in 1914
namelijk onder de voet gelopen door de opstomende
Duitse strijdtroepen. Al bleef Nederland neutraal,
de Eerste Wereldoorlog kwam door al die Belgische
uitwijkelingen toch angstig dichtbij.

Steun aan de ongelukkigen
België werd in augustus 1914 overrompeld door de Duitse
inval. Met veel geweld werd het Belgische leger teruggedrongen, steeds verder naar het westen toe. Daarbij
ontzagen de Duitsers ook burgerdoelen niet. Huizen,
kerken en historische gebouwen werden geplunderd
en in brand gestoken en vijfduizend burgers werden
vermoord. De Belgen sloegen massaal in paniek op de
vlucht. Ze hoopten in de vesting van Antwerpen veilig te
zijn, maar toen ook die stad begin oktober onder de voet
gelopen werd, vluchtten bijna een miljoen burgers en
militairen naar het noorden.
De Nederlandse bevolking was overdonderd, maar stelde
zich wel zeer behulpzaam op. Ook in Oss. In de eerste

dagen na de val van Antwerpen namen de inwoners
van Oss al zo’n 100 vluchtelingen op in hun huizen.
Daarnaast bood de Osse bevolking veel hulp in de vorm
van goederen en geld. Zo ontvingen de Belgen die op
doorreis waren op het station van Oss brood en ook
melk, die door de margarinefabriek van Jurgens gratis
ter beschikking was gesteld. En vanuit de rijkere Osse
burgers kwamen spontane donaties aan het steuncomité dat de vluchtelingen moest helpen, waaronder één
anonieme bijdrage van maar liefst 100.000,- gulden. Op
6 november 1914 schreef burgemeester Van den Elzen
daarom aan de toenmalige commissaris van de Koningin
in Noord-Brabant dat “de houding in Oss tegenover de
vluchtelingen zeer gunstig is geweest, daar van alle zijden werd mede gewerkt hulp en steun aan de ongelukkigen te verlenen”.
Opvang en onderdak
Tussen 14 en 18 oktober 1914 bereikte het aantal vluchtelingen in Oss zijn piek, toen er aan 385 Belgen onderdak
werd geboden. Op dat moment had Oss ruim 9.200
inwoners. Het aandeel vluchtelingen in de Osse bevolking lag toen dus op dik 4%. Ter vergelijking: wanneer de
huidige stad Oss eenzelfde percentage vluchtelingen zou
opvangen, gaat het om zo’n 2.400 mensen. En voor de
hele gemeente met 90.000 inwoners zelfs om een aantal
van ruim 3.700 vluchtelingen!
Die honderden Belgische vluchtelingen verbleven zeker
niet allemaal bij particulieren thuis. De meeste werden
opgevangen in grote, gemeenschappelijke ruimtes. De
gebroeders Van den Bergh stelden weliswaar een loods
van hun fabriek ter beschikking voor de opvang van circa
100 mannelijke vluchtelingen, maar lang kon de opvang
daar niet duren, aangezien “het geen voldoende beschut-

Vluchtoord Uden
In opdracht van jonkheer Charles Ruijs de Beerenbrouck,
de ‘Regeringscommissaris voor de vluchtelingen in
Noord-Brabant en Zeeland’, vertrok in de eerste helft
van 1915 het gros van de miljoen vluchtelingen weer uit
de zuidelijke provincies. De meeste keerden terug naar
hun bezette vaderland, aangezien het front zich enigszins had gestabiliseerd. De rest, in totaal zo’n 100.000
vooral onvermogende Belgen, zou echter de gehele
Eerste Wereldoorlog in Nederland blijven. Veel van hen
woonden in zogenoemde ‘vluchtoorden’: grootschalige
opvangkampen die functioneerden als een soort van dorpen. Het waren houten stadjes waar alle voorzieningen
aanwezig waren: slaapbarakken, eetzalen, gaarkeukens,
een ziekenbarak, scholen, winkeltjes, een bibliotheek en
een heuse kerk. De bewoners moesten zich verplicht aan
een vast dagschema houden: 6.30 uur opstaan, daarna
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(COLLECTIE STADSARCHIEF OSS)

BURGEMEESTER VAN DEN ELZEN IN ZIJN WERKKAMER. (COLLECTIE STADSARCHIEF OSS)
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VOORPAGINA VAN DE STAD OSS VAN 14 OKTOBER 1914, MET UITGEBREIDE AANDACHT VOOR ‘DE OORLOG’.

ting bood tegen weer en wind”. Bovendien waren de Van
den Berghs bezig met de verkoop van het gebouw. Zodra
die rond was, moesten de Belgen sowieso uit de loods.
Ook de Osse geestelijkheid stak een helpende hand toe.
De fraters van het Sint Nicolaasgesticht in de
Begijnenstraat boden onderdak aan 50 Belgen, allemaal mannen en jongens. De zusters van het Sint
Leonardusgesticht in de Arendsvlucht vingen zelfs 126
vluchtelingen op. Daarvoor moesten de zusters echter
wel alle kinderen naar huis sturen, want de enige plek
waar die grote groep vluchtelingen kon worden opgevangen was de school van het Leonardusgesticht. Aan de
opvang in Oss zat dus een limiet, zowel qua omvang als
qua tijdsduur.
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DE OSSE BEGIJNENSTRAAT IN 1902. IN HET SINT NICOLAASGESTICHT, IN HET MIDDEN VAN DE FOTO, WERDEN 50 BELGEN OPGEVANGEN. (COLLECTIE STADSARCHIEF OSS)

tussentijds 12 /| 2017
2014

JAARGANG 23
20

gezamenlijk ontbijten, werke n of naar school, eten
en na een paar uur vrije tijd ‘s avonds moest om 22.30
uur iedereen in zijn bed liggen en gingen de lampen
uit. Het dichtstbijzijnde opvangkamp vanuit Oss was
‘Vluchtoord Uden’. Daar verbleven tussen 1915 en 1919
maar liefst zevenduizend mensen, meer dan er op dat
moment in het dorp Uden zelf woonden.
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op te vangen in 1915 snel af. Iets dat ook de Osse burgemeester was opgevallen. In een brief aan regeringscommissaris Ruijs de Beerenbrouck schreef Van den
Elzen: “Reeds veel is door de liefdadigheid der inwoners
gedaan worden doch nog steeds niet voldoende voor de
nog zijnde Belgen.” Hulp bleef dus nodig, terwijl “de

Sommige bewoners van Vluchtoord Uden werkten op
het kamp zelf, anderen vervulden een baan in de omliggende dorpen en steden. De Belgische vluchtelingen vonden ook in de Osse fabrieken werk. Over het algemeen
ging dat goed, al werden twee van hen in augustus 1915
betrapt op het stelen van pakjes vet uit de margarinefabriek van Jurgens. En wat later zorgde een vrouwelijke
Belgische medewerker van Anton Jurgens voor problemen: ze bleek niet ingeënt te zijn tegen de ziekten waarvoor men in Nederland normaal gesproken wel werd
ingeënt. Maar veel groter dan dit werden de problemen
in Oss niet.
De giften verminderen
Toch nam de grote bereidheid om oorlogsvluchtelingen

EEN ADVERTENTIE IN DE STAD OSS OP 8 NOVEMBER 1914. (COLLECTIE STADSARCHIEF OSS)

DE ZUSTERS VAN HET SINT LEONARDUSGESTICHT IN DE ARENDSVLUCHT MAAKTEN VOOR DE BELGISCHE VLUCHTELINGEN RUIMTE IN HUN SCHOOL. (COLLECTIE STADSARCHIEF OSS)

In de bres
Ondanks het afnemende enthousiasme voor de Belgen

Geraadpleegde literatuur:
Gerard Sonnemans, Theo Cuijpers, Jurgen Pigmans, Blikken op
Brabant – De canon van Nederland in Noord-Brabants perspectief.
(2012)
Marcel Portegies, Belgische vluchtelingen in Oss en Veghel 1914-1919 Doctoraalscriptie Katholieke Universiteit Nijmegen (1988)
Krantencollectie Stadsarchief Oss
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onder de Osse bevolking, wilden twee vluchtelingen,
de heren Scheys en Raignies, toch hun dankbaarheid
uitspreken en laten weten dat het hun speet “de stad
Oss te hebben verlaten”. Scheys voerde het woord in een
ingezonden brief in De Ossche Courant, waarin hij aan
gemeenteraadslid Cox schreef de Ossenaren “vriendelijk
uit hart en ziel te danken voor hetgeen ze gedaan hebben voor mij en mijne familie, want dat is iets dat nooit
vergeten zal worden en ik zweer aan alle die Heeren en
aan de bevolking van Oss dat ik de eerste zal zijn om in
de bres te staan als wanneer eene Nederlander in moeilijkheden zou zijn. En ik en mijne familie zullen God
bidden, omdat er over schoon Nederland geen roode
wolken zouden komen, zoo als in België.
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giften beduidend verminderen”. Ook de fraters van
het Sint Nicolaasgesticht deden bij monde van broeder Theodardus, directeur van het Nicolaasinstituut,
hun beklag over de vluchtelingen “die zoveel van ons
verschilden in hun opvatting van reinheid, welvoeglijkheid, godsdienst”. Dit soort klachten over culturele
verschillen kwam in Nederland meer voor. De Belgische
vrouwen gingen bijvoorbeeld mee naar de kroeg. En als
hun baby gezoogd moest worden, deden ze dat gewoon
in het openbaar. Iets dat in het toenmalige NoordBrabant ondenkbaar was.
Toen het centrale comité voor de vluchtelingenopvang
in november van dat jaar nogmaals een beroep deed
op burgemeester Van den Elzen om potentiele nieuwe
vluchtelingen op te vangen, reageerde deze dan ook
afwijzend. Niet alleen waren er geen grote opvangplekken meer voorhanden, de burgemeester vreesde ook dat
“de lust van particulieren om vluchtelingen in huis te
nemen door de opgedane ondervinding ook niet bijster
groot zal zijn”.

7

1399 – 1500
Oss honderd jaar stad.
ruud pieters

1399			
• De Bossche Poort werd omstreeks 1399 gebouwd aan de zuid-westkant van het
stadje, daar waar de hoek is van het Walplein met de Kruisstraat. Hij lag op
de weg Den Bosch-Grave, die over de Heuvel liep. De Boschpoort beschermde
op deze plaats de toegang tot de Heuvel. De poort kwam in 1407 gereed, en
was onderdeel van de aarden vestingwal om de stad, aan de buitenkant liep
de gracht er langs.
• Op 14 oktober werd met toestemming van de hertogin verschillende woningen
in het centrum onteigend, waardoor de markt = de Heuvel kon ontstaan, langs
de hoofdweg Den Bosch-Grave.
• In dit jaar verleent Johanna van Brabant, hertogin van 1356 tot 1406, op 14
oktober aan “onsen goede Luden ende ondersaaten van Oss stadsrechten”
en krijgt zijn eerste “Borgemeester”. De Borgemeester had een andere functie
dan onze huidige burgemeester. De borgemeesters beheerden de financiën en
assisteerden hiermee schout en schepenen.Vanaf die tijd mogen de inwoners
van Oss eigen bestuur en rechtspraak uitoefenen en wekelijks markt houden.
Verder mogen de inwoners van Oss hun woonplaats met grachten en aarden
wallen omringen om zich te kunnen verdedigen tegen belagers. Namen als
Walstraat, Walplein, Oude Vest en Oostwal vormen daar een herinnering aan.
• Aan Oss werd ook het privilege tot rechtspraak verleend. In de Franse tijd (rond
1800) ontstond er een op Franse leest geschoeid rechtssysteem.

van de stad de Graafsche Poort. Deze poort sluit de Heuvel af in de richting
van de Berghemseweg, de weg naar Grave. De poort komt dit jaar klaar en
stond ongeveer op de plaats waar nu de kruising ligt van de Oostwal en de
Berghemseweg. Bewoner was de kwartierschout van Maasland, Jan van
der Dussen. Tot 1619 zou de Graafsche Poort de ambtswoning blijven van de
Osse schouten. Tot eind 16e eeuw werd de Graafsche Poort bewoond door de
jonkers van Oss.
• In de loop van de tijd verbouwen verschillende eigenaren de Graafsche
Poort grondig en veranderen het in een groot woonhuis. Vanwege de forse
afmetingen ontvangt dit gebouw al spoedig de bijnaam “Het Hooghuis”. In
1925 is het afgebroken.
• De Boschpoort beschermde aan de westkant van de stad de toegang tot de
Heuvel. In de loop van de tijd is de poort verschillende malen verbouwd en
opgedeeld in twee aparte bouwwerken. In 1838 zijn de laatste resten gesloopt.

• Uit de privilegebrief van Hertogin Johanna blijkt het bestaan van een
aanzienlijke wol-, laken- en linnenweverij in Oss. Deze brief verbiedt voor het
gehele kwartier Maasland laken te maken om het te verkopen of het moest in Oss
verzegeld en geperst zijn, op straffe van in beslagname van de stof. Ook andere
bepalingen in deze brief genoemd duiden op een laken- en linnenindustrie van
betekenis. Linnen is een stof gemaakt uit vlas. Laken was een geweven wollen
stof.

1418
• Opnieuw wordt Oss door de Gelderschen onder aanvoering van Hertog Frederik
van Brunswijk en Lunenburg voor een groot gedeelte afgebrand.
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Vrede van Ravenstein tussen Brabant en Gelre
• Grave en Oijen komen bij Gelre, Oss wordt de nieuwe versterkte plaats in dit
gebied.
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De Osse markt
• Oss kent sinds de Middeleeuwen de wekelijkse markt en de jaarmarkten waar
vooral paarden en vee werden verhandeld. Op de weekmarkt werden het hele
jaar door kleinvee, biggen en varkens verkocht. Tot omstreeks 1960 was de
biggenmarkt druk bezocht. Elke dinsdag werden wel 1000 beestjes in rieten
manden voor de handel meegenomen.
• De Osse paardenmarkt was zo in trek dat er steeds meer dieren verhandeld
werden. Rond 1890 werden jaarlijks ongeveer 3000 paarden verkocht. In 1960
werd de paardenmarkt voor het laatst gehouden. De Brabanthallen die in
1931 gebouwd zijn waren aantrekkelijker als overdekte handelsplaats voor de
veehandel dan de openluchtmarkt van Oss.
1407
• Na 1399 worden aan de west- en oostkant van de stad stenen poortgebouwen
opgetrokken. Ze worden genoemd naar de steden waar de weg door Oss
naar toe leidt: aan de westkant is dat de Boschpoort en aan de oostzijde

1410			
• De aarden omwalling en gracht van Oss is klaar.
1414
• Oss wordt door de Gelderschen onder aanvoering van Hertog Frederik van
Brunswijk en Lunenburg, voor het grootste gedeelte afgebrand.

1437		
• In dit jaar zijn er in heel Oss, inclusief buiten-gebied, 300 en 400 huizen.
Daarvan waren er 86 (dus bijna 20%) zo armoedig dat er geen belasting voor
betaald hoefde te worden.
• Oss heeft ongeveer 1300 inwoners.
1467			
• Na diverse verbouwingen heeft het “Hooghuis” zijn definitieve vorm gekregen.
Oss is ook in het bezit van een galg.
1478
• Opnieuw is er oorlog tussen Brabant en Gelre. Oss wordt belegerd door 6000
soldaten, geplunderd en in brand gestoken door de Geldersen.
		
1497
• In de nacht van 18 op 19 oktober wordt door Hertog Karel van Gelre Oss
opnieuw in brand gestoken.
• Besluit van de adel van de Meierij te Oss, om op Paasdinsdag Oss te
versterken. Uit heel de Meierij werden daartoe mannen opgeroepen.

Bron: Diverse artikelen, BHIC, internet

Verslag van de powerpointlezing ‘Philips Oss’

De historie van de eerste vestiging van
Philips buiten Eindhoven’
door Henk Schuurmans, 17 november 2016

De avond in het stadsarchief was druk bezocht er waren vele oud Philips
medewerkers en DWM leden, in totaal 65 personen. Middels vele bijzondere
foto’s en afbeeldingen schetste Henk Schuurmans de periode dat Philips in het
centrum van de stad Oss was gevestigd. Beginnende bij de opening in 1930 in
Oss, de eerste Philips-fabriek in Nederland buiten Eindhoven. Philips begon in de
leegstaande fabriek van Jurgens, bij De Groene Engel. Henk liet een luchtfoto uit
1922 zien met daarop de Jurgen fabrieken met een bijzondere wetenwaardige
aanvulling. Dat was dat de eerste kleinschalige margarine fabriek door een hoge
muur volledig afgescheiden was van de grote boterfabriek, met een aparte poort
naar de buitenmuur toe. Dit om absoluut geen vermenging te verkrijgen tussen
kunst- en echte boter. Deze situatie was in enkele jaren geheel omgedraaid,
de kunstboter floreerde enorm ten koste van de echte boter. Na dit intermezzo

werden vele foto’s uit de beginjaren getoond. Er heerste bij Philips een familiaire
sfeer, dit nog meer in de vestigingen Lithoijen en Dreumel. In Oss zijn vooral
verlichtingsarmaturen gemaakt. Ook diverse feest- en kerst verlichting. De
aanwezigen oud-Philips medewerkers herkende vol enthousiasme collega’s en
situaties van de vele feesten en jubilea. Ook de fabriek zelf met de het ketelhuis
en vele andere gebouwen werden fraai weergegeven. De afbraak van de fabriek
met het spectaculaire opblazen van de schoorsteen, de eerste mislukking van het
opblazen en de onvermijdelijke val van de schoorsteen werden geleid met vele
foto’s. Doordat Henk lid was van de Philips fotoclub heeft hij vele feesten met de
camera vastgelegd. Uit de meer dan 20.000 opnames had Henk een goede keuze
gemaakt om de sfeer van Philips aan de toeschouwers te tonen.
PETER VAN NISTELROOIJ

Verslag van de flapover-lezing

‘Ontwikkelingen van Diosynth en de
farmaceutische industrie’
door ir. Fred Vis, oud-directeur Diosynth, 8 december 2016

In 1972 verhuisde het gezin Vis naar Apeldoorn waar hij bedrijfsleider werd van
een fabriek waar men uit papaver opium maakte. Deze fabriek was de enige
legale opium producent van Nederland. In 1979 keerde het gezin weer terug
naar Oss. Fred werd directeur van Diosynth. Als snel kreeg hij te maken met de
beschuldigen dat Diosynth lucht- water-, en bodem ernstig zou vervuilen. Fred
voelde zich als een Diosynthman aangevallen en trok het persoonlijk aan. Vlak
voor kerst in 1986 bracht Provinciale staten een vernietigend rapport uit over
Diosynth als een van Noord-Brabants grootste vervuilers. Onder maatschappelijke
druk veranderde Akzo Pharma haar koers, bracht grote veranderingen aan
om uiteindelijk te komen tot een milieuverantwoorde producent. Voor Fred
betekende dat een wending in zijn carrière. Van managing director werd hij

directeur Veiligheid en Milieu, adviseur van de Raad van Bestuur van Akzo. Naast
zijn werk deed Fred Vis tennissen op hoog niveau. Na zijn pensioen in 1999
heeft hij tennisles gegeven. Het was een leuke terugblik op Fred Vis zijn leven.
PETER VAN NISTELROOIJ

IN DEZE TIJD VAN POWERPOINT EN BEAMER WAS HET EEN BIJZONDERE PRESENTATIE VAN FRED VIS. ALLES OPSOMMEND UIT
HET ‘BLOTE’ HOOFD ALLEEN MET BEHULP VAN EEN FLAP-OVER, MET DAAROP VERMELD DE HOOFDPUNTEN.
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In 2015 verscheen het boek ‘Een Vis met een graad’, over zijn loopbaan in de
farmaceutische industrie. Het boekwerk was de leidraad van de lezing die begon
in 1968 toen Fred Vis afstudeerde aan de TU Delft als scheikundige. Fred wilde
iets daadwerkelijk realiseren met zijn kennis en begon een week later in Oss bij
Organon. Fred werd als snel hoofd van een afdeling wat hem bijzonder goed af
ging. Hij gaf leiding aan de afdeling waar men de vruchtbaarheid bevorderende
hormonen produceerde. Eind 1971 was Diosynth afgesplitst van Organon, Fred
werd een van de afdelingschefs. Op zijn afdeling regenereerde men oplosmiddelen
en daarnaast de fabricage van steroïden. Otto Oppenheimer was de grote chef.
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1883
De Fraters van Tilburg komen naar Oss
ruud pieters

Geschiedenis
Johannes Zwijsen, Bisschop van Den Bosch. was in 1832 pastoor in Tilburg en
daar stichtte hij de onderwijscongregaties van O.-L.-Vrouw van Barmhartigheid:
de Zusters van Liefde (1832) en de “Fraters van Tilburg” (1844). In 1842 werd
hij bestuurder van de kerkelijke districten Ravenstein, Megen en Grave, en
coadjutor van H. den Dubbelden, die hij in 1851 opvolgde als apostolisch vicaris
van ‘s-Hertogenbosch.
De Congregatie van de Fraters van O.L. Vrouw van Barmhartigheid, ook wel
genoemd de Fraters van Tilburg of de Fraters van Zwijsen, houdt zich bezig met
onderwijs (aan jongens) en opvoeding van doven, blinden, wezen en verlaten
kinderen, en verder met verpleging en missiewerk.
Een broeder, afgekort br., of Frater (Latijn voor ‘broeder’), afgekort fr., is een
katholieke theologiestudent of geestelijke die geen (hogere) wijding heeft
ontvangen, maar die in een congregatie of een orde de drie kloostergeloften van
armoede, kuisheid en gehoorzaamheid heeft afgelegd.
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Het generaal (= algemeen) bestuur, Het Generalaat genoemd, van de Fraters
bevindt zich in Tilburg, de plaats waar de congregatie is opgericht. In het
bestuursgebouw is tevens een internationale communiteit gevestigd.
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1883
Door de lobby van de Osse pastoor-deken Arnoldus van de Laar komen in dit
jaar de Tilburgse Fraters naar Oss, om onderwijs aan jongens te verzorgen. Zij
vestigen zich in het Fratershuis in de Begijnenstraat 3.
In de loop van de jaren is er veel verbouwd en aangebouwd aan dit Fratershuis,
in 1908 werd een schoollokaal gebouwd, de bestaande slaapzaal werd in
1911 verhoogd, in 1912 werden er schoollokalen, een slaapzaal en badlokaal
gebouwd, de bouw van 3 schoollokalen en gymnastieklokaal volgde in 1914 en
de kapel werd in 1927 verbouwd.
Er wordt begonnen met de bouw van het St.Nicolaasinstituut (Fraters-klooster)
in de Begijnenstraat 6, op de plaats van het gesloopte “Huize Munster”. Huize
Munster was een van de (middeleeuwse) versterkte stenen huizen langs de
stadswal, een groot woonhuis met tegelijk een verdedigende functie. In later
tijd een groot woonhuis, dat afgebroken is voor de bouw van het Fratersklooster.
Deze Fraters van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid, hadden als doel
katholiek onderwijs en opvoeding te geven, ook in kostscholen en weeshuizen.
Rondom dit kloostergebouw trokken de Fraters een reeks (jongens)scholen voor
lager onderwijs op, een patronaatsgebouw en een internaat. Zij zouden tot 1982

in deze vestiging verblijven. De meeste van deze gebouwen zijn verdwenen
of vervangen door nieuwbouw. De Fraters hebben daarmee 99 jaar lang hun
werken in Oss uitgeoefend. Net geen eeuw. De Osse kunstenares Wanda Janota
ontwierp daarom een niet-afgemaakte ‘C’ (C staat in het latijn voor 100) als
herinneringsbeeld aan de Fraters. Dit beeld staat in de tuin achter het vroegere
klooster.
Het internaat heette: Instituut Sint-Nicolaas en was oorspronkelijk voor
weeskinderen bedoeld, later voor de zogeheten “nette burgerlijke stand”. In
1893 werkten er 22 fraters aan het instituut en waren er 373 leerlingen. De
leerlingen kwamen vanuit heel Nederland, in 1912 waren dat er 106. De Fraters
trokken zich in de jaren ‘70 van de 20e eeuw geleidelijk terug en in 1982 werd het
internaat opgeheven en vertrokken de weinige overgebleven Fraters uit Oss. Het
Sint-Nicolaasgesticht bestaat nog steeds en is ondertussen gerestaureerd. Het
karakteristieke gebouw is nu kantoor van Bouwbedrijf Berghege.
2 mei 1908
Op de hoek van de Krakenburg en de Koornstraat wordt door de Fraters van
Tilburg een locatie geopend van de Sint-Nicolaasschool. Het geheel bestond uit
13 klassen en een tuin voor de Fraters. De jongens, meisjes- en kleuterschool
werden samengevoegd. Eigenlijk ging het om twee scholen: school A, de
parochieschool die in de volksmond de “boerenschool” werd genoemd met 9
klassen en school B, de burgerschool, voor de gegoede burgerij met vier klassen.
Het gebouw werd in 1964 gesloopt en kwam er nieuwbouw.

1928
Fraters op scholen in Oss

Frater Switbertus de Groot
Joannes Norbertus de Groot
* Tilburg 06-12-1901, † Tilburg 15-01-1990

RK Middelbare Handelsavondschool		
Frater Edwardus Petersen,
Directeur
Leraar M.O. Boekhouden
Frater Eduardus Petersen (of Edwardus?)
Frater Petrus H.J.Petersen
* Diessen 31-10-1879, † Vught 03-09-1963

Frater M. Gerardo
Frater directeur M. Fernand

St. Nicolaasschool Oss
Frater Optato:
2de klas.
Frater Emilio:
3de klas, bijnaam ganzennek.
Meester vd Boom:
4de klas.
Frater Norberto:
5de klas.
Frater Januarius:
6de klas, hoofd vd school.
Daarnaast was er ook een Frater Veranus, en Frater Walbertus (was duivenmelker).
Fraters A en B scholen
Frater Egbinus Haans		
Franciscus Cornelis Haans		
* Tilburg 03-12-1885, † Vught 13-07-1956

Frater Corentius de Wit
Aloysius Laurentius de Wit
* Woensel 26-01-1917, † Ceska Lipa (Tjech) 17-04-2002
Frater Gerulfus Prinsen
Johannes A.M. Prinsen
* Liempde 15-07-1904, † Vught 21-05-1972

Frater M. Theodardus
(Osse geschiedschrijver)
Op 21-04-1930 vierde hij zijn gouden klooster jubileum
22 januari 1958
Aan de Boonakkerstraat, later de Singel “40-45”, wordt op 22 januari door
Burgemeester Delen de St. Paulusschool geopend, een R.K. school voor
Buitengewoon Lager Onderwijs voor moeilijk lerende jongens.
De school wordt bestuurd door de “Vereniging van Fraters”.
Jaren 1970-1980
De Fraters trokken zich in de jaren 70 van de 20e eeuw geleidelijk terug en in
1982 werd het internaat opgeheven en vertrokken de weinige overgebleven
Fraters uit Oss.

?

Frater Maria Benitius
Brocks, Alphonsus Maria
* 08-07-1861, Oss, † 23-05-1922 Tilburg
Frater M. Pacomus 		
Klokgieters, Theodorus Johannes
* 30-08-1908, Oss, † 22-11-1976, Tilburg
Frater Willibrordus 		
Loosbroek, Henricus Johannes Alphonsus van
* 23-09-1903, Oss, † 29-09-1991, Tilburg

Frater Victor 		
Nispen, Dingeman Henricus Johannes van
Fraterschool B (L.O. en U.L.O.)
14-09-1899, Oss, † 14-10-1986, Tilburg
Koornstraat 8
Frater M.Acatius
Hoofd
Frater Pancratio 		
Op 08-12-1935 vierde hij zijn zilveren kloosterfeest
Speeks, Johannes Theodorus Wilhelmus J.
			
* 07-03-1914, Oss, † 07-10-1988, Nijmegen
R.K. Burgerschool
Frater M. Emmanuël
Op 02-02-1938 vierde hij zijn gouden kloosterjubileum
Frater Osmund		
Frater M. Theodardus
Op 21-09-1939 vierde hij zijn gouden jubileum
Verhoeven, Johannes Josephus
Frater M. Nicodemus
* 20-03-1910, Oss, † 08-05-1998, Tilburg
Afscheidsgroet op 29-09-1939 bij zijn vertrek naar de missie van Suriname.
		
St. Nicolaas Instituut
Bron: Burgelijke Stand, diverse artikelen, archief Meijs-Wolf, BHIC,
Frater Directeur H.Switbertus. Op 01-05-1944 vierde hij zijn zilveren jubileum.
internet
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Hoofd
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Fraterschool A (L.O.)
Koornstraat 8
Frater Engelmundis

Op 16-10-1938 vierde hij zijn gouden kloosterjubileum

1989
Opening van het plan Begijnenhof (het voormalig klooster met Fraterstuin) met
66 seniorenwoningen onder beheer van de stichting Wonen voor Ouderen
Maasland.
Fraters geboren in Oss:
Frater Maria Otto 		
Lieshout, Richard Johannes Petrus van
* 09-01-1914, Oss, † 25-06-1983 ’s-Hertogenbosch		

Frater Cunibert van Litsenburg
Wilhelmus P.H.M. van Litsenburg
* ’s-Hertogenbosch 06-11-1911, † Tilburg 28-02-1982

Frater Gerardus van Hal
* Ravenstein 09-02-1906, † Roosendaal

Frater M. Gerardo

Vierde op 05-05-1945 zijn 50 jarig jubileum
Vierde op 30-05-1946 zijn patroonfeest
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WRIJFSCHAALPAD. EEN VAN DE STRATEN IN DE HORZAK DIE NAAR EEN ARCHEOLOGISCHE VONDST IS VERNOEMD.

De Horzak
Jan Ulijn
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Ten noorden van Oss, tussen Horzak, Neerveld
en Achterschaijkstraat is de wijk wijk ‘Horzak’ in
aanbouw.
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Voorafgaand aan deze bouwwerkzaamheden zijn
in dit gebied door de Faculteit der archeologie
van de Universiteit Leiden tussen 1997 en 2015
archeologische verkenningen en opgravingen
uitgevoerd. Ook in 2016 en 2017 zijn nog aanvullende
onderzoeken gedaan.
De ‘Horzak’ herbergt een uitgestrekt (pre) historisch
landschap met bewoningssporen uit de brons- en
ijzertijd (2000 voor C. tot 250 na C.), de Romeinse

tijd (50 voor C. tot ca 400 na C.) en de middeleeuwen
(13e en 14e eeuw na C.) Dit verre verleden is te zien
in de namen in deze wijk: Laan der IJzertijd, Laan
der Bronstijd, Laan der Romeinse Tijd. Ook de
andere straatnamen in deze wijk herinneren aan
archeologische vondsten.
Zestien hectaren zijn door opgravingen onderzocht
met zeer bijzondere resultaten. Daaronder heel unieke
zoals de fragmenten van een ronde gietvorm voor
bronzen naalden (uit de bronstijd). Door de ronde
vorm bovenaan de pin, lijkend op een wieltje met
spaken, noemen archeologen dit radnaalden.

EEN BRONZEN RADNAALD

Zout was belangrijk voor het conserveren van vlees. En
misschien betaalden de inwoners van deze streek de
kustmensen met voedselproducten waar hier een overschot van was. Brokken van maalstenen (voor het malen

In de wijk ‘Horzak’ zijn ook palenrijen aangetroffen. Zij
bestaan uit een enkele rij palen op zeer korte afstand
van elkaar. Samen hebben ze mogelijk een landweer
gevormd. Een landweer is een soort verdedigingswal,
aangelegd in de middeleeuwen. Met ruige doornige
struiken erlangs vormden ze een moeilijk doordringbare
hindernis. Rondom Oss en Berghem zijn er meer sporen
van gevonden. De Landweerstraat is er een herinnering
aan.

De inrichting van de Horzak
Paul Spanjaard
Straatnamen die naar archeologische vondsten
en prehistorische tijden verwijzen kennen we
niet alleen in de Horzak. Archivaris en stadshistoricus Jan Cunen (1884-1940) bedacht al namen
als Vorstengraf, Germanenweg en Docfalaan.
Daar is later op voortgeborduurd met namen
als Angelenweg, Saksenweg, Tubantenweg,
Galliërsweg, Vikingen- en Batavenweg,
Bronsweg, Zwaardweg.
Wat de Horzak bijzonder maakt voor Oss zijn
dus niet alleen de archeologische straatnamen
maar de open ruimten tussen de ‘Hoeven’ in de
Horzak. We kunnen u aanraden daar eens naar
te gaan kijken als u deze nog niet kent. Deze
open plekken tussen de woningen zijn namelijk op een heel bijzondere manier vormgegeven, geïnspireerd op archeologische vondsten
in de Horzak. Kunstenares Melanie de Vroom
(Tilburg) heeft ze ontworpen. We hebben ze in
een aantal foto’s in beeld gebracht. Bij de binnenhoven staan informatiepanelen met uitleg
over de archeologische vondst die de bron van
inspiratie voor de inrichting vormt.
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De Horzak ligt op de grens van zand en klei en is vanaf
de vroegste tijd intensief bewoond. Zandgronden waren
hoger gelegen, droog en dus een uitstekende locatie voor
bewoning en akkers. Het rivierengebied bood mogelijkheden voor veeteelt en kleiwinning. Er groeide riet voor
dakbedekking, vis en watervogels voor voedsel.
Ook was de Maas een belangrijke transportroute. De
Ossermeer is een oude Maasarm. De bewoners van de
Horzak woonden daar dichtbij. De vondst van een zogenaamd ‘zoutgootje’ (Zoutgootpad) in de Horzak laat zien
dat er contacten waren met bewoners in de kuststreek.
Daar werd namelijk zout zeewater uitgekookt in aardewerken buisjes (zoutgootjes), net zo lang tot het buisje
vol zout zat. Dat zout werd met aardewerken buis en al
naar de bewoners van de binnenlanden verhandeld.

van graan) van vulkanische steen laten zien dat ook ‘de
andere kant op’, stroomopwaarts, handel is gedreven
met de Eiffel, waar deze steen met een altijd ruw oppervlak gewonnen werd. Deze vulkanische steen zit namelijk vol luchtgaatjes. Bij het malen worden deze stenen
daardoor niet glad gepolijst. Telkens komen de ruwe
randen van deze luchtbelletjes tevoorschijn en blijft de
steen ideaal geschikt voor het malen van graankorrels.
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Het Radnaaldpad en het Malpad zijn naar deze vondst
vernoemd. Andere vondsten leiden tot namen als
Bekerpad, Maalsteenpad, Kruikpad. Het Sleutelpad
is vernoemd naar een sleutel uit de Romeinse tijd.
Kennelijk woonde hier in die tijd al een Ossenaar die zijn
deuren op slot wilde houden. Heel opvallend in een tijd
dat iedereen al eeuwenlang in woonboerderijtjes woonde waar je zo in en uit kon lopen. Deze persoon moet wel
kostbare bezittingen hebben gehad die de anderen niet
hadden. Een stenen bijl uit de late steentijd (2900 – 2000
vC) kwam ook tevoorschijn bij de opgravingen. Ook is er
een klein grafveld uit de Romeinse tijd gevonden.
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APRIL 2017, EEN BINNENHOF IN AANLEG, DE ARCHEOLOGISCHE VORM MOET NOG ONTHULD
WORDEN!

ZWERVEND ERF. ARCHEOLOGEN VERMOEDEN DAT EEN PREHISTORISCHE BOERDERIJ
MAAR DOOR ÉÉN GENERATIE BEWOOND KON WORDEN. NA EEN JAAR OF 20 WAREN DE
HOUTEN STAANDERS ZO VERGAAN DAT EEN NIEUWE WONING NODIG WAS. DIE WERD
DICHTBIJ DE ANDERE GEBOUWD. BIJ HET OPGRAVEN LIJKT HET DAARDOOR OF EEN
NEDERZETTING IN DE IJZERTIJD UIT EEN GROOT AANTAL WONINGEN BESTOND. MAAR
DIE STONDEN ER DUS NIET ALLEMAAL TEGELIJK, DE ENE VERGING EN DE ANDERE KWAM,
ZE VERPLAATSTEN ZICH OVER DE RUIMTE. ZO KWAM DE NAAM ‘ZWERVEND ERF’ TOT
STAND VOOR DIT VERSCHIJNSEL.

GROTE KUIL. BIJ DE OPGRAVINGEN IN DE HORZAK ZIJN TIENTALLEN GROTE KUILEN
AANGETROFFEN. WAAR ZE VOOR DIENDEN IS NIET ALTIJD DUIDELIJK GEWORDEN. SOMS

SPIEKER. EEN SPIEKER IS DE NAAM VOOR VOORRAADSCHUUR, VOOR GRAAN. DEZE

LEKEN ZE GEBRUIKT VOOR AFVAL: UIT EEN VAN DE KUILEN KWAM EEN GROTE BERG SCHERVEN

VOORRAADSCHUREN STONDEN IN DEZE OMGEVING VAAK OP 4, 6 OF 9 PALEN. ZO KONDEN

TEVOORSCHIJN. KUNSTENARES MELANIE DE VROOM HEEFT DE KUIL TEGENGESTELD

DE VOEDSELVOORRADEN DROOG BEWAARD WORDEN EN BETER BESCHERMD TEGEN

VORMGEGEVEN: ALS EEN GROTE BULT.

ONGEDIERTE. HET WAS BOVENDIEN VEILIGER OM HET VOEDSEL BUITEN DE BOERDERIJ TE
BEWAREN. DAAR WERD IMMERS DAG EN NACHT EEN VUUR BRANDEND GEHOUDEN, OM
OP TE KOKEN OF ZICH BIJ TE VERWARMEN. MAAR DAARDOOR KON DE BOERDERIJ OOK
GEMAKKELIJK IN BRAND VLIEGEN. ALS DAT DAN GEBEURDE HAD MEN IN IEDER GEVAL
NOG HET VOEDSEL VEILIG ER BUITEN. UITERST BELANGRIJK IN EEN TIJD DAT MEN VOOR
ZIJN VOEDSEL VOORAL OP DE EIGEN PRODUCTIE EN VOORRAAD AANGEWEZEN WAS.
MELANIE DE VROOM ONTWIERP VOOR DEZE BINNENHOF GROTE VIERKANTE BLOKKEN DIE
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VERWIJZEN NAAR DE PALEN VAN DE SPIEKER.
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DRENKKUIL. VAN DEZE KUILEN IS BIJ DE OPGRAVINGEN WEL DUIDELIJK GEWORDEN WAAR ZE

SPEELZONE. DE SPEELZONE AAN DE RAND VAN DE HORZAK DOET OOK ‘OER’ AAN MET

VOOR DIENDEN. DE HOEFAFDRUKKEN VAN VEE STONDEN ER NOG IN EN OM HEEN. IN DEZE

ZIJN GROTE ZWERFKEIEN, SPEELHUISJES VAN WILGETAKKEN EN KLIMTORENS VAN RUWE

ONDIEPE KUILEN KON HET VEE WATER DRINKEN DAT HIER NAAR BOVEN KWAM.

BOMEN.

“Kunstwerk voor de Osse Werkers”
De inwoners van de gemeente Oss hebben de afgelopen 150 jaar
heel hard gewerkt om Oss te ontwikkelen tot een gewaardeerde
en gerespecteerde industriële regiohoofdstad. Terecht zijn voor
de oprichters van de verschillende industrietakken permanente
herinneringstekens opgericht. Denk bijvoorbeeld aan het
Anton Jurgenshuis; de Saal van Zwanenbergsingel; de Hartog
Hartogsingel.

waren en zijn in de beroepen die sterk bepalend zijn voor de economische status
van Oss en die tot het levende cultureel erfgoed behoren. Het kunstwerk bestaat
uit stalen panelen van 2,20 bij 1,80 meter met uitgelaserde figuren. In overleg met
de Gemeente wordt het kunstwerk op het vroegere industrieterrein van Bergoss
geplaatst. Nu een woonwijk met een vormgeving die herinnert aan het industriële
verleden op deze plek.
Voor meer informatie zie: www.facebook.com/WerkersvanOss/

PAUL SPANJAARD

Het is er echter nog niet van gekomen om in de openbare ruimte dank en respect
te tonen voor de vele duizenden arbeiders, die gedurende vele generaties Oss
hebben gemaakt tot wat de gemeente nú is.
Een werkgroep heeft het initiatief genomen om een openbaar kunstwerk
op te richten voor al die werkers van de vele industriële ondernemingen die
Oss rijk was en is. Dit initiatief wordt door de gemeente Oss ondersteund.
De werkgroep bestaat uit Willem de Jong, oud-medewerker bij Organon, Lisette
Kuijpers, kunstadviseur, Mr. Jos Huberts, oud-notaris en Rafael van de Griend,
ICT/media-expert.
Het ontwerp voor ‘De Werkers van Oss’ is van de hand van Irene Schaap,,
kunstenaar uit Oss.
Het “Kunstwerk van de beelden voor de Osse Werkers” staat symbool voor
typisch Osse arbeiders: de slachter, de wever, de botermaker, de laborant, de
drukker en de vervoerder. Het is een eerbetoon aan de mensen die werkzaam

Samen werken aan erfgoed in gemeente Oss
bibliotheek aan de Raadhuislaan, de basis van het Stadsarchief.
Meer dan 100 geïnteresseerden in het erfgoed van Oss waren
naar deze avond gekomen die op initiatief van wethouder Johan
van der Schoot was georganiseerd door het Stadsarchief. Jurgen
Pigmans van het Stadsarchief bood aan wethouder Van der
Schoot deze avond het eerste exemplaar van het boekje ‘Mens
en Maasland – Een logische geschiedenis van Oss en omstreken’
waarin hij kort en krachtig de rijke historie van Oss door de
eeuwen heen schetst. Een mooi en handzaam boekje over de
belangrijkste ontwikkelingen van Oss en omgeving.

PAUL SPANJAARD

Samenwerken aan erfgoed
Met meer dan 100 vrijwilligers, inwoners en professionals ging de wethouder
in gesprek over de toekomst van het erfgoed in onze gemeente. Discussieleider
Peter van Aar betrok allen daarbij. De gemeente Oss heeft een rijke en
veelbesproken historie. “Hier moeten we trots en zuinig op zijn. Oss is als
het ware een Openluchtmuseum met monumentrijke stadjes als Megen en
Ravenstein. Het is belangrijk om ervoor zorgen dat dat ook voor onze volgende

generaties bewaard blijft. En we moeten ons verhaal over Oss en zijn historie
doorvertellen. Dat gaat niet vanzelf. Hier ligt een groeiende uitdaging”, aldus de
wethouder. “Ons erfgoed is van de gemeenschap. De energie die daar voor dit
onderwerp leeft, moeten we mobiliseren.” Hij kondigde aan daartoe het initiatief
te nemen.
Vanuit de zaal werd nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het vertellen van het
verhaal van Oss aan jongeren. En voor de toekomst van het religieus erfgoed en
beeldbepalende gebouwen die geen monument zijn. De wethouder ziet daarbij
een belangrijke rol voor het Stadsarchief. Daarbij deed hij de suggestie dat te
gaan doen onder een passender naam: Erfgoedcentrum.
Boekje ‘Mens en Maasland – Een logische geschiedenis van Oss en omstreken’
Oss is van oudsher de centrale plek in deze regio. Met de Maas als oorsprong
van de bewoning, de begrenzing en verdediging, de bereikbaarheid en de
economische activiteit. Vruchtbare grond bij de rivier en een veilige woonplek
op het hogere zand, dat maakte dat deze streek al druk bewoond was in de
prehistorie en de Romeinse tijd. Deskundigen vertellen hoe uniek dat is. Maar
bij onze inwoners en bezoekers is dat nog te weinig bekend. Daarom heeft het
Stadsarchief Oss in samenwerking met de gemeente Oss het boekje ‘Mens en
Maasland – Een logische geschiedenis van Oss en omstreken’ samengesteld. Het
boekje is gratis af te halen bij het Stadsarchief aan de Raadhuislaan.
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Op 22 maart was er een drukbezochte erfgoedbijeenkomst in de
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Feestelijk theater gemaakt
door en voor Ossenaren
robert van vlijmen
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In de vorige twee afleveringen heeft u kunnen lezen hoe de Mikkeldonkse/Osse Revue uitgroeide tot een
grootschalig spektakel dat jaarlijks in De Lievekamp werd opgevoerd. Deze aflevering over de Osse Revue gaat
over de laatste periode van deze roemruchte Osse theatertraditie. Er werd besloten dat de revue voortaan om de
twee jaar zou worden gebracht in plaats van elk jaar omdat door de steeds grotere opzet van de show er ook meer
voorbereidingstijd nodig was. In 1976 werd de productie “Een avondje show” gebracht, 6 tot en met 10 oktober
en 13 t/m 17 oktober.
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Deze show had 70 medewerkers. Er werd veel reclame voor gemaakt, zelfs op de Osse stoeptegels was de
reclame terug te vinden. Getuige het dankwoord in het
programmaboekje nam de ondersteuning door Osse
ondernemers toe en ook de gemeente Oss ondersteunt
de productie met subsidie. Er worden ook meer avonden
uitgekocht, o.a. door Thomassen en Drijver, Vendet, de
gemeente Oss, de Vriendenkring Osse Revue, NKV en de
bejaarden- en vrouwenclubs.

De recensies geven aan dat de vaart in de show ontbrak
(vooral bij de sketches). Er was geen eenheid en waar
er wel aanzetten toe waren werden deze niet goed uitgewerkt. Er wordt geadviseerd de show juist meer een
plaatselijk karakter te geven, dat zou publiek trekken.
Toch wordt het publiek aangeraden wel naar de show
te gaan, vooral vanwege het enthousiasme van de medewerkers.

DE REVUETRAP IS KLAAR! (ARCHIEF OSSE REVUE)

Ondanks de beslissing om voortaan om de 2 jaar een
revue te brengen wordt er in 1977 toch een productie
georganiseerd, namelijk “Non Stop Music” op 25 en 26
november in Oss. De show werd ook in Nijmegen gepresenteerd. Het ging hier om een muziekavond onder leiding van Jimmy Nas met zijn amusementsorkest.

In 1978 viert de Osse Revue haar 30-jarig jubileum met
de voorstelling “Revue Express” (11 t/m 15 oktober en
18 t/m 22 oktober) met ongeveer 90 medewerkers. De
verwachtingen zijn hooggespannen. De gemeente geeft
de revue de mogelijkheid om op een door de gemeente georganiseerde welzijnsmarkt kaartjes te verkopen.
Tijdens deze welzijnsmarkt hielden De Lievekamp en
de gemeente afdeling Sociale Zaken open huis. In het
programmaboekje van de Osse Revue laat burgemeester
Janssen zich positief uit over de revue en de gemeente
steunt wederom de revue met een bedrag aan subsidiegelden, de garantiesubsidie werd zelfs opgehoogd naar
8.000 gulden.

WOONKAMER VAN CLASINA EN BERTUS VAN SCHIJNDEL TIJDENS HET REVUESEIZOEN, 1986
(ARCHIEF OSSE REVUE)

Gerrit van Dartel geeft de revue een 7+ en ziet wel een
grote vooruitgang, hoewel ook hij vindt dat de sketches
langdradig zijn en de vaart eruit halen. De zang en de
decors vindt hij goed maar ook hij vindt dat de shows een
lokaler karakter moet krijgen.
Desondanks trekt de revue veel belangstelling, ook van
buiten Oss. Vendet bleef avonden uitkopen, wat ze al
deden vanaf hun vestiging in Oss in 1973. Uitkoop wordt
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Lievekampdirecteur Theo Appels wilde de productie
aanvankelijk niet in de Lievekamp omdat hij de inhoud
en de kwaliteit van de productie niet kende. Uiteindelijk
gaf Theo Appels de productie wel een plek maar een
reactie van Bertus van Schijndel kon niet uitblijven: “De
amateurs zijn hier altijd de gebeten hond”.
De belangstelling voor deze productie was overigens
minimaal: de 2 avonden trokken slechts 300 mensen. De
show was geen vervanging van de Osse revue maar de
kwaliteit was goed.
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1984: BALLET: “BEAT IT”(ARCHIEF OSSE REVUE)

De recensie spreekt opnieuw over een show die met veel
enthousiasme wordt gebracht maar waarin de vaart
ontbreekt. De sketches duren te lang en er is geen eenheid in toneelbeeld. Opnieuw wordt aangegeven dat het
lokale gebeuren in de revue te weinig aandacht krijgt.
Dit ondanks het feit dat er speciale aandacht wordt
besteed aan de huisarts dokter Fontijn die in 1978 met
zijn praktijk stopt.
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ook gedaan door Thomassen en Drijver, de gemeente
Oss, NKV en bejaarden- en vrouwenbonden. Wat overigens bijna traditie begint te worden is dat de reclameborden voor de revue in de stad wel heel lang blijven
hangen, tot een maand na de show.
Deze 30e revue had niet voor niets de naam “Revue
Express”. Er zat een heel verhaal achter het treintje dat
tijdens de productie op het toneel verscheen. Bertus van
Schijndel, op vakantie in de Harz, zag daar een klein,
leuk treintje dat toeristen vervoerde. Na onderhandelingen gaven de eigenaren toestemming dit treintje te
gebruiken in de revue. Door transportbedrijf Harrie
Vos werd de trein naar Oss gebracht maar de documenten die er bij moesten zitten, leverden problemen op.
Overigens werd het ook moeilijker aan andere benodigdheden te komen zoals een bakfiets en een viskraam. In
de krant werd een oproep geplaatst wie de revue daaraan
zou kunnen helpen.

Jas (André) van Balveren herdacht die 24 jaar actief was
geweest voor de Osse Revue. Van Balveren overleed op
13 december 1979 op de bank waar hij herstellende was
van een gebroken teen. Hij mocht slechts 52 worden.
Als eerbetoon worden er tijdens de revue enkele successen van hem gespeeld. Piet van den Akker is de nieuwe
tegenspeler van Theo van Boxel. Dezelfde Theo van Boxel
ontwerpt de decors met ondersteuning van de toneelmeester van de Lievekamp, Paul Snelders.
In een kranteninterview geeft Van Schijndel aan dat de
samenstelling van het revuegezelschap bij elke productie wisselt maar wanneer men de lijst met deelnemers
bekijkt ziet men door de jaren heen toch vaak dezelfde
namen terugkomen.
Dit jaar vindt er toch een belangrijke wijziging plaats.
Bertus van Schijndel blijft producent maar geeft de
regietaak bij de grote scenes uit handen aan Nell Ultzen.
Nell Ultzen speelt bij de Verenigde Spelers en regisseert
veel andere theatergroepen.

1984: AANBIEDING VAN HET BORSTBEELD VAN HET BORSTBEELD VAN BERTUS VAN SCHIJNDEL
DOOR KUNSTENARES GER VAN IPEREN. VAN LINKS NAAR RECHTS: JIMMY NAS, CLASINA VAN
SCHIJNDEL, GER VAN IPEREN EN BERTUS VAN SCHIJNDEL (ARCHIEF OSSE REVUE)
LEDEN TECHNISCHE CREW IN 1980: VAN LINKS NAAR RECHTS: AD BOLWERK, - , BENNIE VAN
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DER DOELEN EN MIEK VAN DER DOELEN (ARCHIEF OSSE REVUE)
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De 10 voorstellingen trekken 5018 bezoekers. De kar
wordt getrokken door dezelfde mensen als in 1976:
Jimmy Nas muziek en Henry van Goethem voor het
ballet. Van Goethem doet nu ook de choreografie voor
de grote scenes. Van Goethem heeft een dansstudio in
Rosmalen geopend en geeft ook in vele andere plaatsen
les. De firma De Wit uit Den Haag blijft de kostuums
leveren die speciaal voor de revue worden gemaakt en
na de revue in de verhuur worden gezet. Paul Snelders,
toneelmeester van De Lievekamp doet het decorontwerp.
In 1980 gaat de “Revue Parade” over het toneel van De
Lievekamp (11 t/m 15 en 17 t/m 21 oktober) met 80 medewerkers. In het programmaboekje wordt de overleden

Het ballet wordt in 1980 niet meer geregeld door Henry
van Goethem. Het revueballet staat in 1980 onder leiding
van Toos Mutsaars, docente bij het balletgezelschap
Scapino en bij de balletacademie in Arnhem. Het ballet
bestaat uit 12 dames en 4 heren.
De muzikale leiding blijft in handen van Jimmy Nas.

VAN DRUTEN VERSDIENST, DECOR VOOR HET STADSPRAATJE IN 1980 (ARCHIEF OSSE REVUE)

Dit hoge bedrag komt ook voort uit het gegeven dat
de Osse Revue steeds grootschaliger wordt opgezet. De
organisatie achter de revue wordt steeds omvangrijker:
niet alleen het bij elkaar zoeken van medewerkers en het
samenstellen van het programma maar ook zaken als het Ondanks het feit dat de recensies al heel lang vragen
zoeken naar geschikte repetitieruimtes, een locatie voor om meer Osse zaken in de revue te verwerken, blijft
de decorbouw, het bij elkaar harBertus van Schijndel volharden dat
ken van gelden en het verzorgen
er maar één sketch over Oss in de
ook de gemeente komt met
van de PR. De uitgebreide draairevue thuishoort. Om de kosten
subsidie
over
de
brug
boeken werden door Clasina van
van de revue te kunnen dekken
Schijndel samengesteld gebaseerd
is een zaalbezetting van ongeveer
op haar ervaring.
88% nodig. In ieder geval werd de zaal uitgekocht door
Helaas liep het bezoekersaantal juist iets terug. Dit was de “Rijdende Versdienst” voor klanten die met bonnetjes
geen uitzondering want het theaterbezoek nam in zijn konden sparen voor toegangskaartjes en konden leden
geheel af.
van de Bond voor Ouderen goedkoper terecht.
In de recensie wordt positief gesproken over het ballet en In februari 1982 worden er audities gehouden voor mende vaart van de voorstelling. De reprise van de sketches sen die op het podium willen meedoen aan de Osse
waar Jas van Balveren ooit in gespeeld had viel niet zo Revue. Daarnaast was men ook op zoek naar figuranten
goed omdat de sketches ooit speciaal voor hem geschre- voor de film die in februari werd opgenomen, die in de
ven waren en dan haal je nooit meer de oorspronkelijke revue zou worden gebruikt. Ook worden er vrijwilligers
kwaliteit, ook al speelde Piet van den Akker goed. Ook gezocht met tijd overdag, daarbij werd vooral gedacht
de regie door Nell Ultzen was een verbetering. Wel blijft aan mensen zonder werk maar deze oproep leverde geen
men het jammer vinden dat er zo weinig Osse zaken bij succes op.
de sketches betrokken worden.
Het ballet stond onder leiding van Cobie van p.21
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Maart 1980 wordt er een opmerkelijk initiatief genomen. Vanaf 1966 heeft Bertus van Schijndel geluidsopnamen gemaakt van de revue. Op initiatief van Cees
van Zijl, geluidstechnicus bij studio Crossroads, maakt
men van deze opnamen een LP, bedoeld voor de verkoop.
Daarnaast wordt er ook een afscheidslied voor burgemeester Jansen gemaakt door enkele bekende Ossenaren,
waarbij hulp wordt verleend door Jimmy Nas.
In 1982 stond alles weer klaar voor de volgende editie:
“Extra Editie”, gespeeld in de Lievekamp van 13 tot en
met 18 en 20 tot en met 23 oktober. Ook deze 10e revueeditie in de Lievekamp wordt 10 keer gespeeld. Het cijfer
100 komt dan ook veel in de show voor.
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Daarnaast treedt de echtgenote van Bertus, Clasina,
steeds meer op de voorgrond. In eerste aanleg, wanneer
het een en ander bij plannen ontwikkeling blijft, blijft zij
op de achtergrond maar als de plannen concreet gestalte
krijgen stapt ze in en helpt bij de administratie en correspondentie en treedt op als gastvrouw tijdens de vele
besprekingen. Bovendien fungeert de woning van Van
Schijndel in de Krinkelhoek tijdens het “revueseizoen”
als een opslagplaats van kostuums en rekwisieten. Je
kunt het dan een huis in permanente staat van verhuizing noemen.
In 1980 treden relatief weinig lokale ondernemers op als
sponsors van de Osse revue hoewel een aantal sketches
zich wel bij denkbeeldige winkels van sponsoren optreden, denk daarbij (opnieuw) aan Van Dongen Reisbureau
en de rijdende winkels van Van Druten Versdienst.
Particulieren steunen de revue via de Stichting Vrienden
van de Osse Revue. Ook de gemeente komt met een subsidie over de brug. De Osse Revue wordt ook wel steeds
duurder. De editie van 1980 is gebaseerd op 80.000 gulden, 23.000 gulden voor de kostuums en 17.000 gulden
voor de decors.
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Archeologie popup-huis groot succes
paul spanjaard
In het weekeinde van vrijdag 14 oktober tot en met zondag 16 oktober 2016 was
in het centrum van Oss een popup-huis van de archeologie ingericht. Daarmee
deed Oss mee met de landelijke archeologiedagen, die voor het eerst ook in
Brabant werden georganiseerd. En met groot succes. Alle dagen liepen bezoekers
– wel 2000 zijn er geteld - van jong en oud door de kleine maar interessante
expositie over archeologische vondsten in Oss. Voor deze tentoonstelling kwam
speciaal uit Leiden het beroemde krom gebogen, met goud versierde zwaard uit
het Vorstengraf van Oss voor een dag over. Een heel bijzonder gebaar van het
Rijksmuseum van Oudheden in Leiden waar dit zwaard normaal gesproken als
topstuk altijd te zien is.

WETHOUDER GÉ WAGEMAKERS OPENT OP 14 OKTOBER HET ARCHEOLOGIE-POPUP HUIS AAN DE WALSTRAAT.
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Een ander heel bijzonder voorwerp was het kleine bronzen beeldje, van een
knielende Keltische krijger met rond schild, gevonden bij Kessel. Nog niet

20

OP DE FOTO ALS DE VORST VAN OSS, HET KON BIJ HET ARCHEOLOGIE POPUP-HUIS.

eerder is een beeldje van dit type in Nederland gevonden. Archeologen puzzelen
nog op de betekenis er van. Het dateert vermoedelijk uit de Romeinse tijd.
Amateurarcheoloog Julian Vendelmans vond dit unieke beeldje.

Bij Kessel kwam
dit bronzen, slechts
enkele centimeters
grote Keltische
krijgerfiguurtje te
voorschijn.

Op zondag 16 oktober volgden drie busexcursies naar de archeologische schatten
van Oss, Paalgraven en het Vorstengraf. De reizigers kregen van een deskundige
gids in de bus en ter plekke toelichting. Waartschijnlijk komt er najaar 2017
opnieuw een popup-archeologiehuis in het centrum van Oss.

“POEN, POEN, POEN” IN 1989 (ARCHIEF OSSE REVUE)

In de voorbereiding van de revue van 1982 geeft Van
Schijndel aan wel wat ondersteuning te kunnen gebruiken, ook omdat het ook voor hem allemaal vrijwilligerswerk is. Een goede opvolger is nodig. Het sturing geven
aan het gehele proces is te veel voor één persoon.
Toch komt er in 1984 weer een nieuwe editie van de Osse
Revue: “Eten avondje Revue”, 17 tot en met 22 en 24 tot
en met 27 oktober. Dit zou, naar eigen zeggen, de laatste
editie worden voor Bertus van Schijndel, inmiddels 65.
Ter gelegenheid hiervan wordt van hem een borstbeeld
gemaakt door de kunstenares Ger van Iperen waarvoor
Bertus van Schijndel model zit in winkelcentrum de
Ruwert tijdens een braderie. Bertus van Schijndel weet
dan niet dat hij het cadeau gaat
krijgen. Zijn echtgenote Clasina
van 3 meter!
onthult het beeld echter als cadeau
voor Bertus van Schijndel vanuit
de Osse Revue. Echter ondanks de aankondiging dat
hij afscheid gaat nemen omdat zijn gezondheid hem
in de steek laat, gaat Van Schijndel weer verder met de
volgende ronde van voorstellingen van de Osse Revue.
Er is in zijn ogen geen geschikte opvolger gevonden. In
de aanloop naar de revue van 1984 is er wel een comité
gevormd waarbij het de bedoeling was dat Van Schijndel
en Jimmy Nas op de achtergrond zouden adviseren. Van
Schijndel vreest voor het doodbloeden van de revue als
hij zou stoppen.
In 1984 bedragen de kosten voor de revue: 84.131 gulden.
Omdat de personeelsvereniging van de gemeente geen

JAARGANG 23

Graag wil men nu meer Osse talenten voor het voetlicht
brengen maar dit lukte niet, weer moest het orkest
bestaan uit leden van het Nijmeegs Amusementorkest.
De sketches worden wel gespeeld door Osse amateurs
onder regie van Wim Dona uit Den Bosch, die ook
Internoss regisseert.
Theo van Boxel speelt deze editie niet meer mee, hij
haakt af na de dood van Van Balveren. Ook al lang
meedraaiend in de sketches van de Osse Revue is Tiny
Brands, in 1982 werkzaam bij de Technische Dienst van
het Sint Annaziekenhuis. Hij speelde op meerdere plekken toneel naast de Osse Revue, namelijk bij Berg-o-neel
(Bergosstoneel), Internoss en Hoessenbosch in Berghem.
In 1982 speelt hij alweer 21 jaar bij de Osse Revue. Hij
was een bezige baas want hij was ook betrokken bij de
oprichting van de personeelsvereniging van het ziekenhuis anno 1967 werd de ziekenhuiscarnavalsvereniging
“De Oplappers” opgericht waarvan de naam was bedacht
door Tiny Brands. Daarnaast was Brands ook lid van de
OR van het ziekenhuis.
De productiekosten voor “Extra
een showtrap
Editie” bedragen 70.000 gulden, de
gemeente wil subsidie verstrekken tot maximaal 15.000 gulden. Reclameopbrengsten:
12.000 gulden. De show heeft 80 medewerkers.
De recensie geeft aan dat de verpakking beter was dan
de inhoud. Er zaten wat foutjes in de productie maar die
waren acceptabel. De recensent vond de sketches flauw
en soms slecht gespeeld, overigens waren de meningen
hierover verdeeld. De changementen vond men erg lang
duren – waren de decors wellicht te groot geworden? De
decors zelf vond men wel heel mooi en ook het ballet en
het orkest kregen een positieve beoordeling. Echter nog
steeds werden er, volgens de recensies, te weinig Osse
zaken voor het voetlicht gebracht. Ook duurde het alle-

maal wel heel erg lang (3,5 uur), wanneer men de zwakke
schakels zou weglaten zou de revue direct meer vaart
krijgen.
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de Water uit Uden. Voor de leiding van de decorbouw
werd Otto Windisch bereid gevonden. Hij was afkomstig
uit Oostenrijk en was destijds bekend van een Duitse
TV-serie “Leute vom Domplatz”. Hij wilde in Oss een
reclamebureau beginnen, later kwam hij wekelijks speciaal naar Oss voor de decors. Zijn inbreng was een grote
opsteker voor de vormgeving van de revue. Zo werd er een
showtrap gerealiseerd van 3 meter! Ruimte voor decorbouwers werd belangeloos ter beschikking gesteld door
Stefano aan de Lekstraat. De leiding van de decorbouw lag
bij Ad Bolwerk (schoonzoon van Van Schijndel).
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avond uitkoopt vult de gemeente het tekort van 23.000
gulden aan.
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De editie van 1984 trekt 4000 bezoekers, dat zijn er minder dan beoogt, dit wordt ook geweten aan het feit dat de
personeelsvereniging van de gemeente Oss geen avond
uitkoopt. De revue werd ook uitgezonden op de omroep
van het ziekenhuis en de verzorgingshuizen. Toch vindt
de pers het aantal bezoekers een goed resultaat in een
tijd van inleveren maar alweer werden de sketches als
zwak beoordeeld: weinig vaart, inhoudelijk zwak en
soms vrouw-onvriendelijk. Een sketch met “gedoe” rond
een gastarbeider viel slecht. De recensent vindt een
afstofbeurt voor de revue wel een goed idee maar is
gecharmeerd van het plezier dat de medewerkers aan de
productie beleven.
Ook recensent Gerrit van Dartel vindt de sketches zwak
maar ziet wel verbetering met de nieuwe tekstschrijvers
Piet van den Akker en John van Boekel, deze laatste wordt
door Bertus van Schijndel gezien als zijn opvolger.
Het ballet onder leiding van Coby van de Water en
Marion van Berkel uit Uden vond men goed. Ook omvatte de voorstelling een goede afwisseling en vaart. Wel was
er kritiek op de regie van Ton van Roozendaal (“laat een
solist ook alle aandacht krijgen” dus geen beweging op
de achtergrond).
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in de sketches is Bernard van de Velden uit Ravenstein,
geboren in Beek en Donk, die gespeeld heeft bij toneelvereniging “De Gheselle van den Spele” uit Herpen en
Hoessenbosch in Berghem.

WINTER WONDERLAND, 1986 MET VAN LINKS NAAR RECHTS: K.C. MOUNTAIN, MAGGIE VAN
DEN BROEK, ANNEKE HAGEMAN EN THEO JANSEN (ARCHIEF OSSE REVUE)

De reclame voor de sponsors was nu door de hele show
verwerkt. De vereniging Vrienden van de Osse Revue
bleef bestaan om inkomsten te genereren.
Om Bertus van Schijndel te ontlasten werd er een
bestuur geformeerd voor de Stichting Osse Revue. John
van Boekel en Jos Spijkers (regisseur van de Verenigde
Spelers) hadden de personen voor dit bestuur benaderd.
Loepkijker Jo Peters besteed in zijn rubriek extra aan- Als voorzitter functioneerde Carel van Houten, secretaris
dacht aan de uit Oss afkomstige solist André Kemps, die werd Jac. Elemans, penningmeester Roel Venema, Public
later naar Waalwijk was verhuisd. Hij was erelid van het Relations door Bert Wanders en Clasina van Schijndel
koor van de parochie M.O.O. en lid van het Brabant Koor. beheerde de Algemene Zaken. Bertus van Schijndel bleef
Ook had hij operales gehad op het conservatorium.
producent en artistiek leider. Het stichtingsbestuur
Er worden sowieso meer Osse en lokale onderdelen ver- functioneert volgens Van Schijndel niet goed. Zij hadwerkt in de revue nadat hier zo lang op was aangedron- den, naar zijn mening, te weinig affiniteit met thegen. Ook kwam er meer talent uit
ater, mensen die alleen wilden
Oss op het podium.
“besturen” waren in zijn ogen
In 1986 bracht de Osse Revue
overbodig. Het was de bedoeling
de revue werd ook
“Entree, Entree” op de planken (8 uitgezonden in het ziekenhuis geweest dat het bestuur de protot en met 12 oktober en 15 tot en
ductietaken van Van Schijndel
met 19 oktober).
zou gaan overnemen maar dit
Jo van Helvoirt uit Oss, vanaf 1968 deel uitmakend van ging, volgens Van Schijndel, niet goed.
het orkest van de Osse Revue stelde een orkest samen Ondanks alles waren in de zomer van 1986 de verwachmet musici uit Oss. Ook kwam er een Osse orkestleider: tingen hoog gespannen, de revue van 1986 had de grootPiet van der Sande, echter Jimmy Nas bleef de muziek ste en mooiste moeten worden, ondanks alle bestuurbepalen. Ook bij de zang en de acteurs zijn er veel wisse- lijke problemen. Bedrijven en verenigingen begonnen
lingen maar respectievelijk Maggie van de Broek en Tiny zich al af te vragen of de Osse Revue nog wel bestond.
Brands blijven de Osse Revue trouw. Een nieuwe speler Ook de uitkoop avonden liep terug. Een probleem van

de langere termijn was dat het aantrekken van jeugdig
publiek (jonger dan 30 jaar) nog steeds niet lukte. Het
lukte de Osse revue niet zich te vernieuwen.
In zijn recensie geeft Gerrit van Dartel dan ook aan dat
er te weinig vernieuwing in de show zit, een show die
volgens Van Dartel bol staat van de clichés. De zangers
in mooie kostuums deden goed werk maar zij werden,
volgens Van Dartel, overstemd door de muziek. Het
continue herhalen van de tune van de Osse revue werkte,
opnieuw volgens Van Dartel, irriterend. Van Dartel geeft
aan dat zeker na de pauze de show meer vaart had maar
dat veel losse onderdelen te lang duurden. Men had zich,
volgens Van Dartel, al vooraf ten doel moeten stellen dat
men zich zou moeten beperken. Vooral de sketches hadden, in de ogen van Van Dartel, weinig inhoud en waren
zonder verband. Daarentegen werden de acteerprestaties
wel positief beoordeeld, vooral die van Gerard Nizet en
Bernard v.d. Velden. Echter ondanks alle minpunten was
het publiek wel enthousiast.
Ondanks alle publieke enthousiasme vertoonden de
bezoekersaantallen een dalende lijn: in 1982 waren er
4552 bezoekers, in 1984 4250 en in 1986 slechts 3105.
Volgens Van Schijndel was het tegenvallend aantal
bezoekers in 1986 te wijten aan de negatieve recensie van
Gerrit van Dartel. Daarom schrijft hij een ingezonden
brief in het Brabants Dagblad waarin hij de revue bij het
publiek aanprijst.

minder geld moeten gaan kosten, met andere woorden
de kosten moeten beter bewaakt worden. De organisatie
moet zo min mogelijk gebruik maken van beroepskrachten en putten uit het Osse verenigingsleven. Juist
daardoor zou de revue een meer op Oss gericht karakter moeten krijgen en daardoor meer publiek trekken.
Daarop reagerend geeft Bertus van Schijndel aan dat in
de beginjaren de gehele revue in dialect werd gesproken
en over Oss ging. Volgens Van Schijndel kon dat niet meer
omdat de importbevolking weinig over Oss zou weten
(en al helemaal het dialect niet kenden) én dat er in Oss
te weinig zou gebeuren om een hele theateravond mee te
kunnen vullen. Bovendien zou de televisie er voor zorgen
dat de mensen ook steeds meer verwachten, in de beginjaren van de revue lachte men al om de kleinste dingen.

Foto’s 30 en 31

STADSPRAATJE OP STATION OSS-WEST IN 1989: VAN LINKS NAAR RECHTS: JOOP VAN
VELZEN, TINY BRANDS, BETS VAN DER LEEST, TILLY DE RUIJTER EN KITTY GOVERDE (ARCHIEF

Ondanks alle tegenwind maakt men plannen voor een
revue in 1988. Een revue die “Menu a la carte” moet
gaan heten. In Theo Pijnenburg meent Van Schijndel
nu een geschikte opvolger te hebben gevonden. In het
team zitten verder Sjaak Strik, Kitty Goverde, Clasina van
Schijndel, Wim Pulles, Marco Ultzen, John Cornelissen,
Annemarie van Lit en Jo van Helvoirt. Verdere medewerking is toegezegd door Jimmy Nas, Paul Snelders,
Adriaan van Hal en John Verwijst. 2 februari 1988 worden echter een aantal mensen door Van Schijndel aan
de kant gezet, inclusief Theo Pijnenburg die wordt verweten dat hij een gebrek aan toneelervaring heeft en de
zaken onjuist aanpakte. Dit leidde er uiteindelijk toe dat
de revue die gepland was voor 1988 niet door ging.
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De pers reageert dat de revue de lat beter wat minder
hoog kan leggen: beter 5 goed bezochte voorstellingen
dan 10 matig bezochte voorstellingen.
In maart 1987 werd aan de productie een gemeentelijke subsidie toegekend van 29.326,27 gulden, terwijl
dit bedrag vooraf was ingeschat op 20.855 gulden. De
voorstelling bracht echter niet het gewenste resultaat
op. Met de extra subsidiegelden wil de gemeente de
Osse revue ondersteunen maar tegelijkertijd geeft de
gemeente ook aan te verwachten dat de revue in het
vervolg de eigen broek op moet houden en zich daarom
moet bezinnen op de inhoud en de vormgeving van de
show. De gemeente zal in de toekomst slechts maximaal
een subsidie van 15.000 gulden verstrekken aan de revue.
Naast aanpassing van de show stelt de gemeente ook als
eis dat er meer mensen betrokken worden bij organisatie
zodat de revue ook meer draagvlak krijgt in Oss. De show
zal soberder moeten en de organisatorische overhead zal
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van liedjes en sketches. Verder had hij de meeste jaren de
leiding over het orkest.

STAND VOOR KAARTVERKOOP IN DE HAL GEMEENTEHUIS, 1989 (ARCHIEF OSSE REVUE)
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In plaats daarvan kwam in 1989 de laatste versie van de
Osse Revue op de planken: “Confetti” (12 tot en met 15
oktober en 18 tot en met 22 oktober). Hoofdsponsor is
de Rabobank. De revue is groots van opzet en ook de
aankondiging is groots: op de ramen van de Lievekamp
wordt met grote letters het jubileum van de Osse revue
aangekondigd. Op de Heuvel wordt een marktkraam
gerealiseerd waar men kaartjes kan kopen en verder
wordt er reclame gemaakt op lantaarnpalen en auto’s
en wordt er een item verzorgd door Omroep Brabant.
Er melden zich weer veel sponsors, die een plaatsje krijgen in het programmaboekje, dat fraai is uitgevoerd.
Opnieuw wordt het afscheid van Bertus van Schijndel
aangekondigd. En nog steeds wordt benadrukt dat de
Osse revue geen avond is die uitsluitend is gericht op
Osse toestanden en dat er nauwelijks dialect gesproken
wordt, terwijl dit toch een van de vaak terugkerende
kritiekpunten was.
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Wederom is er een bestuur geformeerd dat nu in het programmaboekje wordt voorgesteld. : Penningmeesteer:
Clasina van Schijndel, Secretaresse: Kitty Goverde (die
ook in de sketches speelt), de PR werd verzorgd door
Guido Abbenhuis. De zakelijke aspecten werden verzorgd door Sjaak Strik, die ook in de decorploeg zit.
In het programmaboek stelt Van Schijndel nogmaals dat
hij geen afscheid kon nemen omdat hij geen geschikte opvolger kon vinden. Nu kan hij niet anders dan
afscheid nemen vanwege zijn gezondheid en spreekt
hij de hoop uit dat de revue, ondanks zijn vertrek, zal
doorgaan. Overigens geeft hij aan dat ook Jimmy Nas
bijzonder waardevol was voor de revuevoorstellingen in
de Lievekamp. Jimmy was vanaf 1967 betrokken bij de
Osse revue als componist, arrangeur en tekstschrijver

Er heeft zich een fraai comité van aanbeveling geformeerd: J.L.M. van Boekel, directeur Reisbureau van Boekel,
C.H.M. Damen, directeur boekhandel Reda B.V., C.J.H.
Geurts, directeur technisch advies en projectenbureau,
P. Goedhart, pastoor Paulusparochie, L.H.G. Hendriks,
directeur bouwbedrijf Hendriks, mevrouw A.A. van den
Heuvel – Slingerland, raadslid, J. van den Hogen, voorzitter muziekvereniging Hartog, A.N.J.M. Jagers, rector
Titus Brandsmalyceum, L.F.W. Jansen, oud-burgemeester, Th.J.L. Kaal, voorzitter Ossche Industriële Kring, A.L.
van der Leest, directeur bouwmarkt Formido, dr. M.E.
Ouwehand, internist St. Annaziekenhuis, P. Rondagh,
oud directeur dienst Sport- en Jeugdzaken gemeente
Oss, dr. H. Smeets, Kinderarts St. Annaziekenhuis, M.J.M.
Smulders, directeur Rabobank Oss, J.J.M. Spijkers, ere-lid
Verenigde Spelers, E. van Veldhuizen, burgemeester van
Oss en H.J. van Xanten, oud wethouder.
Het productieteam bestond uit: Guido Abbenhuis, pers,
voorlichting en promotie, Kitty Goverde: secretaresse,
Marjon van Berkel, choreografie, Jimmy Nas, muziek,
Clasina van Schijndel: penningmeester, Sjaak Strik: zakelijke aspecten, Otto von Windisch: decorontwerp en
– uitvoering, Adriaan van Hal: decoruitvoering, regie
door Ton Grosfeld uit Berlicum en Ruud van der Laar uit
Boxtel, bekend van de Bossche revue en uiteraard leiding
en productie Bertus van Schijndel. Aanvankelijk was het
de bedoeling dat Silvijn Aerden (die in vele edities van de
Osse revue heeft meegedaan) en Emile van Paridon de
regie zouden verzorgen maar zij moesten het veld ruimen voor de boven genoemde Ruud van der Laar.
Sjaak Strik zorgde voor een bedrijfshal waarin de decorploeg kon werken.
Stadsharmonie KVA brengt een muzikale hulde aan
Bertus en Clasina van Schijndel en de zondagmiddag
voor de laatste voorstelling wordt er aan het echtpaar
Van Schijndel een afscheidsreceptie aangeboden, waar
o.a. Theo Nooten als lid van de Krinkelbloazers verschijnt (terug naar de boerenkapel), Theo heeft in de
periode 1950 t/m 1969 de techniek verzorgd voor de
Mikkeldonkse/Osse Revue.


1978: PARKPARADE MET SILVIJN AERDEN, MAGGIE VAN DEN BROEK EN HENK SMALING
(ARCHIEF OSSE REVUE)
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“POEN, POEN, POEN” IN 1989 (ARCHIEF OSSE REVUE)

recensenten vonden dat er nogal geschreeuwd werd,
maar verder wel pittig, origineel en goede clous. De zang
was goed maar de liedjes waren allemaal wel overbekend
en met name de uitspraak van de Franse taal kon beter.
Zeer positief was men over het decor en de decorswisselingen, de verdere vormgeving en het ballet.
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BERTUS VAN SCHIJNDEL REIKT AAN BURGEMEESTER VAN VELDHUIZEN HET EERSTE EXEMPLAAR VAN HET PROGRAMMABOEK 1989 UIT (ARCHIEF OSSE REVUE)

26

Na de laatste voorstelling van “Confetti” wordt met een
loflied afscheid genomen van Bertus van Schijndel.
De laatste versie van de Osse Revue wordt bezocht door
3846 bezoekers bij 10 voorstellingen. Het bezoekersaantal
is gegroeid sinds de reeks van 1986 maar de aantallen zijn
maar net voldoende om de revue rendabel te maken.
De recensies oordeelden over deze laatste Osse Revue
aldus: type casting in de sketches, waarbij sommige

Na 1989 is er nooit meer een Osse Revue op de planken
gebracht. Bertus van Schijndel overleed in 1998.
Het theatergebeuren is in Oss echter nooit uit de belangstelling geweest. Al vele jaren zijn de Verenigde Spelers
en Internoss actief. Ook personeelsverenigingen van
Osse bedrijven lieten zich niet onbetuigd wanneer het
ging om grote producties, vooral het OK-Theater van
Organon viel daarbij op. Met de Stichting Oss Cultureel
is er een nieuwe mogelijkheid gekomen om het talent
uit Oss voor het voetlicht te brengen.
Was het zo dat Oss op theatergebied toe was aan iets
anders dan een revue, waarin werd voortgeborduurd
op het oude stramien? Vernieuwing was nodig en daar
stond men de laatste jaren wellicht te weinig voor open
maar feit is wel dat de Osse Revue een van de langlopende
theatertradities is geweest waardoor latere ontwikkelingen mogelijk waren.

Uit de schatkamer van het Stadsarchief
paul spanjaard

In het Stadsarchief aan de Peperstraat wordt een belangrijk deel van de Osse archieven bewaard. Daar is een speciaal
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In deze rubriek lichten we die voorwerpen toe, die zo nauw verbonden zijn met de Osse historie.
van de industriële ontwikkeling bracht. Er is al veel bekend
het begin van de 20e eeuw had hij al veel gebouwen ontworpen
van het bedrijf maar in de archieven ligt ook nog een schat
in Oss; zoals de watertoren van het villapark, het pand waarin
aan onbekende gegevens verborgen. Archivaris Agnes Lewe
nu De Groene Engel zit en wijken zoals het Vierhoekske en
van het Stadsarchief heeft zich daar in verdiept en kot dit
het Villapark aan de Booglaan. Mooie (bouw)tekeningen
jaar met meer verhalen over de geschiedenis van dit Osse
uit het Regionaal Archief Nijmegen worden gecombineerd
familiebedrijf.
met historische en hedendaagse foto’s uit de collectie van
het Stadsarchief. In de tentoonstelling is aandacht voor de
(Foto:) ‘Tussen de Rails’van mei 1956. Dit maandblad voor
architect zelf, de uitbreidingsplannen van de stad, inclusief
treinreizigers wijdde een speciale uitgave aan het jubileum
het nooit gerealiseerde stadhuis op De Heuvel maar ook de wel
van de 100-jarige Koninklijke Tapijtfabriek Bergoss.
gerealiseerde gebouwen en projecten in Oss en de tijdgeest; hoe
was het in de jaren ’10 en ’20 van de 20e eeuw in Oss.

JAARGANG 21
23

De tentoonstelling is te zien van 10 juni tot en met 14 september
(Open Monumentendag).
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Dit keer de aflevering van ‘Tussen de Rails’ van mei 1956.
Dit keer: een kaart met een ontwerp voor de toekomstige
Zo heette het maandblad, een uitgave van de Nederlandse
uitbreiding van de stad Oss, afgebeeld in het nieuwsblad
Spoorwegen, dat jaren lang in de treinen lag voor lering en
De Stad Oss van 1919. Een prachtig en doordacht plan voor
vermaak van de reizigers. Altijd rijk gevuld met interessante
de stadsuitbreiding van Oss. Heel sterk vooruitziend, met
artikelen. Dit keer een speciale aflevering die geheel gewijd
rondwegen om het centrum voor Oss voor het toenemende
was aan het 100-jarig bestaan van de Bergoss-tapijtfabriek
(auto)verkeer en een haven dicht bij het centrum. Estourgies
in Oss. Niet zo maar een fabriek, maar een koninklijke. En
ontwerp is maar voor een heel klein deel uitgevoerd. Maar
met zo’n lange staat van dienst, dat maakte een speciale
het materiaal dat in het Stadsarchief bewaard is gebleven
aflevering voor heel Nederland van belang.
is aanleiding voor een interessante tentoonstelling onder de
Bergoss is een van die bedrijven die Oss al vroeg op het pad
werknaam ‘Een ideaalbeeld voor Oss. Door architect
Charles Estourgie’.
Architect Charles Estourgie (1884 – 1950) ontwierp in 1918 dit
uitbreidingsplan voor Oss. Hij kende Oss tamelijk goed, aan
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Breken met het verleden
paul spanjaard
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Maria krijgt nieuwe buren. Naast
haar (rechts voor de kijker) waar
nu nieuwbouw verrijst, stond van
oorsprong de pastorie. Hier woonde de pastoor van de H. Gerardus
Majellakerk zoals haar kerk officieel
heet. Laat ons eens haar buren tellen.
In de pastorie woonde de pastoor,
wellicht een koster, een of twee huishoudsters. Misschien een kapelaan.
Maria had daarmee lang zo ongeveer
5 buren overdag. Nu komen er 54
appartementen naast haar te staan.
Laten we rekenen gemiddeld 2,5
bewoners per appartement, dat komt
op 135 nieuwe buren voor onze Maria.
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Van 5 naar 135
Weer een hele drukte voor haar. En
ze heeft al veel mensen zien komen
en gaan. Iedereen in Oss kent haar
kerk als de Visserskerk, naar bouwpastoor Jan Vissers. In 1926 gebouwd.
Modern, met stalen dakspanten uit
smederij Kocken aan de MolenstraatKlaphekkenstraat. De kerk sluit visueel mooi de Klaphekkenstraat af, de
toren is daarop gericht. In 1959 is de
kerk nog fllink uitgebouwd. Aan de
achterzijde kwam een groot dwarsschip. Oss groeide in die tijd aan de
oostkant, de verzetsheldenbuurten

werden toen gebouwd. De nabije
Schadewijk had al een eigen kerk, de
Don Bosco, van 1954. Maar het leek
toen goed genoeg te gaan met de toestroom van kerkgangers om de capaciteit van de Visserskerk door de aanbouw te verdubbelen. Toen kwamen
de vernieuwende jaren ’60. Het aantal kerkgangers begon terug te lopen.
De Don Boscokerk is in 1998 gesloopt,
de Visserskerk bleef gespaard. Wel
ging in 1997 de uitbouw er weer af en
ook de pastorie ging plat. Maria bleef
verweesd achter. Tot nu dan.

