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 Foto voorpagina: 

Foto voorzijde: Het perron van station Oss. Iets meer opzij lag het perron van het oude station waar 
op 19 september 1944 - volgens overlevering – een groepje gevangen genomen Amerikaanse militairen 
stond dat ruw behandeld werd door de Duitsers. Een Ossenaar lichtte de nabije Engelse troepen in over 
deze gevangenen. Dat was aanleiding voor de Engelsen om naar Oss te komen en zo de eerste bevrijding 
van Oss mee te brengen. De gevangenen vonden ze helaas niet. Maar was dit verhaal over de gevangen 
Amerikanen nu wel echt waar? In deze Tussentijds vindt u het verslag van Joop Thuring over zijn speurtocht 
naar de waarheid over deze gevangen Amerikanen.

Paul Spanjaard en Robert van Vlijmen (foto PS)

Tussentijds is een van de bewijzen dat de geschiedenis 

van Oss de moeite waard. Al 25 jaar mogen wij u elke 

weer nieuwe artikelen brengen over de geschiedenis 

van onze stad. Daarbij wil ik ook aangeven dat 

stichting De Werkende Mens zeker niet de enige 

organisatie is die zich actief bezig houd met de Osse 

geschiedenis. Zomaar wat organisaties die hard 

werken om de Osse geschiedenis voor het voetlicht 

te brengen: Stadsarchief Oss, Stichting Archeologie 

Maasland, Museum Jan Cunen, het Maasland 

Gilde enzovoorts…. Ik ben er van overtuigd dat ik 

mensen vergeet, ik hoop dat u mij dit kunt vergeven. 

Ik wil vanaf deze plek ook iedereen bedanken die de 

afgelopen 25 bijdrages hebben geleverd aan dit blad. 

Zonder jullie bijdragen had dit blad nooit zijn 25e 

jaar mogen beleven. Dat klinkt als een zwanenzang 

maar dat is zeker niet het geval. Wij gaan nog wel 

even door!

Toch moet ik ook u aandacht vragen voor iets 

minder feestelijks, Het zal u niet ontgaan zijn dat 

er in Europa een nieuwe privacywetgeving van 

kracht is geworden. In onderstaande tekst willen wij 

als Stichting De Werkende Mens daar graag uw 

aandacht voor vragen:

Verklaring privacywetgeving;

Dit jaar is een Algemene Verordening Gegevens

bescherming van kracht geworden. Deze AVG geeft 

aan hoe organisaties met persoonsgegevens dienen 

om te gaan. Stichting De Werkende Mens ging altijd 

al zeer voorzichtig met uw persoonsgegevens om en 

als bestuur willen wij u melden hoe wij dat nu en 

voortaan doen.

Om te beginnen vragen wij van u alleen die gegevens 

(naam, adres, woonplaats, eventueel mailadres) die 

nodig zijn om met u te kunnen corresponderen. Deze 

adresgegevens bewaren wij zorgvuldig in het bestuur 

en worden niet met derden gedeeld. Het is uw recht om 

ons te vragen welke gegevens wij van u bewaren (NAW) 

en het is ook uw recht om ‘vergeten’ te worden. Dat wil 

zeggen, dat wij uw gegevens op uw verzoek verwijderen. 

Dit moet binnen 1 maand na uw verzoek gedaan zijn. 

Voor deelname aan excursies en lezingen vragen 

wij u bij inschrijving uw naam en telefoonnummer, 

eventueel mailadres. Deze gegevens worden na afloop 

van de excursie of lezing verwijderd. 

Wij verstrekken uw contactgegevens niet aan derden. 

Voor meer gegevens over dit onderwerp:  

stichting De Werkende Mens heeft een 

Privacyverklaring opgesteld die wij dit jaar aan  

onze website zullen toevoegen. 

Namens de redactie,

Robert van Vlijmen tu
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Redactie: ‘Het raadsel van de gevangen Amerikanen opgelost’
Al jaren doet Joop Thuring onderzoek naar de bevrijding van Oss op 
19 september 1944. Een bijzondere bevrijding want de verovering van 
Oss was immers geen doel van Operatie Market Garden, de gewaagde 
grootschalige Operatie die twee dagen eerder begonnen was. Het 
werd Thuring bij zijn onderzoek in de loop van de tijd duidelijk dat de 
spectaculaire bevrijding van Oss een geluk bij een ongeluk genoemd kan 
worden. Daarover heeft hij eerder geschreven. Een belangrijk detail in 
het verhaal van de Osse bevrijding was dat een waarneming van door 

de Duitsers gevangen genomen Amerikaanse militairen, gezien op het 
station van Oss, aanleiding was voor de geallieerde troepen om naar Oss 
te gaan, in een poging hen te bevrijden. Doorslaggevend bewijs voor deze 
waarneming ontbrak tot op heden. In een nauwgezette analyse van de 
gebeurtenissen in die roerige dagen van Market Garden heeft 
Thuring volstrekt overtuigende gegevens gevonden die tot 
een oplossing van dit raadsel hebben geleid. 

Mythe doorgeprikt
Het verhaal over de bevrijding van Oss, dat ik uit de mond 
van Ossenaren hoorde, was dat ‘Het Verzet’ hierbij een rol 
had gespeeld en dat verzetslieden contacten hadden gelegd 
met de Engelse legerleiding in Grave en gewezen op die 
voorraden in Oss. Dat de geallieerde legerleiding op welk 
niveau ook in de aanvangsfase van de opmars van hun 
instructies zouden afwijken leek mij  onwaarschijnlijk. 
Dat had ik in dat artikel ook zo geschreven en een balletje 
opgeworpen of onder de lezers iemand hierover meer kon 

vertellen. Al snel kreeg ik een telefonische reactie van dhr. 
Joop Maertens, destijds – september 1944 - als Marechaussee 
1e klasse aangesteld bij het Osse politiekorps. Hij had mijn 
twijfels over deze mythe begrepen en zegde toe zijn erva-
ringen over die dinsdag 19 september in een persoonlijk 
gesprek uit de doeken te willen doen. ‘Ja, ik zou kritische 
vragen mogen stellen’.   
 
Kroongetuige tevens initiatiefnemer
Hij, Joop Maertens, ontpopte zich als een geanimeerd 
en consistent verteller. Maertens kon zich allerlei details 
herinneren die hij had meegemaakt op dinsdagmiddag 19 
september rond het middaguur aan de Rijksweg Nijmegen 
– ’s-Hertogenbosch; speciaal het traject bij ‘De Kleine Elft’ 
onder Reek. Inclusief het opsommen van (controleerbare) 
details en het feit dat hij die spannende dag had doorge-
bracht tezamen met zijn collega T.F.A. Smeets. Dit kwam 
de betrouwbaarheid van zijn verhaal, over zijn belevenis-
sen die tot de onverwachte geallieerde verkenning in Oss 
leidde, ten goede. 
De kern van zijn verhaal was dat hij Britse Stafofficieren 
bij een Divisie hoofdkwartier kon overhalen een 
mini delegatie van Guardsmen naar Oss te sturen. 
Hoogstwaarschijnlijk heeft zijn politieuniform hierbij 
een overtuigende rol gespeeld. Wat de Engelsen interes-
seerde betrof de waarneming van Maertens die ochtend 
tijdens een inspectieronde in de Spoorlaan. Daar had hij 
op het station een groepje geallieerde militairen gezien 
die nogal ruw door Duitse bewakers werden behandeld. 
Dit had hij aan die Britse officieren proberen over te bren-
gen. Daarbij had hij ook aangegeven dat de vuurkracht 

Dinsdag 19 september 1944; oponthouden
In de prille ochtend van 19 september ’44 waren geallieerde 
troepen juist klaar met de aanleg van een noodbrug over 
het Wilhelminakanaal bij Son. Onverwacht zwaar verzet 
van de Duitsers had de opmars tegengehouden. Nu kwam 
de haperende geallieerde opmars weer op gang richting 
Grave via Veghel en Uden en vervolgens naar Nijmegen. 
Al snel bleek dat er meerdere obstakels lagen te wachten 
op die geplande route. Als eerste een vermeende bescha-

digde verkeersbrug over het Maas-Waalkanaal ten zuiden 
van Nijmegen. De divisie die de spits vormde, de Guards 
Armoured Division (GAD), een gepantserde Britse divisie, 
moest wachten tot een alternatieve route was verkend. De 
Guards stonden rond het middaguur in file geparkeerd, 
onder de eikenbomen aan de Rijksweg tussen Grave en 
Reek en vandaar tot in Uden, wachtend op het sein om 
weer op te rukken.
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Een ‘Geluksvogel’,  
  zij brachten het…
Waarom werd Oss eerder bevrijd?

J o o p  T h u r i n g

Foto 1: Joop Maertens; een ‘still’ uit de VARA 
documentaire: ‘In Oss is niks gebeurd’, van 1995; met dank 

aan medewerkers van het Stadsarchief van Oss

In ‘De Sleutel’, weekblad voor Oss en omgeving, van 

13 september 1978, mocht ik een artikel plaatsen 

onder de titel: Bevrijding 1944: waarom werd Oss 

eerder bevrijd? Een verhaal over de vleespotten van 

Hartog en Zwanenberg. De gangbare gedachte 

die toen in Oss rondwaarde was  dat  geallieerde 

troepen, juist twee dagen daarvoor OostBrabant 

binnengetrokken – operatie ‘Market Garden’ – , op 19 

september 1944 als vliegen werden aangetrokken door 

royale voorraden aan voedsel in Oss.

Deze gecombineerde 

luchtlandingsoperatie was 

een haastig maar zorgvuldig 

opgezet tactisch plan om, vanuit 

de NederlandseBelgische grens ten 

zuiden van Valkenswaard, met grondtroepen 

snel op te trekken naar de boorden  

van het IJsselmeer bij Harderwijk. Startdatum van 

die operatie was zondag 17 september 1944; vroeg  

in de middag. 
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Dat het die bewuste middag betrof en een Britse eenheid 
met twee tanks en een vrachtwagen militairen die een 
snelle verkenning uitvoerden in het centrum van Oss 
werd fotografisch vastgelegd door de alerte lokale jonge 
beroepsfotograaf Leo van den Bergh. Hij maakte unieke 
foto’s in historisch maar ook in artistiek opzicht van wat 
we nu de bevrijding van Oss kunnen noemen. Een en ander 

speelde zich af in de Molenstraat bij de voordeur van zijn 
ouderlijk huis. Dat gegeven was dus objectief dicht getim-
merd. Maar wat ik me voortdurend ben blijven afvragen: 
waaruit bestond dat groepje gevangenen op het station 
dat aanleiding gaf tot deze uitval naar Oss?

Speurtocht naar die geallieerde 
krijgsgevangenen
Afgaande op de verklaring van de Ossenaar A.J. Wagemakers 
leek het mij verstandig te gaan speuren in zijn opgegeven 
richting wat betreft nationaliteit.  
Het Amerikaanse grondleger –  de 1e Legergroep, onder 
generaal Hodges – was een week daarvoor Limburg binnen 
gedrongen maar op dat moment nog niet verder opgetrok-
ken dan Sittard. Als ‘leverancier’ van de gevangengen kon 
ik hen daardoor uitsluiten. 
Zondag en maandag, respectievelijk 17 en 18 september 

van de Duitse bezetting in Oss verwaarloosbaar was.                                                                                                                                             
In een vervolggesprek bracht Maertens een getuige mee, 
dhr. A.J. Wagemakers, die op die bewuste ochtend hetzelfde 
had waargenomen. De laatstgenoemde had het idee dat 
het om Amerikanen ging waaronder enkele officieren. Op 
mijn vraag hoe hij dat wist over die nationaliteit verklaarde 
hij: ‘niet op dat moment maar later na de bevrijding toen 
ik foto’s van Amerikaanse militairen ín de pers aantrof 
herkende ik hun outfit’.

Dit verhaal mocht ik plaatsen in ‘De Sleutel’ van 19 septem-
ber 1979 onder de titel: ‘Alerte politieman luidt bevrijding 
van Oss in‘. De redactie had in een kadertje daarboven toe-
gevoegd: ‘Nieuwe feiten geven spectaculaire wending aan 
bevrijdingsmythe’. Een foto van Leo van den Bergh geeft 
nog een fraaie onderbouwing van zijn kersverse inlich-
tingen over de toestand in Oss bij dat bewuste mobiele 
Divisie Hoofdkwartier. Immers op de achterkant rechts 
van een gefotografeerde tank (zie foto 2) valt het divisie 
embleem te ontwaren – ‘het immer wakend oog’ – een 
karakteristiek voor de Britse Guards Armoures Division. 
Zie afbeelding A voor vergelijking.
Als spits(roeden)loper stond deze gepantserde divisie op 
dat moment vast bij De Kleine Elft en had daardoor de 
gelegenheid om een verkenning op de linkerflank richting 
Oss te organiseren. Achteraf gezien is vast te stellen dat 
Maertens en captain Patrick O’Donovan, aanvoerder van 
de kleine legermacht die op Oss af ging, de juiste mannen 
met het juiste probleem op de juiste plaats waren (zie 
foto’s 2 en 3). Daarnaast geeft het tactisch nummer 40, 
links op de achterkant van de Cromwell-verkenningstank, 
aan dat het hier gaat om een voertuig dat is ingedeeld bij 
de Staf van een Divisie. Andere details staan naast deze 
genoemde bronnen ook beschreven in diverse publicaties 
van ‘Tussentijds’ of gepresenteerd o.a. in specifieke lezin-
gen georganiseerd door het bestuur van de Stichting ‘De 
Werkende Mens’.

Foto 2: Britse Cromwell tank in actie in de Molenstraat op 19 
september 1944, aan de schaduwen te zien: tweede helft van de 
middag. Op de verticale achterkant rechts het ‘immer wakend oog’ 

embleem en links het getal 40 op een zwart vierkant = HQ 
Squadron van de Guards Armoured Division. Foto Leo 

van den Bergh (collectie Stadsarchief Oss)

Foto 3: Captain Patrick O’Donovan, 
Irish Guards, HQ Squadron, Guards 
Armoured Division

Afbeelding A: Het immer wakend oog, embleem van 
de Britse Guards Armoured Division

 
Foto 4: Dezelfde tank als op foto 2. Leo van den Bergh staat dan nog onder de dekking van een lindenboom voor zijn ouderlijk huis. 
Aan de vlaggenmast van het gemeentehuis wappert eindelijk trots en fier de nationale driekleur. Henk van der Lee, medewerker op het 
gemeentesecretarie, had die plotselinge ommekeer goed ingeschat en nam dit stoutmoedig initiatief.
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gevangengenomen. Per crash sneuvelden allen, of 
allen konden ontsnappen, of kwamen hier ver vandaan 
onvrijwillig terecht. Soms overleefde er één individu 
of werd er één gevangen genomen. Geen hit dus. 

B)  De volgende dag, maandag 18 september, D + 1, namen 
1030 C-47’s deel aan deze operatie. Hiervan meldden 
20 Gooney birds zich niet af op hun thuisbasis. Ook 
hiervan zijn de individuele gegevens en achtergron-
den uitgeplozen. Daarbij is er één geval, uitsluitend 
berustend op Amerikaanse bronnen, waarbij vermeld 
staat dat dit bewuste toestel voor het laatst gezien was 
bij Groesbeek, de bestemmingszone voor het ontkop-
pelen van een gesleept transportzweefvliegtuig. 

Het betreft het type Waco CG-4A met Amerikaanse 

paratroopers (82e U.S. ‘All American’ Airborne Division). 
(2, 3) Meestal berusten deze bronnen op interviews van 
bemanningsleden van hetzelfde squadron  - ze vliegen 
dicht bij elkaar in een strakke formatie – die na terugkeer 
op hun basis worden ondervraagd via een standaardlijst. 
Rondom het landingsgebied zijn ze te druk bezig om de 
juiste plek te selecteren voor het ontkoppelen van hun 
sleep. Daarom zullen ze, als ze hem later op de terug-
vlucht niet terugzien, opgeven als: ‘vermist boven het 
landingsterrein’.  
B-1:   aanvullende informatie van de kant van regionaal 

goed ingevoerde historici, in dit geval Groesbeek 
Airborne Vrienden (4): zij verklaarden dat ze na 
decennia van onderzoek op relatief veel crashes in die 
regio waren gestoten die zij in kaart konden brengen 

1944, trokken Amerikaanse legertransporttoestellen – 
gemotoriseerd en in mindere mate zweefvliegtuigen (ook 
wel ‘gliders’ genoemd) - in grote getalen over Brabant 
richting Arnhem, Groesbeek en Overasselt. In die rich-
ting zou ik het naar mijn inzicht moeten zoeken. Maar 
er konden ook koersafwijkingen hebben plaats gevonden 
van toestellen op weg naar Heeswijk, Son, of Veghel die 
hier onvrijwillig in deze contreien geland waren. 
De spoorbrug bij Ravenstein was op zondagmiddag in 
de lucht gevlogen en de verkeersbrug bij Grave was in 
Amerikaanse handen. Dus van die kant konden eventuele 
Amerikaanse gevangenen niet komen. Wel natuurlijk van 
ten westen van Oss neergestreken toestellen waarvan de 
bemanning als krijgsgevangen per trein via Oss richting 
Duitsland zou kunnen worden afgevoerd, waarbij de 
Duitsers dan ter plekke zouden vernemen dat de verbin-
ding hier ophield.  
De bemanning van Amerikaanse bommenwerpers bestond 
uit meerdere leden, 5-10, afhankelijk van het type, maar die 
waren in die dagen sporadisch in Nederland neergekomen 
en de gegevens daarvan zijn goed in kaart gebracht. Die 
kon ik daardoor ook uitsluiten.

Speld in de hooiberg
Systematische gegevens over in die periode onvrijwillig 
neergekomen Amerikaanse transportvliegtuigen kwa-
men pas recentelijk onder mijn ogen. De gemotoriseerde 
toestellen zijn bijna alle in kaart gebracht; van gliders 
zijn de gegevens helaas incompleet. De samenstelling 
van de inzittenden - bemanning en parachutisten - bij 
een Amerikaans transporttoestel, uitsluitend van het type 
tweemotorige type C-47 (oftewel DC-3 of Dakota), bedraagt 
in principe 5 + 17 militairen resp.. Op de terugweg is dat 

maar vijf bemanningsleden. Trekken ze een zweefvlieg-
tuig dan bestaat de bemanning van het C-47 trektoestel, 
weer in principe, uit vier leden. Er zitten standaard twee 
piloten in zo’n toestel die altijd een officiersrang hebben. 
Een Amerikaanse glider wordt bestuurd door één piloot, 
ook altijd in een officiersrang. Het aantal inzittenden 
kan variëren van 2 tot 13 ‘paratroopers’, afhankelijk van 
de lading zoals: jeep, aanhangwagen, kanon, mortieren, 
munitie of uitsluitend infanteristen.

De inzet van C-47’s tot dinsdagochtend tijdens Operatie 
Market (luchtlandingsdeel) richting Overasselt en 
Groesbeek bedroeg enkele honderden per dag. Het aantal 
Amerikaanse gliders dat ingezet werd voor de landings-
zones nabij die plaatsen voor die twee dagen was precies 
50 toestellen/dag. Verder kent een zweefvliegtuig bij 
zo’n actie een éénrichtingsverkeer. Een C-47 gaat vanuit 
Engeland heen en terug.  Als ik de speld in de hooiberg wil 
vinden moet ik de inzet en de verliezen van de C-47’s van 
de relevante IXe Amerikaanse Luchtmacht, in Engeland 
gestationeerd, tijdens die operatie in zuidelijk Nederland, 
één voor één nagaan.

Relevante gegevens voor deze speurtocht.                                                                                           
A)  van de kant van de potentiële leveranciers:  Op zondag 

17 september stegen 1193 C-47’s (ook wel ‘Gooney 
birds’ = geluksvogels, genoemd) op van verschil-
lende vliegbases in Engeland in het kader van operatie 
Market Garden. Daarvan keerden er 36 niet terug. Dat 
wil zeggen: gecrashed op de heen- of terugvlucht. 
Deze verliezen zijn alle in kaart gebracht, evenals het 
lot van de betreffende bemanning. (1) Uit geen enkel 
gegeven kon worden afgeleid dat ‘een groepje’ werd 

Afbeelding B: schematisch zijaanzicht van een C-47, het hier 
besproken vermiste toestel inclusief basale achtergrondgegevens

Foto 5: Karakteristieke formatie, toegepast door de IXe USAAF 
tijdens operatie Market Garden, bij het overbrengen van 
grondtroepen en materieel van een US Airborne Division. Elke ‘glider’ 
wordt getrokken door een tweemotorige C-47, ‘Gooney Bird’. Het 
toestel dat voor Oss een grote impact had vloog in de vierde dus 

achterste positie. Logisch dat deze uit het oog verloren raakte van 
zijn drie onmiddellijke voorgangers. Deze foto werd gemaakt in de 
buitenwijken van Bergeijk (N.Br.) op zaterdagmiddag 23 september 
1944. Bron: Kijk, een uitgave van het Amerikaanse Ministerie van 
Voorlichting, nr. 12, maart 1945.
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onder - ‘boven’ de Rijksweg - werden later, in de 
zestiger jaren vorige eeuw, proefdierverblijven van 
Organon Int. gesitueerd en daar lag mijn werkter-
rein. Ik heb bij de ‘buren’ (familie Wittenberg, aan 
de Nistelrooisebaan) nagevraagd of zij iets van dat 
neerkomen van een vliegtuig bij hen in de buurt - 
Schaijkse heide - herinnerden. ‘Niet zoveel’ was het 
antwoord van Bart Wittenberg, ‘alleen het was op 
een dag dat we niet hoefden te werken’. Dan denk je 
meteen aan een zondag maar achteraf gezien kon hij 
ook verwezen hebben naar de maandag omdat daar 
waar de luchtvloot over Zuid-Nederland vloog er die 
dagen niet veel gewerkt werd tenzij strikt noodzake-
lijk, bijvoorbeeld voor het koeien melken. Men had 
elkaar immers teveel te vertellen.  

B-3:  dat hier een C-47 was neergestreken was mij al medio 
vijftiger jaren van de vorige eeuw ter ore gekomen. 
Jan Kluijtmans – een geoefend vliegtuigspotter - 
destijds wonende op de grens van Oss en Heesch 
aan de provinciale weg Oss-Uden - had mij verteld 
dat bij de steenfabriek onder Schaijk hij destijds een 
ogenschijnlijk intacte C-47 had aangetroffen. Ik was 
toen topografisch gezien niet zo goed ingevoerd in 
deze regio en dacht dat hij de steenfabriek bedoelde 
ten oosten van Schaijk. Deze ligt ten noorden van de 
Rijksweg. Die hij bedoelde ligt meer westelijk en ten 
zuiden van die weg. Deze fabriek staat ook bekend als 
de steenfabriek van ‘Zeegers’.

B-4:  In het boek ‘Wings of Freedom’ dat ik enige jaren 
geleden kon inzien, trof ik op blz. 316 een foto aan 
die mij sterk aan foto 6 deed denken. (5) 

C)  van de kant van de Duitse bezetter. In het dagboek 
van Oberst Dewald, stadskommandant in ’s-Herto-
genbosch, staat genoteerd dat Leutnant Frank in Oss 
nog tijdens de luchtlandingen op zondag opdracht 
had gegeven om enkele observatieposten te beman-
nen o.a. aan de Rijksweg bij het ‘Zevenbergse huis’. (7)  
De afstand tussen deze post en de crash-site bedraagt 
zo’n 1500 m en dat bospad waar de C-47 neerstreek 
komt precies uit bij dat bewuste ‘huis’ (snijpunt 
van dat pad met de Rijksweg, niet in beeld). Het is 
aannemelijk dat de Duitse post dat toestel in hun 
richting heeft zien landen en erop af is gegaan om de 
verbouwereerde bemanning krijgsgevangen te maken. 

Dit lot onderging de USAAF bemanning bestaande uit(2):   
1e piloot: 2e Lt. Jack A. Murrell 
2e piloot: 2e Lt. Robert G. Lancaster
Radiotelegrafist: Pfc. William A. Kabaker 
Crew Chief: T/Sgt. Edwin G. Tuman

Vermoedelijk zijn zij dezelfde dag nog afgevoerd naar Oss 
maar niet naar een cel in het politiebureau anders had 
Maertens dat wel geweten en doorverteld. Uit hun verhoor 
dat in Amersfoort plaats vond is af te leiden dat ze niet in 
West- of Midden-Brabant of de provincie Zeeland waren 
neergestreken. (2) Inzittenden van neergekomen gealli-
eerde toestellen uit die regio werden namelijk tijdens deze 
operatie naar Dordrecht afgevoerd. Waren ze ten oosten 
van Arnhem – Nijmegen in Duitse handen gevallen dan 
zouden ze linea recta naar Apeldoorn of Duitsland (Kleef) 
zijn overgebracht. Twee voor de hand liggende routes kun-
nen zijn afgelegd: te voet naar Oss en vervolgens via het 
Land van Maas en Waal richting Amersfoort of per auto 
via Den Bosch, Utrecht naar deze plaats van ondervraging.
Hoe het ook zij: onbewust hebben deze gevangen genomen 
Amerikaanse militairen op dinsdagochtend 19 september 
aan de Spoorlaan het startschot gegeven dat de verrassende 
(tijdelijke) bevrijding van Oss inluidde. De twee dagen 
daaropvolgend hebben dagelijks gespecialiseerde Britse 
mini-verkenningseenheden met bevoorradingstroepen 
Oss aangedaan. Zij kwamen wel af op die vleespotten (en… 
spiritualiën) middels de mare verspreid door het groepje 
bevrijders van dinsdag 19 september na de terugkeer op 
hun Hoofdkwartier. Pas op vrijdag 22 september rolde 
vroeg in de avond een definitief geallieerd bevrijdingsle-
gertje Oss binnen. Net op tijd om een Duitse aanval op 
Oss, ’s maandags daarop, aan de Hescheweg af te slaan.                                                                                                                                           
                                         
Zonder slag of stoot verliep de Osse bevrijding niet. Die 
dinsdag 19 september kwamen bij de schermutselingen 
in het centrum om: 

-  uit de geallieerde gelederen: L/Sgt. L. (Len) W.M. Brown, 
Grenadier Guards, HQ. Sqdn, GAD;   - van de Duitse 
Wehrmacht: Erich Wise, Alfred Kumbier en nog twee 
onbekenden; 

-  onder de Osse burgerij: J.A. Hendriks, A.H. Maas en Thea 
Schoonenberg. (8, 9) Wat deze laatste betreft, volgens 
overlevering, door een ongeval dat in haar ouderlijk 
huis plaatsvond.

maar dat zij deze specifieke C-47, die zij ook in de 
archieven waren tegengekomen, niet konden plaatsen.  
Zoals hiervoor gemeld mag je van Amerikaanse 
vliegtuigbemanningen niet verwachten gedetail-
leerde gegevens hierover aan te treffen, zeker niet 
van de hectische momenten rondom hun doel. Wel 
bijvoorbeeld op de relatief rustige heen- en terug-
vlucht die uren kan duren en waarbij een onderweg 
waargenomen crash de routine doorbreekt (zie later). 
Uit ervaring weten we dat het vermiste toestel soms 
wel tientallen kilometers doorvloog nadat het uit hun 
ogen verloren raakte. 

B-2:  aanvulling van de kant van een ‘Market Flights’ 
historicus die zich liet ondersteunen door luchtfoto’s 
uit geallieerde archieven: Het was mijn broer Gerard 
uit Groesbeek-Breedeweg die medio negentiger jaren 
vorige eeuw zo’n luchtfoto, met een aanwijzing dat 
daarop een vliegtuig viel waar te nemen, onder mijn 
aandacht bracht. Daarbij merkte hij op: ‘gemaakt op 
dinsdag 19 september 1944 in de driehoek Arnhem, 
Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en evenwijdig met 
de onderkant lijkt het of daar een verkeersader 
loopt’. Ik kon onmiddellijk de locatie thuisbrengen: 
Schaijkse Hoek, gemeente Schaijk met de Rijksweg 
Grave -’s-Hertogenbosch. Bij de bospercelen links 

Foto 6: Luchtfoto gemaakt rond het middaguur op dinsdag 19 
september 1944 precies boven Schaijkse hoek en Schaijkse heide. 
Links onder een stukje Rijksweg tussen Grave (links gelegen) en 
Heesch (rechts gelegen); van links onder schuin naar boven loopt 
de Nistelrooisebaan. In het rechter boven kwadrant treft u het in 
het omcirkelde het oplichtende silhouet aan van een C-47 ‘Gooney 

Bird’. Deze foto is een onderdeel van een serie elkaar overlappende 
opnames die gemaakt zijn door Flying Officer H.T. Herbert van de RAF 
in een Spitfire Mk XI, een ongewapend fotoverkenningstoestel. Hij 
maakte verschillende ‘runs’; globaal in de driehoek ’s-Hertogenbosch 
- Grave - Volkel. Het zijn stuk voor stuk unieke historische opnames 
van het Brabant van toen.
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vliegtuigvleugel ontdekt die karakteristiek is voor een 
C-47. (11) Hoogstwaarschijnlijk valt deze met de hier 
behandelde crash te associëren.

c)  zou de intacte romp zonder vleugels niet veel later 
versjacherd zijn aan een avontuurlijke inventieve 
luchtmachtaalmoezenier? Deze was verbonden aan een 
Frans jachtvliegtuigen Eenheid - ’Wing’ –, die ingedeeld 
was bij de grotere RAF organisatie? In de winter 1944-45 
was deze gestationeerd op een geïmproviseerd tijdelijk 
vliegveld bij Schijndel. Het gaat hier om een Limburger 
van origine die ruim voor de oorlog tot parochieherder 
in een Frans Bisdom was benoemd. Een C-47 romp op 
een vrachtwagen opgeduikeld in Bergeijk kan hypothe-
tisch, in die Schijndelse periode onder zijn toezicht, zijn 
samengesmolten tot ‘vliegende kapel’. (12, 13 ) Zoveel 
C-47’s of Dakota’s zijn er, praktisch gezien geheel intact, 
niet in Nederland neergekomen en geschikt om zo’n 
metamorfose te ondergaan. En… de Schaijkse heide ligt 
hemelsbreed niet zo ver van Schijndel. Deze speculatie 
is eigenlijk te mooi om waar te zijn. Helaas, dit kon niet 
met zekerheid worden vastgesteld want deze uitzon-
derlijke constructie werd na een reis door Duitsland, 
Nederland, België uiteindelijk in de pastorietuin van 
de oorspronkelijke parochie van de dorpspastoor, alias 
aalmoezenier, in Frankrijk gestald. Vervolgens, lang-
zaam aftakelend, tot wrak verworden en uiteindelijk 
opgeruimd, als ik relevante Franse bronnen uit die 
hoek goed heb begrepen. Het aloude adagio volgend: 
sic transit gloria mundi (red.: zo vergaat de roem van 
de wereld), ook daar.

Joop Thuring, Heesch, 19 september 2018

Bronnen
1.  Losses of the US 8th & 9th Air Forces, Volume 5; Stan 

D. Bishop, John A Hey MBE, Gerrie Franken en Marco 
Cillessen, Bishop Book Productions, Bury St Edmunds, 
UK, 2016 

2. Missing Air Crew Report (MACR) 10136 en adnexa
3.  Valor without Arms, A history of the 316th Troop 

Carrier Group; Michael N. Ingrisano, Jr, Merrian 
Press, USA, 2012

4.  Met dank aan ‘Market Flights’ onderzoekers: Gerrie 
Franken en Marco Cillessen 

5. Wings of Freedom, H. den Brok, Blurb Book, 2010
6.  Airborne Operations in World War II, European 

Theater; Dr. John C. Warren, Maxwell Air Force base, 
Alabama, USA, 1956

7.  Kriegstagebuch des Kampfkommandanten von 
Hertogenbosch angefangen: 17 Sept. 1944 – Oberst 
Dewald – handgeschreven vertaling G.J.C.D. Thuring, 
december 1981

8.  Dagboek 4 t/m 30 september 1944; H. Neuschäfer, 
Tussentijds 1/03, een uitgave van de stichting ‘De 
Werkende Mens’, de historische kring voor Oss e.o., 
2003

9.  Osse ingezetenen geraakt door de tweede 
Wereldoorlog; Bert Wattenberg, Ten Brink, Meppel, 
2014

10.  Meest schokkende gebeurtenissen van dit Millenium; 
Joop Thuring, Tussentijds, 5(2), 1999

11.  Een split second ervaring; Joop Thuring, Tussentijds 
2/14, 2014

12.  Pastoor Vorage, Katholieke Illustratie, 82 (26), decem-
ber 1948

13.  Geen heerooms maar daadjes; Joop Thuring en Wim 
Hermans, Bulletin AIR War 1939-1945, nr. 287, een 
uitgave van Studiegroep Luchtoorlog, juni/juli 2007

Omringende dorpen zoals Heesch, Maren, Geffen en 
Nuland zijn op het einde van de maand september of daar-
na te vuur en te zwaard bevrijd. Had dit vliegtuigongeval 
met Amerikanen op de Schaijkse heide, gevolgd door een 
reeks van persoonlijke initiatieven, niet plaatsgevonden 
dan hadden verschillende wijken in Oss hoogstwaarschijn-
lijk hetzelfde lot ondergaan. 
Deze USAAF ‘Geluksvogel’, inclusief de bemanning, deed 
tot het allerlaatste haar gegeven koosnaam eer aan.
Tot slot, nog enkele puzzelstukjes. Passen ze hier in?
a)  op die dinsdagochtend 19 september vond een vuur-

gevecht plaats bij het Zevenbergse huis tussen enkele 
Amerikaanse parachutisten die op verkenning waren 
uitgestuurd vanuit Veghel richting Grave en Duitse 
militairen. Daarbij sneuvelde een Amerikaanse para-

chutist, Pvt. King R. Palmer, 501 PIR* en de Duitser 
Obergefreiter Augustin Schmieder. (10) Omwonenden 
hebben mij  verklaard dat die Duitser door Amerikanen 
met de kolf van een geweer werd doodgeslagen. Zouden 
zij geprobeerd hebben om met geweld uit de mond 
van die Duitser nadere gegevens los te peuteren over 
hun landgenoten uit die C-47 die even verderop lag? 
Was deze patrouille er per jeep op uitgestuurd nadat 
een bericht was binnen gekomen dat in die contreien 
vanuit de lucht een toestel van eigen nationaliteit was 
waargenomen en dat de kans op overlevenden groot was?                                                                                
* Parachute Infantry Regiment, 101e  U.S. ‘Screaming 
Eagles’ Airborne Division

b)  op een foto gemaakt in de zomer van 1945 werd bij 
oud-ijzerhandel Max Mozes aan de Kruisstraat een 

Foto 7: Achtergronden bij deze foto kunt u vinden in de tekst. Helaas, 
de naam van de (gelegenheids) US fotograaf is mij onbekend, zo ook 
ontbreken gegevens over het toestel - origineel een viermotorige 
B-24 Liberator bommenwerper -  van de VIIIe USAAF waarin hij 
meevloog.

Het lijkt wel een detailopname en dat is het ook. Werd foto 
6 gemaakt op een hoogte van ongeveer 3000 meter, deze 
werd gemaakt vanuit het linker schuttersluik in de romp van 
een B-24 viermotorige bommenwerper van de Amerikaanse 
Luchtmacht; speciaal voor deze dag en dit doel omgebouwd tot 
een bevoorradingstoestel. Eén van de 242 die die dag aan deze 
opdracht deelnamen en als laatsten boven de landingsterreinen in 

actie moesten komen. (6) Dit toestel is juist aan zijn terugvlucht 
begonnen nadat voorraden op lage hoogte waren gedropt bij 
Overasselt. De piloot, zoals allen die met B-24’s deelnamen aan 
deze missie, zocht zijn heil door zo laag mogelijk (on the deck) boven 
de provincies Noord-Brabant en Zeeland huiswaarts te vliegen. 
Ik schat de vlieghoogte van dit vliegtuig op het moment van deze 
opname rond 100 m. Details op de grond laten zich inderdaad 
raden waar deze foto gemaakt werd maar het moet beslist op 18 
september zijn geweest. De donkere ronding in de rechter bovenhoek 
is karakteristiek voor het richtingsroer van zo’n Amerikaanse B-24 
Liberator. Het prominente toestel op de grond? Dat is karakteristiek 
voor een C-47.  
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De Bergossfabriek. Elke zichzelf res-
pecterende stad ontwikkelt industrieel 
erfgoed tot iets nieuws. In het buiten-
land zijn talloze voorbeelden van oude 
industriële complexen te vinden waar 
bruisende stadsvernieuwingen zijn 
gedaan. In eigen land is het bijvoor-
beeld Rotterdam, waar Hotel New 
York voor Nederland de trend zette. 
De Westergasfabriek in Amsterdam is 
een begrip, de Storkfabriek in Hengelo. 
En heel dichtbij: de Noordkade in 
Veghel. Oss zag maar moeizaam dat 
industrieel erfgoed tot iets nieuws en 
waardevols voor de stad kan worden 
ontwikkeld. Misschien waren we hier 
al teveel gewend aan sloop. De Bergoss-
fabriek luidde wel een keerpunt in. 
Het duurde even maar er kwamen 
plannen voor dit complex. Plannen 
die aanvankelijk ook weer even snel 
verworpen werden. Het eerste grote 

plan dateert van ca. 2009. Museum Jan 
Cunen zou er een nieuw onderkomen 
krijgen. De sheddaken boden daar-
voor uitstekende mogelijkheden: meer 
ruimte, alles vlakke vloer, ruimte voor 
een inpandig depot, horeca. Het ver-
bouwingsplan zou ca. 10 miljoen euro 
bedragen. Daar waren wel bedenkin-
gen bij in de raad maar het is de snel 
opgekomen economische crisis die 
dit plan voor de gemeente onhaalbaar 
maakte. Daarna hoorden we nog over 
plannen voor woningen met bedrijfs-
ruimte, van een soort foodcourt, van 
een evenementenruimte en we heb-
ben vast nog wat plannen gemist. 
Het is nu definitief duidelijk wat er 
gaat komen. De firma Sheddaken 
BV bouwt zes woningen met patio’s 
onder de sheddaken, angevuld met 
een uitbreiding van het Spahuys en 
een buurttuin. Zo blijft in ieder geval 

een belangrijk industrieel monument 
voor Oss behouden en goed ingevuld. 
Nieuwbouw op voormalig Hotel 
Luijk. In de loop van de jaren raakte 
het bekende Hotel Luijk steeds verder 
aangetast, versimpeld en op het laatst 
leek het een onbeduidend kantoor-
pand. Een bouwonderneming zag er 
mogelijkheden in voor een veel groter 
appartemenetencomplex. Een actie om 
het pand te behouden kon niet meer 
baten, daar was het te laat voor. De 
nieuwbouw schiet nu de grond uit, het 
contrast met het fraai gerestaureerde 
kantoorpand van Bergoss is groot. Op 
de andere hoek naast vm. hotel Luijk 
staat het karateristieke restaurant en 
zaal Wilhelmina. Hoe zal het daar-
mee gaan? Het heeft geen status als 
monument...

Er zijn weer heel wat bouwactiviteiten 
in Oss gaande waar driftig gebroken 
wordt met het verleden. We kunnen het 
in Tussentijds haast niet bij houden. 
Nu is de herinrichting van de krui-
sing van de Raadhuislaan-Molenstraat 
actueel, bij Museum Jan Cunen. Daar 
komt een rotonde, met daarop het 
beroemde krom gebogen zwaard van 
het vorstengraf, enorm vergroot. Dat 
zal een geweldige blikvanger zijn voor 
passanten. De bedoeling is dat hiermee 
een ‘sprekende rotonde’ ontstaat, die 
voorbijgangers met zijn bijzondere 
inrichting in een oogopslag duidelijk 
maakt dat Oss een grote rijkdom aan 
archeologisch erfgoed bezit. Meer 
rotondes gaan een historische verwij-
zing krijgen naar kenmerkende peri-
oden van de Osse geschiedenis. Mooi 
plan! Zoals de industrialisatie. Het 
initiatief voor de historische inrichting 
van rotondes komt van wethouder 
Johan van der Schoot.

In deze Tussentijds drie voorbeelden 
van breuken met het verleden.

Ambacht- en Teekensschool van 
1909 in de Monsterstraat. Het 
gebouw waar jongens de eerste vakop-
leiding van Oss konden volgen. Een heel 
bijzonder herstelproject. Eigenaar van 
het pand is de heer W. van Griensven uit 
Geffen. Feitelijk is hij niet de eigenaar 
van het gehele pand, maar alleen van 
de bovenverdiepingen. Toch heeft hij 
de gehele gevel aangepakt en de lelijke 

 
 
grijze stuclaag laten verwijderen die er 
over heen gesmeerd was. Vervolgens is 
het oude metselwerk met knipvoegen 
hersteld. Waar natuurstenen lijsten 
en bakstenen verdwenen waren zijn 
deze met de passende steensoorten en 
kleurschakeringen teruggebracht. De 
raampartijen zijn eveneens naar oud 
model teruggebracht. Het resultaat 
is geweldig, een van de mooiste res-
tauratieprojecten van Oss durven we 
te zeggen!

Breken met het verleden Breken met het verleden

PAUL SPANJAARD
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Tussen            door

En ja hoor, Oss is nu lid geworden van de club van gemeenten die door een 
misverstand een kunstwerk hebben laten verdwijnen. Her en der in het land 
kwam het al voor en nu dan ook in Oss. We horen erbij! Maar weinig om 
trots op te zijn. Het gaat om het paadje in wijkpark De Strepen (Ussen) waar 
in 1999 kunstenaar Han Klinkhamer (Demen) en dichter Jos Steegstra (overl. 
2002) samen een ‘Archeologisch Monument Ussen’ hebben aangelegd. 
Als geschenk aan de gemeente die toen haar 600-jarig bestaan vierde. 
Wijkpark De Strepen is rijk aan vondsten uit de ijzertijd en romeinse tijd, 
waar in het straatbeeld niets meer van te vinden is. Daarom is dit jaar ook 
het drijvende model van de ijzertijdboerderij, opgegraven bij de aanleg 
van de wijk, in de vijver in het park gelegd. Om te laten zien hoe ver de 
geschiedenis van de bewoning in Oss teruggaat schreef Steegstra in 1999 
een gedicht over dit onderwerp dat op een grote steen naast het paadje 
is aangebracht. Han Klinkhamer vervaardigde bronzen stapstenen die in 
het pad zijn geplaatst. Het ruwe oppervlak van de stenen gaat door het 
belopen goudkleurig glanzen, een verwijzing naar de verborgen schatten uit 
het verleden in de ondergrond. Volgens Han Klinkhamer zou de gemeente 
de stapstenen slechts deels asfalteren en daarmee zichtbaar laten. De 
gemeente liet weten dat ze dacht dat de kunstenaar ermee ingestemd 
had dat er een flinke laag asfalt overheen mocht. Het is nog de vraag hoe 
deze knullige actie opgelost wordt. PS

Laatste nieuws! Bij de opmaak van deze Tussentijds lezen we in het Brabants 
Dagblad van 19 oktober dat de gemeente de hele nieuwe asfaltlaag van het 
paadje heeft verwijderd. Vervolgens is een dunne laag asfalt aangebracht 
rondom de stapstenen die op deze wijze zichtbaar blijven. Dit probleem 
is vlot opgelost!

1928  Oss 90 jaar geleden
• ● De Zusters van Liefde in “Huize Arendsvlucht” houden zich bezig met 

onderwijs, opvang van wezen, en met de ouderen- en ziekenzorg. Er 
worden gevestigd de R.K. meisjesschool St. Rafaël aand de Arendsvlucht 
15 en de R.K. Meisjesschool (ULO) aan de Arendsvlucht 15a.

• ●  De fabrieksgebouwen van de N.V. H.Hartog fabrieken beslaan 
een oppervlakte van 25000 m2 en bestaan uit: de Margarine-  en 
Vetfabrieken, grote moderne ingerichte Slachthallen, een Vleeschwaren-
fabriek, een ijsfabriek met koelinstallatie en de technische afdeling.

• ● Opgericht onder bisschoppelijke goedkeuring wordt de beweging 
Eucharistische Kruistocht, afgekort E.K., directeur is de kapelaan van 
de parochie M.O.O., A.A.M. Panis. Het doel van deze instelling was om 
meisjes, die vooral werkzaam waren op de fabrieken, godsdienstig te 
ontwikkelen en te beschermen tegen zedelijk bederf. Vanaf het begin 
worden vormingsbijeenkomsten gehouden in de Begijnenstraat, later 
in een gebouw op de Heuvel 13. (In de volksmond “Het E.K.gebouw” 
genoemd).

• ● Het inwoners-aantal van Oss bedraagt op 1 januari 14168.
• ● Op 28 februari wordt de muziekvereniging “Hartog” door het personeel 

van de N.V. H.Hartog’s Fabrieken opgericht. De heren Hartog verleenden 
onmiddellijk hun volle medewerking aan het plan en de  heer Arnold 
Hartog aanvaard  spontaan het beschermheerschap over de nieuwe 
vereniging. Het corps telde bij de oprichting plm. 28 leden.

• ●Bij de vijf kuiperijen en kistenfabrieken werken 437 personeelsleden.
•  Het eerste adresboek voor de gemeente Oss wordt in januari uitgegeven. 

Grote en veel kleinere plaatsen bezitten al een boek of brochure met 

aanduidingen van alle mogelijke bijzonderheden omtrent de gemeente, 
waarin gewezen wordt op de voordelen en gemakken die Oss als 
woonplaats  bieden kan.

•  In het R.K. ziekenhuis St. Anna zijn de Verplegingskosten per dag:  
1e klas Fl. 5,-     2e klas Fl. 3,50    3e klas Fl. 2,-      4e klas Fl. 1,50. 

•  Het gebruik van de operatiekamer (verband, etc. niet inbegrepen) kost 
1 dag verplegingskosten.

•  Het Gemeentelijk Openbaar Slachthuis wordt in oktober geopend en 
vanaf die tijd vinden daar de noodslachtingen plaats.

•  Bij de Firma N.V. Gebrs. van den Bergh Industrie en Handelsmaatschappij 
zijn 600 werknemers in dienst.

•  Door de Stoombootonderneming van H.Janssen uit Lith worden 
geregelde diensten onderhouden tussen Oss en Rotterdam, Schiedam 
en Dordrecht v.v. 

•  Door de Autobusdienst “De Maaskant” zijn er dagelijks diensten naar 
diverse plaatsen in de omgeving van Oss. De opstapplaats is café Brands 
in de Torenstraat 11. 

•  De Margarine Unie en de Gebroeders Lever (Engelsche zeepfabrieken) 
gaan samen verder.

•  Er wordt op 19 januari een vergunning afgegeven voor het verbouwen 
van ketelhuis en gasfabriek. 

•  Titus Brandsma wordt op 1 mei Hoofdredacteur van het Brabants Dagblad. 
Hij zou dat blijven tot 1 mei 1933.

Bron: Oss in eeuwen - R.Pieters

van Osch naar Oss
EEN STUKJE GESCHIEDENIS UIT DE HISTORIE VAN DE STAD OSS

Oss hoort erbij!
PAUL SPANJAARD

Lugubere aanwinst voor Paalgraven
PAUL SPANJAARD

Misschien hebt u de verborgen archeologische parel Paalgraven al bezocht. 
Niet ver van het Vorstengraf, samen deel uitmakend van het grote, 
monumentale grafveld dat door de snelwegen in drieën is geknipt. Bij het 
ecoduct over de weg naar Schaijk (de N324) is de toegang te vinden voor 
Paalgraven. Op de Google-afbeelding ziet u dat links, waar het fietspad 
naar beneden komt, aan de Osse kant van het ecoduct. De toegang ziet 
er nu alweer anders uit. Het is gemakkelijker geworden om het terrein in 
te gaan. Het grote hek dat de oude weg afsloot is verwijderd. U kunt er 
nu zo in. Het paadje volgen, over het bijzondere ijzeren bruggetje onder de 
snelweg A50 door lopen en rechtsaf Paalgraven op. Dit grafveld is ook wel 
bekend onder de naam Zevenbergen, een verwijzing naar de grafheuvels 
in dit gebied. In de bronstijd en vroege ijzertijd (2000 – 500 vChr.) zijn hier 
grafheuvels aangelegd, waarschijnlijk niet voor zo maar overledenen 
uit de regio, maar voor personen van 
groot aanzien. In 2007 is bij opgravingen 
ontdekt dat één van deze zeven heuvels 
nog eens een rijk vorstengraf van bijna 40 
meter in zich verborg. En de archeologen 
deden bij een andere heuvel een lugubere 
ontdekking. Op deze grafheuvel was in 

de middeleeuwen een galg geplaatst. De lichamen van drie gehangenen 
waren rondom in de heuvel begraven. Een galg plaatsen op eeuwenoude 
grafheuvels gebeurde vaker in de middeleeuwen. Deze ‘galgenbergen’ 
waren op de open heide van ver te zien. Dan wist een reiziger dat hij een 
stad met naderde waar de regels werden gehandhaafd. De galgenberg op 
Paalgraven ligt in het uiterste puntje waar de stad Oss zijn zeggenschap 
had. Dit jaar is een galg teruggeplaatst die deze lugubere ‘doorontwikkeling’ 
van de prehistorische grafheuvel zichtbaar maakt. Het terrein in zijn 
geheel is in 2014 gereconstrueerd met alle grafheuvels en palenrijen en 
heidebegroeiing zoals deze er in de laatste fase van het gebruik moet 
hebben uit gezien. Op het terrein staat een uitkijktoren dat zicht biedt 
over het gehele grafveld. U kunt zelfs het Vorstengraf aan de andere kant 
van de snelweg zien. Informatiepanelen op het terrein geven toelichting. 

Foto: Het paadje waar de bronzen stapstenen onder een laag asfalt zijn 
verdwenen. (PS)

RUUD PIETERS
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DE STRAAT

DE BAKSTENEN WONINGEN VAN DE FLORALIASTRAAT

Wel herinner ik me de grote tuin, met 
een kippenren en een kersenboom. 
De klimop tegen de voorkant van het 
huis en de bomen in de straat. Een 
straat die klopt in ieder jaargetijde. 
Het nieuwe groen van de lente krijgt 
er alle ruimte. De hete zomerzon 
heeft er een plaats, de bewoners 
hun plek in de schaduw van het 
gebladerte. Voor het verkleuren 
van die bladeren, het afvallen en 
zwerven in de herfstwind bieden 
de betonwoningen evengoed een 
passend decor. En tenslotte, meer en 
meer op een zeldzaamheid gelijkend: 
een dik pak winterse sneeuw. Ook 
daarbij horen de daken, tuinen en 
stoepen van de Floraliastraat. Alsof 
er zonder haar geen seizoenen 
zouden zijn.

DE BETONWONINGEN VAN DE FLORALIASTRAAT IN AANBOUW

De nieuwe straat liep op een zeer 
voornaam punt uit: de aansluiting 
op de Molenstraat werd namelijk 
overschaduwd door de Paterskerk. 
Op foto’s van de bouw is ze nog 
prominent te zien. De kerk van de 
Paters Karmelieten heeft al ruim 
veertig jaar geleden het loodje gelegd. 
De Floraliastraat staat ondertussen 
wel op de lijst van gemeentelijke 
monumenten.
Ook voor politici biedt de straat 
een vertrouwd huis. Zo schijnen er 
in de loop der jaren verschillende 
wethouders te hebben gewoond. 
Dan is het niet zo vreemd dat ook 
Jan Marijnissen zich er thuis voelt. 
Solidariteit en saamhorigheid liggen 
sowieso ten grondslag aan het 
ontstaan van de straat: de vereniging 
Ons Voordeel is al genoemd. 

Toen de Floraliastraat inmiddels een 
krasse vijftiger was, halverwege de 
jaren zeventig, hebben mijn ouders 
een van de woningen betrokken. 
Weliswaar niet een van de veertig 
huizen van Ons Voordeel, maar een 
onderkomen te midden van de iets 
verderop gelegen huizen, tussen 
zelfstandige ondernemingen als 
slagerij, schoenmakerij, slijterij en 
kroeg. Op een vroege winterochtend 
in 1978 werd ik daar, in het huis op 
nummer 66, op de wereld gezet. De 
katten van mijn ouders zijn vlak voor 
mijn geboorte plots verdwenen. Of 
mijn dreigende komst er iets mee te 
maken heeft gehad, laat ik even in het 
midden. Ik weet daar in ieder geval 
niets meer van. 

 DE FLORALIASTRAAT

Ze heeft op mij altijd een voorname 
indruk gemaakt. Door haar voorkomen, 
maar ook door de naam zelf. Dan te 
bedenken dat daar aanvankelijk nogal 
wat verzet tegen was. Toen het Osse 
gemeentebestuur in 1919 besloot de 
straten van de nieuwe wijk Kortfoort 
naar bloemen en planten te noemen, 
kwam er protest. Het zandpad dat in 
de toekomst Floraliastraat zou moeten 
gaan heten, werd in de volksmond 
al Erkerstraat genoemd. Logisch ook: 
er stond immers een huis met erker 
langs de onverharde weg. De gemeente 
hield echter voet bij stuk. Het zou toch 
Floraliastraat worden.

De ‘middenstands-woningbouw vereni-
ging Ons Voordeel’ kon hierna begin 
jaren twintig aan de slag met de bouw 
van de woningen die nu grotendeels het 
gezicht van de straat bepalen. Een groep inwoners 
van Oss had zich op 19 april 1920 in Ons Voordeel 

verenigd, omdat het na de Eerste Wereldoorlog 
nogal moeilijk was aan een fatsoenlijk huis te 
komen. Onder het motto ‘samen staan we sterk’ 

ging zij zelf aan de slag. Zo werd wat eens de 
Erkerstraat was gestaag volgebouwd met de 
karakteristieke betonwoningen.

DE INDRUKWEKKENDE PATERSKERK OVERHEERSTE TOT DE AFBRAAK IN 1968  
DE ENTREE VAN DE FLORALIASTRAAT

DE STRAAT
 JURGEN PIGMANS
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Wie kent ze nie die auw, ‘n bietje in ‘t verschole staonde, 
cafeekes. Zô’n auw bekant vervalle hûskes waor ge, vûr 
dà ge naor binne gingt, ‘n bietje oewe kop moest buige. 
Às ge geluk had hong ‘r ‘n bordje aon de vûrdeur mi: 
‘Kèk uit vûr oewe kop’ d’r op. Bè ‘t  ope make van de deur 
klonk d’r ‘n èrremoeijig gepiep, ‘t teken vûr de kastelein 
dà de klandizie onderweges waar.

De grôtsten hoep van z’n klèntjes kenden ie. ‘t Ware min 
of meer vaaste klante; klante die op weg ware naor iets. 
Naor de mèrt, de meitelling van ‘t Landbouwschap, unne 
fokdag of zoe mâr èfkes aonstake um te pruuve. Veul van 
z’n klante wisse al hoe tie smakte en ‘t woord ‘zat’ waar 
vûr hullie chronisch van betanzie.

Terug naor die cafeekes. Vat nou Frans Ruijs 1 , ‘n cafeeke 
op d’n hoek van de Bosschestraot en d’n Heihoek, verschole 
tusse leindebuum èn  rauwighèd, wà d’n binnenhof vûr 
moes stelle. Hier kwame de Geffese mense die deinsdags 
naor de Osse mèrt ginge. Ze ware dan nèt de grens over-
gestoke èn, às ge in ‘n aander gemènte komt dan hedde 
dorst dus…’t pèrd hoefde ‘t woord ‘huuj’ nie te huure ‘t 
ging uit z’n eige stilstaon en ‘t leisel wier aon unnen buum 
vaastgemakt. Aon de bagge of de henne beloofde ge dà ge zo 
wir terug waart. Binne, oewe kop nèt nie gestoete, waar ‘t 

altijd ‘t zellufde recept: ‘’n fleske bier, mèrk ?? Bavaria hoe 
kan ‘t anders. De Lieshoutse familie brouwde dà bier zelluf 
en ‘n glas waar nog nie in de môdde.

Dan begos ‘t roddel-ritueel, ‘t uurst over de doeij die ware 
gestûrreve;  vervolges die d’r ‘t hardst aon toe ware; Driek 
haj ‘n kooj hoesje; Daad worde zienderoge magerder en 
Tôntje gaaf bloed op às ie hoeste. Al bè al nie zo’n mooi teng.

Dan ging d’n dop van ‘t fleske d’r af, worde halluf leeg 
gedronke en….dan ging  ‘t dûpke d’r wir op. Wurrum ? , de 
aander helft waar bedoeld vûr d’n terugweg. In diejen tijd 
gebeurde dà dûk. Às ze ‘n goei mèrt han gehad bleve ze wà 
langer zitte mar mier dan ‘n paor fleskes dronke ze zèlde.

‘n Aander café laag aon d’n andere kant van Oss 2 ; ‘de 
Macherse hut’, nét over de brug van de Wittering aon 
de Macherse kant. De weg langs de ‘vunderkes’ van Oss 
naor Machere waar ‘n bekend wègske mar de ‘hut’ waar 
bekender. In diejen tijd ware d’r nog drie ‘hutters’ doende; 
de Oijense, de Wildse en de Macherse; de hut van de ‘rooi 
Hanna’.

Hutten ware eigenlijk seizoencafeekes. Ze wiere in vruuger 
teij, às ‘t waoter van de Beerse Maos wir zakte, opgebauwd 
en in september, às de mare: ‘Haol over, de Maos lûpt!’ ‘m 
afbraake.

De intentie van dees hutten waar de polderwerkers te 
vûrzien van ‘n borreltje, bier of iets ander nattigs. Koffie 
of ander wèrrem drinke nomme ze zelluf mee. 

De Macherse hut laag hôg; ze hoefde nie afgebroke te 
worre. Ze liep in de winterdag nie onder. Ze kreeg d’r dus 
‘n functie bè. Ze zette in de winter vanaf de hut de mense 
in unne roeiboot over naor Machere. Laoter kreeg de hut 
‘n kroegfunctie. Hanna serveerde op heur menier de bor-
reltjes en de pilskes. ‘Luster nog ènne jonge?’ waar steevaast 
d’r credo. Ze viet dan ‘t glas tusse d’r twee vûrste vingers 
en durren duim op, toog naor d’n toog en schudde ‘t vol. 
Hanna zaag ‘t niet zô nauw.

Dees hut is in de loop van d’n tijd afgebroke. Nou stû d’r 
‘n pannenkoekenhuis vûr in de plaots.

Cafeekes 
dûr de jaorre hene

J a n  U l i j n
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t Lèste cafeeke is dà van Naadje Boeijen 3 op d’n hoek van de 
Klaphekkenstraat, ‘t Hekkestrûtje, en de Hooghuisstraat. ‘t 
Cafee worde laoter heel bekend dur dà de zoon van Naadje, 
Gerrit Boeijen ‘n beroemd zesdagerenner wier, same mi 
Gerrit Schulte uit den Bosch.

Gerrit waar getrouwd mi ‘n dochter van unne slager die 
‘n èndje terug naor ‘t centrum wônde.

In ‘t cafee van Naadje kwaam op zondag nao de lèèste mis 
veul aonloop. De kerkgangers spuulde, zo às ze zelluf zinne 
de hostie bè Naadjes weg.

Às de mènnekes, naor de zin van de vrouwkes, te lang 
e-wegbleve kwaame die, op hullie menier, d’r mense haole. 
Dà ging d’r dûk behoorlijk hard aon toe tot groete schaand 
van de aander bezuukers. Às dan, nao de middag, de rust 
‘r wir waar viet  Naadje d’r ôk ènne; de spreuk die in z’n 
cafee hong: ‘Drinke din de mens ‘t uurst, pas veul laotter 
kwaam ‘t ete’  din ie gèn geweld aon.

In de 40er jaorre worde in Oss jaorlijks de ‘ronde van Oss’ 
geréje. Die kwaame in de regel 100 keres vûrbè ‘t café; 100 
rundjes rond de kerk mistal mi unne kapotten band bè  
Gerrit Boeijen. Onder ons gezeed waar ‘t nie zo’n vlam op 
de weg, hij moes ‘t mier van de baon hebbe.

Nao zônne ronde kos’te op hun fietse passe, daor kreeg de 
dan ‘n paor cente vûr. Te wènnig vûr ‘n rundje mar, mooi 
meegenomme dûr ‘t rundje.

Dit lèste cafeeke stû d’r nog steeds, ‘t hi d’n taand des tijds 
dûrstaon. 4 Van de uurste twee is niks mèr over behalve ‘t 
verhaal en dà kunne ze ons nie afvatte.

• Oss kreeg in 1812 een afdeling van de zogeheten gens d’armes, die enkele 
jaren met succes de criminaliteit in de regio bestreden. Bij de oprichting 
van het Koninkrijk der Nederlanden in 1813 werd de zorg van de politie 
opgedragen aan de lokale schout en schepenen. Bij Soeverein Besluit van 26 
oktober 1814 werd voor de Zuidelijke Nederlanden het korps marechaussee 
opgericht naar voorbeeld van gendarmeriekorpsen in andere landen. Er was 
namelijk behoefte aan een centraal aangestuurd bereden politiekorps met 
een militaire structuur. Dit korps was de opvolger van de gens d’armes en 
kreeg als taak de bewaking van de veiligheid van de landsgrenzen en grote 
wegen, handhaving van de openbare orde en verzekering van de uitvoering 
van wetten. Vanaf dat moment zijn er twee soorten politie. Later werd hun 
werkgebied uitgebreid tot de noordelijke provincies.

• Een brigade van de Koninklijke Marechaussee werd op 28 oktober 1818 voor 
dijkbewaking uitgezet in de Kazernestraat 5, wat als kazerne dienst ging 
doen. Haar taak was toezicht te houden in de polders op het ongeoorloofde 
doorsteken van dijken bij hoog water in de Maas. De manschappen werden 
ondergebracht in huurwoningen.

• Sinds 1851-1852 was de brigade gestationeerd aan de Klaphekkenstraat.

• De marechaussee in Oss, kreeg op 19 oktober 1889 officieel opdracht de 
in de regio toegenomen criminaliteit te bestrijden. Op 4 november volgde 
het Koninklijk Besluit nr. 14, waarbij een onderdeel van de marechaussee 
officieel benoemd werd tot 2e divisie, Brigade Oss. De gemeente kreeg 
hiermee assistentie van hogerhand.

• In 1919 kreeg ene P.J.Stuitje, “ingenieur der genie” te Nijmegen een 
vergunnung, gedateerd 11 juli 1919, tot het bouwen van een “kazernement 
met stal voor eene brigade der Koninklijke Marechaussee” aan de 
Hescheweg 12. Volgens de bouwaanvraag kostte het geheel 84.000 gulden.

• Tussen 1920 en 1943 was de brigade van de marechaussee hier gehuisvest. 
Naast de woonruimten voor “gehuwden en vrijgezellen” (Hescheweg nr. 17 
t/m 21), waren er dienstruimten, stallen en drie cellen. 

• Op 16 maart 1935 werd begonnen met het bouwen van noodlogies in de 
kazerne.

• Vanaf 1934 telde de Osse brigade in totaal overigens meer dan tien leden. 
Vijf verbleven er in Lithoijen, vijf in het voorhuis van de grote boerderij “De 
Elzenburg” en tien woonden er in de Osse kazerne of net om de hoek in de 
Asterstraat. Daar waren in1937 twee woningen bijgebouwd voor gehuwde 
marechaussee. De circa tien leden van de brigade die er woonden, bleven 
tot het uitbreken van de oorlog. 

• Na de oorlog keerde de marechaussee niet meer terug in Oss en kreeg 
het pand na 1990 een woonbestemming. De brigade werd op 1 maart 
1943 opgeheven. 

• Op 28 juni 1937  inspecteerden  Koningin Wilhelmina vergezeld door Prinses 
Juliana de Osse brigade.

• Het aantal roofovervallen en misdrijven in Oss en de regio nam in de jaren 
dertig opnieuw hand over hand toe. Besloten werd de marechaussee met 
vijftien personen uit te breiden. Als uitvalbasis waren enkele mannen 
gehuisvest in een boerderij op De Elzenburg. Op de kazerne aan de 
Klaphekkenstraat had men eventueel meer manschappen voorhanden. Toch 
werd de hoeve Elzenburg in 1936 afgebroken. Het aantal manschappen werd 
daardoor terugebracht tot tien. De bereden marechaussee brigade te Oss 
werd vervangen door manschappen te voet. .

• De versterking van de Koninklijk Marechaussee te Oss werd langzamerhand 
geheel ingetrokken.

• Het detachement te Lithoijen, dat tot taak had de Maaskant te beveiligen, 
was inmiddels opgeheven.

Bron: Diverse artikelen, archief Kon. Marechaussee, internet.

De Koninklijke Marechaussee in Oss 1818 - 1943
RUUD PIETERS
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voorzitter van muziekvereniging Hartog) en Igor La Vos (de 
huidige penningmeester van muziekvereniging Hartog). 
Voorzitter Bennie van Zandvoort kon helaas vanwege 
andere verplichtingen niet aanwezig zijn.

Leo van Valkenburg werkte op het bacteriologisch labora-
torium van Hartog en werd in 1950, als 14-jarige lid van 
muziekvereniging Hartog via zijn 
vader die reeds vanaf de oprichting 
lid was. Leo heeft ook lang gespeeld 
bij The Constellations, een dansorkest 
dat vele jaren een begrip was in Oss. 
Hij speelt slagwerk. 

Ad Vermulst, 55 jaar lid, begon bij muziekvereniging 
spelend op de bazuin. Na een opleiding op de Osse muziek-
school (toentertijd  gevestigd in de oude basisschool aan 
de Eikenboogaard) werd de bazuin vervangen door de 
trompet. Hij werd lid in 1963 hoewel hij niet bij Unox 
werkte. In 1954 was besloten dat ook niet-werknemers 
lid mochten worden om het voortbestaan van de muziek-
vereniging te garanderen. Ad Vermulst was niet de enige 
wiens opleiding op de muziekschool werd betaald door de 
muziekvereniging Hartog, dat was standaard. Net zoals 
het in bruikleen geven van de te bespelen instrumenten. 

Riek Hofsteede volgde pianolessen, zong in zangkoren 
en kwam door haar muzikale interesse in contact met 
muziekvereniging Hartog. Zij werd gevraagd als “lady 
speaker” en woordvoerder en werd in 1988 gevraagd om 
het 60-jarig jubileum mee te organiseren. Tegenwoordig 
is zij bestuurslid en verzorgt het “lief en leed” binnen de 
vereniging. 

Jan van den Hogen speelde geen instrument, hield van muziek 
maar was liever organisator dan muzikant. Hij werd lid in 
1973, was enige tijd penningmeester en daarna, na het ver-
trek van de toenmalige voorzitter Theo van Erp, in 1978 eerst 
plaatsvervangend voorzitter en vervolgens voorzitter vanaf 
1981. Hij was werkzaam bij de afdeling Export van Hartog en 
mocht van de directie van het bedrijf een deel van zijn werktijd 
steken in het regelen en besturen van de muziekvereniging. 
In 2002 heeft hij als voorzitter afscheid genomen.

In de jaren ’20 bestond binnen het vleesverwerkende bedrijf 
Hartog een commissie die voor de bedrijfsverenigingen 
van Hartog een aantal zaken centraal regelde en belangen 
van deze clubs behartigde. Aan deze commissie werd door 
een aantal personeelsleden de wens uitgesproken om in 
personeelsverenigingsverband muziek te maken. Deze 
wens vormde de geboorte van muziekvereniging Hartog. 

Die werd opgericht op 28 februari 
1928, het vaandel vermeld echter de 
datum 1 februari. Directeur Arnold 
Hartog was bereid om de aankoop 
van de muziekinstrumenten te sub-

sidiëren. Die instrumenten werden na de oprichtingsver-
gadering uitgereikt. Uit het oogpunt van concurrentie 
mochten werknemers van Zwanenberg geen lid worden. 
De contributie bedroeg 10 cent per week.  

Leden van muziekverenigingen uit de omgeving werden 
gevraagd om met hun kennis de nieuwe vereniging te 
ondersteunen.  Zo bracht Thé Verbruggen, een in Oss 
bekende muzikant en lid van KVA (in het dagelijkse leven 
bakker) de leden de eerste muzikale kennis bij. De eerste 
repetities waren bij Thé in de bakkerij maar men verhuisde 
al snel naar hotel Luijk aan de Spoorlaan. 

In 1929 was men zover dat men kon gaan spelen onder 
een echte dirigent, F. Teeuwissen, oud-kapelmeester van 
het Indische leger. Hij trad altijd nog op in zijn kolonels-
uniform, compleet met sabel en dat vormde een indruk-
wekkend geheel. Dat jaar vond ook het eerste optreden 
plaats bij de voetbalwedstrijd tussen de voetbalvereniging 
Hartog en D.E.S. (Door Eendracht Sterk) uit Berghem. De 
wedstrijd vond plaats op de plek waar in de jaren ’60 de 
nieuwbouw van ziekenhuis St. Anna verrees. Dit optreden 
vond nog ongeüniformeerd plaats maar al snel daarna 
werden de eerste uniformen aangeschaft. Iedereen die een 
dergelijk fraai uniform mocht ontvangen moest daarvoor 
wel een schuldbekentenis ondertekenen. Om de kosten 
van de aanschaf van de uniformen te drukken werd de 
contributie met 75 cent per maand verhoogd. Gestoken in 
het uniform vond het tweede optreden ook plaats tijdens 
een lokale voetbalwedstrijd tussen O.S.S. en D.E.S.. Men 

Het jaar 2018 is een jubileumjaar voor 

muziekvereniging Hartog. Reden voor Tussentijds om 

hier bij stil te staan. Muziekvereniging Hartog  

is weliswaar niet meer met het bedrijf verbonden  

maar is een van de weinige vereniging in Oss 

die nog actief is en is voortgekomen uit de vele 

bedrijfsverenigingen die Oss telde toen markante 

bedrijven als Hartog, Zwanenberg,  

Van den Bergh, Jurgens, Bergoss, Organon nog  

volop actief waren in Oss. 

De bedrijfsverenigingen werden opgericht met als motto 
“een gezonde geest in een gezond lichaam”. Er werd hard 
gewerkt maar het bedrijf zorgde ook voor ontspanning 
naast inspanning. Bovendien kwamen op deze manier col-
lega’s van uiteenlopende bedrijfsonderdelen met elkaar in 
contact die anders elkaar niet zo snel tegen zouden komen. 
Dit onderlinge contact zorgde er meestal ook voor dat de 
werknemers in hun dagelijkse werk makkelijker zaken 
konden regelen omdat men meer mensen kende. Het 
betrof vooral verenigingen op sportief en cultureel vlak.

Dit artikel is gebaseerd op het boekwerkje dat Paul 
Budde heeft geschreven bij het 50-jarig jubileum van de 
muziekvereniging Hartog. Voor de periode na 1978 heeft 
de auteur gesproken met een aantal leden van de muziek-
vereniging die al heel lang aan de vereniging verbonden 
zijn. Het betrof Leo van Valkenburg die al 68 jaar (!) lid 
is, Ad Vermulst, bestuurslid en ook al 55 jaar lid, Riek 
Hofsteede, bestuurslid en verantwoordelijk voor, zoals 
zij het noemt, “lief en leed”, Jan van den Hogen (oud-

Muziekvereniging Hartog,
 R o b e r t  v a n  V l i j m e n

90 jaar een begrip in Oss

19 januari 1935 door de Spoorlaan ter gelegenheid van de 
opening van de waterleiding

“de contributie bedroeg  

10 cent per week
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vereniging togen met de trein naar Leeuwarden. Na afloop 
van een dag succesvol sfeer scheppen kwamen er zoveel 
Friezen elke keer afscheid nemen en het feest voortzetten 
dat het treinverkeer ontregeld raakte.

Tijdens de oorlog had het bestuur niet zoveel pro-
blemen ermee dat de vereniging lid zou worden van 
Kultuurkamer. De Kultuurkamer was ingesteld door de 
Duitsers. Alleen leden daarvan mochten optreden maar 
moesten natuurlijk wel Duitsgezind zijn. Veel leden van de 
muziekvereniging Hartog waren het hier niet mee eens en 
haakten af. Besloten werd de vereniging vanaf 10 april 1942 
tijdelijk op non-actief te stellen en te wachten op betere 
tijden. In september 1944 werd Oss bevrijd. In juni 1945 
trad muziekvereniging Hartog weer in vol ornaat op en 
speelde men op 1 september 1945 op de bevrijdingsfeesten 
in Oss en het jaar daarop in Arnhem. 

In de jaren ’50 kan men als hoogtepunten noemen het 
optreden vooraf en tijdens de rust van interland voet-
balwedstrijden. Een hoogtepunt in 1958 was het spelen 
op een bedrijfsmuziekfestival in Oostende en een dag 
later op de Wereldtentoonstelling in Brussel. Vier leden 
moesten in een ander hotel overnachten dan de rest en 

daar werd het heel gezellig waarbij een aantal bejaarden 
werden getrakteerd op een flinke borrel en men muzikaal 
een bruiloft opluisterde. Uiteindelijk rolden de vier leden 
op de dag van het optreden in Brussel direct vanuit het 
feestgedruis de bus in. 

Naast deze hoogtepunten werden regelmatig feestelijk-
heden bij Hartog en in de stad Oss door de muziekver-
eniging opgeluisterd.  Ook luisterde men in de jaren ’50 
en beginjaren ’60 muzikaal de Nijmeegse Vierdaagse op. 
Muziekvereniging Hartog was het eerste niet-militaire 
korps dat aan de Vlaggenparade mocht deelnemen. 

Vanaf 1964 had muziekverenging Hartog een goede band 
met twee korpsen in Harsewinkel Duitsland. De relatie 
met met Kolping Orchestor Harsewinkel is op een laag 
pitje komen te staan, maar de relatie met Spielmannszug 
Harsewinkel is nog springlevend. Over en weer worden 
er regelmatig bezoeken afgelegd. Met deze Duitse zuster-
vereniging vonden en vinden regelmatig uitwisselingen 
plaats, ook ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum van 
Hartog in 2018 waar de Duitsers op 17 juni naar hartelust 
musiceerden in het Jan Cunen Park

In 1968 formeerde leden van muziekvereniging Hartog 

vertrok al musicerend vanaf Hotel Luijk naar Berghem 
waarbij honderden mensen met de muziek meehosten. 

Op 8 november 1930 vond het eerste succesvolle zaal-
optreden plaats. Dat werd een jaarlijkse traditie: een 
optreden in het Bondsgebouw: voor de pauze bracht de 
muziekvereniging muziek ten gehore, na de pauze werd 
er door een toneelgroep of ander gezelschap een klucht 
of iets dergelijks gespeeld met bal na. Een kaartje voor de 
hele avond koste 75 cent. Deze uitvoeringen waren alleen 
bestemd voor donateurs maar voor veel mensen was deze 
uitvoering alleen al genoeg reden om donateur te worden.  

In 1930 vergoedt beschermheer Arnold Hartog de kosten 
voor de aanschaf van het vaandel. Op 6 mei 1931 wordt 
dit vaandel, net als de uniformen bruin met goudbruine 
motieven, overgedragen. Hoewel er binnen de Osse 
vleesindustrie behoorlijke veranderingen hebben plaats 
gevonden is de familie Hartog nog steeds zeer verbonden 
met de muziekvereniging en leden van de familie treden 
nog steeds op als beschermheer. Momenteel is Philip-Jan 
Hartog, woonachtig in Amsterdam, beschermheer en 
oud-directeur Wim Dik is erevoorzitter.

De leden van muziekvereniging Hartog konden in de 
magere jaren ’30 blijven doorspelen. Zo kregen de leden 
die werkloos waren geworden een gulden vergoeding voor 
de kleine onkosten die gemaakt werden

In 1930 werd muziekvereniging Hartog lid van de 

Koninklijke Nederlandse Federatie van Fanfare en 
Harmoniekorpsen. Als lid hiervan was men verplicht 
regelmatig mee te doen met concoursen waar men één 
verplicht nummer moest laten horen en één vrij gekozen 
nummer. Deze concoursen waren een onderlinge com-
petitie van muziekverenigingen waar muziekvereniging 
Hartog succesvol aan meedeed. Zeker in de jaren ’70 wer-
den er successen behaald en ook meer recenter was dat 
het geval. Tegenwoordig leeft de vraag of men dit soort 
concoursen nog wel wil. Steeds meer korpsen doen niet 
meer mee aan concoursen. 

In 1931 werd een repetitielokaal beschikbaar gesteld 
door de gemeente in de voormalige lagere school aan 
de Torenstraat, voor stoelen moest men zelf zorgen. 
Achtereenvolgens repeteerde de vereniging in concertzaal 
“De Schuur” aan de Molenstraat, waar ook vlak voor de 
vasten de jaarlijkse winteruitvoering werd gegeven. Na de 
oorlog repeteerde men in de kantine van Hartog, dancing 
Suisse, de lunchkamer van Hartog, café Wittenberg en 
in 1977 verhuisde men naar het ontvangstgebouw van 
Hartog. Later werd nog gerepeteerd o.a. in Tivoli, het 
Oude Theater, het oude kantoor van de gasfabriek aan de 
Gasstraat en in Berghem bij zalencentrum Merkx. 

Regelmatig werd muziekvereniging Hartog ook ingezet 
bij evenementen binnen en buiten Oss. Zo luisterde 
men in 1937 op 31 augustus de verjaardag van koningin 
Wilhelmina in Leeuwarden op. De leden van de muziek-

1941: installatie Louis de Bourbon als burgemeester

Muziekvereniging Hartog Sportpark Berghemseweg



aan zijn woonhuis en ’s avonds was er diner en feest. De 
leden waren ondergebracht in een jeugdherberg in de 
buurt van de welbekende rosse buurt de Reeperbahn 
in Hamburg en twee mannelijke leden konden het niet 
nalaten een bezoek te brengen aan de Reeperbahn en zelfs 
een gelegenheid binnen te gaan dat Moulin Rouge heette. 
Een biertje kostte daar 5 mark, redelijk te doen, maar een 
fles witte wijn kostte 390 mark. De leden wilden geen wijn 
drinken maar de dames in deze gelegenheid wel en toen 
zij een wijntje aan de dames hadden aangeboden bleken 
twee flessen in rekening te zijn gebracht. De totaalre-
kening kwam daarmee op 790 mark een bedrag dat het 
gehele weekendbudget van deze twee heren vele malen 
overschreed. De voorzitter werd opgetrommeld om het 
geschil te slechten en heeft het voor 400 mark afgekocht.

Zoals boven al beschreven heeft de Muziekvereniging 
Hartog een zwervend bestaan gehad wat betreft repe-
titieruimten. Het eigen pand van de vereniging aan de 
Beethovengaarde werd in 1999 gekocht van hockeyver-
eniging Keep Fit die fuseerden met Rapidity tot MHC, die 
hun onderkomen op de Rusheuvel hadden.

In 2002 stopte de financiële ondersteuning vanuit het 
bedrijf, al kreeg men nog wel het nieuwe clubhuis als 
bruidsschat mee. De binding met bedrijf was daarmee vol-
ledig verdwenen, er waren ook geen leden meer werkzaam 
bij Unox. Overigens waren andere bedrijfsverenigingen al 
veel eerder ter ziele gegaan.  Dat bracht ook wel eens aparte 
situaties met zich mee. Erevoorzitter Wim Dik, tevens 
voorzitter van de Raad van bestuur van PTT en later KPN, 
was nauw betrokken bij de verzelfstandiging van de KPN. 
Er waren toen vele fanfare- en harmoniekorpsen van de 
PTT, maar er was geen enkel PTT-korps bij machte om bij 
deze verzelfstandiging te spelen vanwege de postbezorging 
tijdens de kerstdrukte.  Bij de officiële verzelfstandiging, 
waar ook de toenmalige minister Neelie Smit-Kroes bij 
aanwezig was, speelde muziekvereniging Hartog als 
PTT-korps waarbij er een KPN-sticker was geplakt over 
het Unox-embleem op de uniformen en de petten. 

Anno 2018 blijkt het voor verenigingen steeds moeilijker 
om leden aan zich te binden: in het verleden was er de 
trots op het uniform en zich ook als zodanig te presente-
ren. Nog steeds zijn de leden trots op de vereniging maar 
het uniform is verleden tijd. Bovendien wordt het steeds 

de Boerenkapel, vooral om het oplevende Osse carnaval 
op te luisteren. In 1969 werden ze ingezet op een grote 
praalwagen van Unox in Den Bosch o.l.v hun voorzitter 
Wim Dik. Snel waren zij in hun boerenkiel een graag 
geziene muzikale gast. 

In 1971 werd een grammofoonplaat gemaakt waarvan al 
snel een tweede persing moest worden gemaakt. 

Het jaar 1977 bracht vernieuwing binnen de muziekvereni-
ging: de eerste twee dames werden lid van de vereniging. Er 
werd, onder het voorzitterschap van Theo van Erp, besloten 
dat voortaan ook vrouwen lid mochten worden vanwege 
het teruglopende aantal leden. De eerste twee dames waren 
Marita van Zutphen en Mirjam Langenhuizen. Bij de man-
nelijke leden was hier aanvankelijk veel weerstand tegen. 
Nu echter is het aantal vrouwelijke leden groter dan het 
aantal mannelijke leden. 

Na vele bestuurlijke veranderingen werd Jan van den 
Hogen in 1981 voorzitter. Hij was werkzaam op de afdeling 
Export bij Unox maar kreeg daar veel tijd en ruimte om 
zaken te organiseren voor de muziekvereniging, maar er 
ging ook veel vrije tijd aan op. Financieel waren er weinig 
problemen, men kreeg voldoende ondersteuning vanuit 
het bedrijf.  

Het begin van de jaren ’80 brachten muzikale ontwikkelin-
gen met zich mee. De drumfanfare werd geïntegreerd in 
het muziekkorps. Wel kwam men saxofoonspelers te kort 
maar dit veranderde toen medio jaren ’80 Candy Dulfer 

succesvol was met de saxofoon. 

In deze periode werd ook het studieorkest opgericht, 
waarmee ook gewerkt werd aan de aanwas van jonge 
leden. Een ander probleem was dat het fanfareorkest veel 
jonge leden van ongeveer dezelfde leeftijd had die bijna 
allemaal tegelijk gingen studeren en dus vertrokken. Eind 
jaren ’80 waren er nog maar 25 leden in het fanfareorkest. 
Omdat de muziekvereniging naast dit fanfareorkest ook 
een drumfanfare had en een flinke slagwerkgroep werd 
besloten een nieuwe start te maken door drumfanfare 
en fanfareorkest tot een orkest samen te voegen. Op dit 
moment bestaat de muziekvereniging uit zo’n  80 musi-
cerende leden inclusief studieorkest en slagwerkgroep. 

Er is door de jaren heen veel veranderd maar de verbonden-
heid met de familie Hartog bleef. Zozeer zelfs dat tijdens 
het 60-jarig jubileumconcert van de muziekvereniging in 
1988  er 53 leden van de Hartog familie afkomstig uit alle 
delen van de wereld dit concert bijwoonden. Arnold Hartog 
was de eerste beschermheer vanaf de oprichting, opgevolgd 
door Arthur Hartog. Harald Hartog was beschermheer 
vanaf 1971 en Dolf Hartog nam het beschermheerschap 
van hem over in 1985. Tegenwoordig is Philip Jan Hartog 
beschermheer.

Het overdragen van het beschermheerschap in 1985 had 
nogal wat voeten in aarde. De gehele muziekvereni-
ging mocht een bezoek brengen aan Harald Hartog die 
toen woonachtig was in Blankenese, een stadsdeel van 
Hamburg. De muziekvereniging bracht hem een serenade 
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Bij de opening van de Lievekamp in 1968

September 1978 Welzijnsmarkt Paul van der Werff
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moeilijker, (en dat niet alleen bij muziekverenigingen) 
om leden er toe te brengen naast musiceren (of sporten 
of wat dan ook) zich in te zetten voor allerlei andere zaken 
die voor het voortbestaan van verenigingen zo ontzettend 
belangrijk zijn. 

Dat neemt allemaal niet weg dat muziekvereniging Hartog 
nog steeds niet weg te denken is uit Oss. Zo organiseert de 
vereniging PROM-concerten die nog regelmatig gehouden 
worden en geeft muziekvereniging zelf nog grote con-
certen in de regio: in het Oude Theater, de Berchplaets in 
Berghem, de Hille en de Pas in Heesch. Het carnavaleske 
Sjiek Sjantant wordt door muziekvereniging Hartog in 
theater de Lievekamp opgeluisterd. 

Met Windkracht 6 heeft men een project opgezet waarbij 
leden basisscholen bezochten en deels muziekonderwijs 
verzorgden en hun instrumenten presenteerden. Dit pro-
ject werd ook opgezet in de hoop om nieuwe jonge leden 
te trekken. Helaas heeft het project geen nieuwe leden 
opgeleverd maar (muzikale) meerwaarde had het zeker 
wel voor de kinderen. Andere projecten zijn inmiddels met 
basisscholen opgestart om belangstelling van kinderen 
voor het muziek maken te stimuleren.

De toekomst voor de muziekvereniging is spannend: in 2019 
zal men het vertrouwde clubhuis aan de Beethovengaarde 
moeten  verlaten omdat de sportvelden bebouwd zullen 
gaan worden met woningen. Muzikaal doet men onder-
zoek naar nieuwe mogelijkheden. Vroeger was er een aparte 
Hartog-kapel voor bijvoorbeeld Carnaval (de Tunoxkapel 
die ook als Zwarte Pietenkapel optrad), veel leden van 
muziekvereniging Hartog spelen nu in de bekende Osse 
dweilkapellen. 

Het werven van sponsors is niet gemakkelijk, muziek-
vereniging Hartog is na het wegvallen van financiële 
ondersteuning vanuit het bedrijf een vereniging geworden 
die net als andere verenigingen moeite moet doen om het 
hoofd boven water te houden. De vereniging moet heel 
veel creativiteit aan de dag leggen om aan deze problemen 
het hoofd te kunnen bieden.

Daarnaast is de vereniging er trots op  dat enkele leden in 
het professionele muzikale circuit terecht zijn gekomen in 
binnen- en buitenland zoals Kevin van den Elzen (slagwer-
ker), Martijn Sohier (schuiftrombone), Angelo Verploegen 
(trompet) en Robbert Vos (euphonium solist en dirigent). 

13 augustus 1977 filmopnamen voor een reclamespot voor Unox in Bergen  op Zoom



In het Stadsarchief in de bibliotheek wordt een belangrijk deel van de Osse historische documentatie bewaard.  

Er is een speciaal depot gebouwd voor de opslag van de oude documenten en de enorme schat aan foto’s en negatieven.  

In deze rubriek lichten we die bronnen toe, onmisbaar voor de kennis van de Osse historie. 

Dit keer een foto van een aantal documenten van de Bergoss

fabriek. Zichtbaar zijn een aandeel van honderd gulden, een 

jaarverslag en een aantal afleveringen van het personeelsblad 

met de mooi gevonden naam ‘Poolshoogte’. Het Stadsarchief 

heeft nog veel meer documentatie over Bergoss. Zoals het bekende 

dunne boekje waaruit een koordje met zegel van Bergoss hangt. 

Dit kwam uit in 1956, bij het 100jarig bestaan van het bedrijf. 

Een aardig boekje, dat wel, met interessante foto’s en historische 

gegevens. Maar ook erg beperkt. En zo is er nog wel links en rechts 

in verschillende publicaties iets over Bergoss te vinden. Maar een 

gedegen, uitgebreid ‘alles’ omvattend werk over Bergoss ontbrak. 

Terwijl Bergoss, met zijn oprichting in 1856, tot het oudste 

industriële bedrijf van Oss mag worden gerekend, een bedrijf van 

enorm belang voor de stad en omgeving, waar vele honderden 

Ossenaren, vaak van generatie op generatie, gewerkt hebben. En 

waarvan de kapokmatrassen en kussens en kleurrijke tapijten 

en lopers in duizenden huizen en bedrijven te vinden waren. 

Hier lag een uitdaging om iets aan te doen. De eigen archivaris 

van het Stadsarchief, Agnes Lewe, heeft zich ruim een jaar in het 

archiefmateriaal van Bergoss ondergedompeld en een uitvoerig 

werk over de geschiedenis van Bergoss geschreven. Het komt aan 

het einde van dit jaar uit, prachtig vormgegeven. Helaas is het 

tevens een ‘afscheidscadeau’. Agnes Lewe gaat hierna met pensi

oen. We danken haar hier alvast voor dit boek over Bergoss en de 

vele andere interessante boeken die ze voor het Stadsarchief heeft 

gemaakt, de altijd aansprekende artikelen in Tussentijds en de 

interessante lezingen die ze heeft gegeven. We wensen haar graag 

alle goeds in de nieuwe fase. 

Uit de schatkamer van het Stadsarchief
Paul Spanjaard


