
Stadsarchief Oss 

 

A060  Standplaats kast 5.2.4  

 

Collectie Vervoort 

 

Deze archivalia zijn geschonken door de heer H. Vervoort. Zij zijn afkomstig uit het 

in 1972 afgebroken postkantoor, waar hij ze in een bureaulade heeft gevonden. Zij 

betreffen overwegend de bezettingsperiode en zijn in de meeste gevallen als “geheim” 

gekwalificeerd. Op één personeelsdossier na is er echter geen reden om de 

openbaarheid van de stukken te beperken. 

 

1. Afschrift van een anonieme klacht over ambtenaren van het kantoor Oss dd 4 april 

1938.  

 

2. Circulaire van de Inspectie van de Spoorwegendienst over afsluiting van 

baanvakken voor personen- en postvervoer dd. 17 mei 1941 met aantekening 

 

3. Circulaire Tf 748 van Hoofdbestuur PTT betreffende zogenaamde 

“Wehrmachtdienstgespräche” dd.12 juni 1942 

 

4. Bericht van Districtshoofd PTT ’s-Hertogenbosch betreffende afwikkeling 

Duitsche gespreksaanvragen dd 18 september 1942 met aantekeningen 

 

5. Circulaire PTT-inspectie Roermond betreffende openstelling kantoren dd 2 april 

1943  

 

6. Bericht van de directeur van het PTT-kantoor Oss betreffende openstelling kantoor 

dd. 30 april 1943 

 

7. Circulaire van Posterijen Inspectie Roermond betreffende opgraaf van 

onontbeerlijke arbeidskrachten dd. 2 mei 1943 met twee bijlagen. 

 

8. Lijst met (34) namen, functie, geboortedatum en adres van ontontbeerlijke 

arbeidskrachten van PTT-kantoor Oss. 

 

9. Circulaire van Hoofdbestuur der Posterijen, Telefonie en Telefonie dd. 15 juni 

1945 betreffende herwinning van eigendommen van het Staatsbedrijf der PTT  

 

10. Circulaire van Hoofdbestuur der Posterijen, Telefonie en Telefonie dd. 4 october 

1945 betreffende in Duitschland ontslagen personeel  

 

11. Afschrift van brief hoofdbestuur PTT aan de Heer ...., besteller te Oss voor 

directeur v/h PTT-kantoor Oss betreffende schorsing dd. 23 juli 1946 met in de 

bijlage kopie schorsingsbesluit dd. 23 juli 1946 NIET OPENBAAR 

 

12. Circulaire Inspectie P en T te ’s-Hertogenbosch betreffende Proef-mobilisatie dd. 

28 juli 1953 

 

13. Kantoor order Oss betreffende een proef-mobilisatieoefening dd. 30 juli 1953 



999.2.3.14. Brief van fd directeur van het Postdistrict ’s-Hertogenbosch aan directeur 

van het post- en telegrafenkantoor te Oss betreffende regionale schietwetstrijden dd 

23 augustus 1958  


