
Collectie Van de Ven: 
De Stad Oss 
 
Oss algemeen en wijken 
 
2 Oss algemeen II 
 
2.1 Gedicht “ De goede stad Oss “ door Paul Vlemminx ( pseudoniem van Ferdinand Smulders ); 
gepubliceerd in Brabantia Nostra in juni 1938 
 
2.2 Ansichtkaart met artistieke impressie van het gemeentehuis van Oss, in 1992 na verbouwing en 
uitbreiding heropend 
 
2.3 Luchtfoto van bedrijventerrein Elzenburg - Noord (1997), bedoeld als reclame om nieuwe 
bedrijven hierheen te krijgen 
 
2.4 Folder “ Wegwijzer in de geschiedenis van Noord-Oost Brabant “ Van Streekarchief Brabant-
Noordoost. Dit heeft bestaan tot 2004 
 
2.5 “Wij zingen” Liederbundel van het Oranje-Comité Oss. Gedrukt voor kinderzang in de gemeente 
Oss 
 
2.6 Bladmuziek en tekst lied “Oss mijn stad” 
 
2.7 Informatiefolder over de Sibeliusflat 
 
2.8 Informatiefolder over het in 1974 geopende nieuwe stadhuis van Oss 
 
2.9 Uitgave van drie tekeningen van Oss door reclamebureau H.D.& P. met beschrijvingen door F. v.d. 
Ven en krantenartikel uit het Nieuwsblad voor Oss: 
- E. Koster 1855 De weg Oss – Lithoyen 
- A. P. Hermans 1838 De Bossche Poort 
- Jan Heesters 1933 Het Zevenbergse Huis 
 
2.10 pagina van blad “Nieuw Oss” met voorstel vlag voor nieuwe gemeente Oss, namelijk Oss, 
Megen, Haren en Macharen (dec. 1993) en veel pagina’s over wapens, vlaggen en munten van Oss 
door de jaren heen 
 
2.11 Krantenknipsel van 07-07-1979 over verkoop door VVV van miniatuurtegel met het wapen van 
Oss 
 
2.12 Overzicht van burgemeesters en aantal inwoners van gemeenten binnen het Canton de Oss 
omstreeks 1812  
  
2.13 Advertentie uit 1898 van notaris Pendraat te Geffen met aanbod van in het openbaar te 
verkopen panden (3x) 
 
2.14 Artikel uit Uit & Thuis 19-11-1980 met beschrijving en aanbeveling restaurant “De Amsteleindse 
Hoeve” in Oss en artikel met gesprek met de eigenaar van Schijndel uit Weekeinde (van 30 
september 1994?)  
 



2.15 Pagina uit Brabants Dagblad - De Sirene met artikel van F. v.d. Ven over Oss op eerste 
topografische kaart (1836) en stukjes over de historie van Oss, nl. over de industrie van toen, het 
stadswapen van Oss en de privilegiën van Oss (2x) 
 
2.16 Krantenartikel in rubriek Stille Getuigen door John van Zuijlen over de kiosk in het Oss stadspark 
als onderdeel van de volkscultuur 
 
2.17 Krantenartikel uit 2005 over plan van Osse wethouder om op de eerste verdieping van het 
Stadsarchief aan de Peperstraat een geschiedenisschool te vestigen 
 
2.18 Krantenartikel in rubriek Stille Getuigen (29-10-2004) door John van Zuijlen over plannen van 
wethouder Boerboom met 350 historische panden in Oss ihkv het landelijke Monumenten 
Inventarisatie Project ( MIP ) 
 
2.19 Krantenartikel van 02-10-2001 over Ossenaar Gé Snellen, die 50 mappen met artikelen, 
waaronder veel krantenknipsels, over Oss verzameld heeft 
 
2.20 Krantenartikel van 08-04-2007 door Jurgen Pigmans over het plan een Osse canon te maken 
 
2.21 Krantenartikel van 10-12-2003 over het feit dat Oss als enige plaats in de regio tegen het plan is 
om tot een fusie met het Rijksarchief in Den Bosch te komen (Het latere BHIC) 
 
2.22 Volkskrant 17-06-1996 over de prachtige archeologie van Oss in tegenstelling tot de 
bovengrondse sloopwoede 
 
2.23 De Sleutel 11-10-2003 over de vraag of er in Oss een stadsdichter kan komen 
 
2.24 Krantenartikel van 25-02-2004 over het verschijnen van het boek van Serge van Duijnhoven 
Ossensia-Brabantse Gezangen over de historie van Oss 
 
2.25 Brabants Dagblad van 11-03-2004 over het wel of niet behouden van het Osse Stadsarchief 
 
2.26 De Sleutel van 15-11-2003 met reacties van Ossenaren over het wel of niet aanstellen van een 
Osse Stadsdichter 
 
2.27 Krantenfoto van 28-08-1998 door Peter van Huijkelom met blik op het Ossermeer vanaf de 
Macharenseweg 
 
2.28 Krantenartikel van 21-03-2007 met het bericht dat het erfgoedlokaal in de Peperstraat de Osse 
canon gaat ontwikkelen 
 
2.29 Krantenartikel van 06-09-1995 met aankondiging van videofilm over Oss in TV-programma Het 
gezicht van Nederland 
 
2.30 Tekst en muziek van door burgemeester Van Veldhuizen geschreven Osse Volkslied “Oss mijn 
stad” 
 
2.31 Brabants Dagblad van 14-05-1966 over schilderij door onbekende meester van de Bossche 
markt in de tijd van Jeroen Bosch 
 
2.32 Liedtekst ’n Echte Ossenaar uit Wij zingen, Liedbundel van het Oranje Comité 
 



2.33 De Sleutel van 02-11-1991 met aankondiging dat er in 1995 een film over Oss gemaakt gaat 
worden voor het TV-programma Het gezicht van Nederland 
 
2.34 Krantenartikel van 28-01-1998 over Theo van Erp van stadsharmonie KVA die een lied schreef 
over Oss 
 
2.35 Krantenartikel van febr. 2006 over de gedichtenwedstrijd ihkv de heropening van het 
opgeknapte Osse centrum in mei 2006 
 
2.36 Brabants Dagblad van 05-12-2007 / Column van Tony van der Meulen over de Osse bijeenkomst 
Zout mbt het stadshart van Oss 
 
2.37 Krantenartikel van 22-02-2005 over het overlijden van Jo Peters / Loepkijker 
 
2.38 Krantenartikel met aankondiging van verschijnen eind 2002 van stamboomboek van aantal Osse 
families door Joseph Kuijpers 
 
2.39 Krantenartikel van 19-04-2004 over onthulling van vredesmonument in Oss aan de Professor 
Regoutstraat / Monument voor Vrijheid, Verdraagzaamheid en Vrede 
 
2.40 Krantenartikel uit De Sleutel van 03-11-2004 over de oorlogskrant De Sirene met vermelding van 
Martien van der Loop die in Oss voor de verspreiding zorgde 
 
2.41 Mededeling van Van de Ven over Hasje Geurden met verwijzing naar zijn visitekaartje waarop 
Joh. Geurden - van Erp Ridder M.W.O. ( Militaire Willemsorde ) / Geurdenhof Oss 
 
2.42 Kopie van voorblad van boek “ Onderrigting en handleiding voor de ingezetenen der provincie 
Noord-Braband, bij het invoeren der nieuwe lengte maten en gewigten “ door J.I. van Riet 
Onderwijzer te Oss, H. Palier en Zoon ’s Hertogenbosch 1821 
 
2.43 Krantenartikeltje van 03-03-2000 door Loepkijker over het schenken van Organon van het 
opgeknapte tegelplateau “ De skyline van Oss in 1923 “ aan de gemeente Oss 
 
2.44 Krantenartikeltje van 17-03-2006 over de reünie van de voormalige drukkerij Van Loosbroek 
Rotobright 
 
2.45 Krantenartikel uit het Brabants Dagblad zomer 2007 over het stamboomonderzoek van Frank 
van den Heuvel 
 
2.46 Mededeling van 28-12-1910 door Frans Jurgens van het overlijden van Gerard Wiertz 
 
2.47 Krantenartikel uit Brabants Dagblad – De Sirene van 11-05-1966 over het verdwijnen van 
boerderij De Elzenburg aan de Achterschaijk ivm de uitvoering van het kanaalhavenplan 
 
2.48 Krantenartikel van 29-11-1989 over de heropening van het uit 1909 stammende voormalige 
Hotel Wilhelmina door Hans en Marion Fleuren en advertentie uit de krant van 1895 waarin W. 
Hagedoren zegt dat hij, als agent van Phoenix Brouwerij, per 1 juli het Café-Logement en Stalling  
“ Oude Stad Oss “ overneemt van Van Casteren 
 
2.49 Artikel uit het Brabants Dagblad van 20-11-1971 over de overname van Hotel Wilhelmina door 
het echtpaar Ensink 
 



2.50 Krantenartikelen over Hotel Van Alem vanaf een berichtje over de scheiding van tafel en bed 
van Nicolaas van Alem in 1905, de overname door het echtpaar Stolz in 1947, door het echtpaar De 
Leur in 1980 tot en met de overname in 1984 door Pierre Vink 
 
2.51 Krantenartikel uit 1960 over de overname van Hotel Govaert door W. Vink 
 
2.52 Krantenartikel van 07-12-1979 met bevestiging dat Hotel Govaert te koop staat 
 
2.53 Vier pagina’s met daarop geplakt krantenknipsels van rond 1900 met onder andere 
aankondigingen van faillissementen en openbare verkopen in Oss en omgeving 
 
2.54 Krantenartikeltje van september 2008 met aankondiging van tentoonstelling bij het Stadsarchief 
Oss “ Sporen uit de Horzak “  
 
2.55 Krantenartikeltje van 01-08-1989 met mogelijke verklaring van de plaatsnaam Oss door 
 J. Rijpkema 
 
2.56 Artikel uit De Sleutel van 30-01-1980 over de poging van de Tilburgse liedjesgroep Fluitekruid 
om liedjes uit het Maasland en vooral ook het Osse volkslied te vinden in het kader van het 
openingsproject van het Jan-Cunencentrum 
 
2.57 Twee tijdschriftpagina’s met luchtfoto’s van Oss met beschrijvingen 
 
2.58 Krantenartikel van 23-07-2008 met aankondiging van historisch bodemonderzoek in de 
Brabantstraat 
 
2.59 Krantenartikel van 07-08-2002 over de Ossermeer en de Meerdijk in historisch perspectief 


