
Collectie Van de Ven: 
De Stad Oss 
 
Oss algemeen en wijken 
 
3 Oss naam, wapen, archief 
 
3.1 Krantenartikeltje van 05-05-2004 over de fusie van het Streekarchief Noord-Oost Brabant 
 
3.2 Krantenartikeltje van 21-07-2004 over de fusie van het Streekarchief Noord-Oost Brabant 
 
3.3 Krantenartikeltje van 19-09-1988 over het verschijnen van een handboek ( bronnenboek ) voor 
de Brabantse geschiedbeoefening ten behoeve van de amateurgeschiedkundigen 
 
3.4 Twee krantenartikeltjes van oktober 1995 over het 5-jarig bestaan van het Streekarchivariaat 
Maasland 
 
3.5 Archievengids voor het Maasland van Streekarchivariaat Maasland 1985, uitgegeven ter 
gelegenheid van het 5-jarig bestaan 
 
3.6 Krantenartikeltje van 25-10-1985 over opening tentoonstelling “ Ons bewaard verleden “ ter 
gelegenheid van het 5-jarig bestaan van het Streekarchivariaat Maasland 
 
3.7 Gecombineerde wandel- en fietstocht door en rond het centrum van 600-jarig Oss ter 
gelegenheid van de 600e verjaardag van Oss als stad in 1999 
 
3.8 Geschreven overzichtje van munten en penningen uit de nalatenschap van dr. J.B.V.M.J. van de 
Mortel (1897-1962) 
 
3.9 Krantenartikeltje van 15-04-1986 over de tentoonstelling Stamboomonderzoek ( genealogie ) in 
de bibliotheek in Oss 
 
3.10 Visitekaartje van Hans Pennings coördinator Documentaire Informatievoorziening IBN facilitair 
 
3.11 Uitnodiging voor een excursie van de Historische Sectie op 16 november 1985 naar het 
Streekarchivariaat Maasland 
 
3.12 Krantenartikeltje uit het Nieuwsblad voor Oss van 05-12-1975 met aankondiging van 
opkrikcursus Nederlandse geschiedenis 
 
3.13 Krantenartikel uit de Sleutel van 09-12-1981 met aankondiging van cursus voor mensen zonder 
werk over de geschiedenis van Oss in een breed perspectief 
 
3.14 Drie pagina’s uit Oost-Brabants Heerlijkheden van nov/dec 1973 “Oss, de zevende Brabantse 
stad, gelegen in het Maasland” 
 
3.15 Twee artikelen met informatie van de gemeente Oss over de mogelijkheid subsidie aan te 
vragen voor het schrijven van bv een scriptie over de geschiedenis van Oss (datum rond het jaar 
2000?) 
 



3.16 “Geschiedenis in vogelvlucht”, een overzicht van jaartallen van belang in de geschiedenis van 
Oss, Berghem en Megen, Haren en Macharen van de Steentijd tot en met 1997 
 
3.17 Reclamefolder uit 1992 met mogelijkheid in te tekenen op een glasgravure Oud-Oss door Gerard 
Swaenepoel 
 
3.18 Krantenartikel over het verschijnen van het Plaatsnamenboek van Gerald van Berkel en Kees 
Samplonius in 1989 
 
3.19 Krantenartikeltje over de betekenis van de naam Mettegeupel 
 
3.20 Pagina uit De werkende mens (1998) met artikel van streekarchivaris Henk Buijks over de 
verzelfstandiging van het Streekarchief in 1998 
 
3.21 Een aantal uit Oss en Omstreken in het Brabants Dagblad (?) gekopieerde artikeltjes over het 
verre verleden van Oss, o.a. over de betekenis van de naam Oss 
 
3.22 Artikel  (± 2000) van F.J.M. van de Ven over De geschiedenis van Oss in vogelvlucht 
 
3.23 Artikel uit de Sleutel van 04-09-1975 over de verschijning van het boek van F.J.M. van de Ven 
“Vierduizend jaar Oss” 
 
3.24 Met de hand geschreven pagina over het bewaren van archiefstukken in Oss vanaf ongeveer 
1700 tot de opdracht in 1929 van het gemeentebestuur aan Jan Cunen om het archief te ordenen 
 
3.25 Krantenartikeltje van januari 1985 met als titel “Dit is het stadsgewest Oss” 
 
3.26 Pagina uit een blad (welk?) met het wapen van Oss en een korte geschiedenis van Oss 
 
3.27 Pagina’s uit een boekje met een beschrijving van het gemeentearchief in Oss in 1909 
 
3.28 Pagina (ergens uit) met korte beschrijving en tekeningen van bezienswaardigheden is Oss 
 
3.29 Krantenartikel van 12-05-2006 van John van Zuijlen over de naam Oss: van Osne, naar Osch, 
naar Oss 
 
3.30  Krantenartikel van 26-04-1995 over het Streekarchief Brabant Noordoost nav de Landelijk 
Archiefdag 
 
3.31 Artikeltje over het wapen van Oss door de tijden heen vanaf 1351 
 
3.32 Artikel uit het Nieuwsblad voor Oss van 03-12-1980 over de nieuwe huisstijl van de gemeente 
Oss 
 
3.33 Originele voorpagina van Verslag omtrent de Oude Gemeente- en Waterschaps-Archieven in 
Noord-Brabant door A.C. Bondam, mei 1896 
 
3.34 Pagina’s uit de Oude Gemeente- en Waterschaps-Archieven in Noord-Brabant (van 1896?) 
 
3.35 Pagina uit de Oude Gemeente- en Waterschaps-Archieven in Noord-Brabant over 1930 
 
3.36 Originele Inventaris van het Oud-Archief der Gemeente Oss van maart 1916 



 
3.37 Origineel voorblad van Rijksarchief in Noord-Brabant Inventarisreeks nr. 15 door drs. Elis. H. 
Korvezee 1975 met Archief van de Erfsecretarie van Maasland 1455 (1386) – c. 1801 
 
3.38 Uit Verslag van het Rijksarchief over 1925, de inventaris van het Archief van het Vredegerecht te 
Oss 1811 – 1838 
 
3.39 Krantenartikel van 17-11-1984 uit de rubriek “Waocht ’s ekkes” over het wapen en beeldmerk 
van Oss 
 
3.40 Krantenartikel van 27-10-1979 met aankondiging van open avond en tentoonstelling over de 
gemeentearchieven van Oss 
 
3.41 Krantenartikel van 30-10-1979 over de opening door gemeentesecretaris J. Kuypers van de 
archieftentoonstelling in het gemeentehuis in Oss 
 
3.42 Krantenartikelen uit 1979 over de komst van Streekarchivariaat Maasland 
 
3.43 Stukjes uit het jaarverslag over 1980 van de Heemkundekring Maasland door streekarchivaris 
Henk Buijks 
 
3.44 Artikel uit het Noordbrabants Historisch Nieuwsblad van februari 1994 “Tussen perkament en 
floppy-disk” over de lange mars van de streekarchiefdienst Brabant-Noordoost naar de 21ste eeuw 
 
3.45 Twee pagina’s uit Oss Actueel van oktober 1979 met een stukje over open avond van het 
gemeentearchief Oss op 29 oktober 1979 
 
3.46 Meerdere krantenartikelen uit de periode 1979 – 1995 over het Streekarchief Oss en de 
directeur ervan Henk Buijks 
 
3.47 Geschreven pagina’s over nagekeken notarisarchieven Oss en omgeving: Bijvoet, Ten Pol, 
Glaviman, De Jongh, Pendraat, Van Kemenade 
 
3.48 Uitnodigingskaartje van B&W Oss voor open avond van het gemeentearchief en opening 
tentoonstelling “Bewaren voor morgen” op 29-10-1979 
 
3.49 Krantenartikel van 15-11-1994 over de cursus “De geschiedenis van Oss in foto’s en 
herinneringen”, opgezet door het Rigom en het Project Ouderen Educatie 
 
3.50 Pagina uit ? van 1977 of 1978 met plannen voor moedermavo in Oss 
 
3.51 Jaarverslag 1976 van Heemkundekring Maasland 
 
3.52  Krantenartikel uit het Brabants Dagblad van 30-03-1983 over de vondst van bebouwing uit de 
Middeleeuwen op het terrein van de voormalige EMOS-koekfabriek in Oss 
 
3.53 Artikel van oktober 1986 uit Maas en Peelland Business met gesprek met burgemeester van 
Veldhuizen van Oss “Oss: groen fraai en kloek” 
 
3.54 Geschreven briefje met citaat uit boek van Jan Cunen dat er volgens de Salische wetten uit het 
begin van de zesde eeuw na Chr. een gerichtsplaats Ohseno geweest zou zijn, waar bepalingen 



gemaakt zijn op het stelen van vee. Oss zou dus de plaats kunnen zijn waar wetten gemaakt zijn 
tegen het stelen van ossen. 
 
3.55 Krantenartikel van 19-12-1995 over de overdracht van het gemeentearchief van Oss van 1930 
tot 1960 aan het Streekarchief 
 
3.56 Artikel uit de Sleutel van 03-10-1974 over Oss 575 jaar stad en de viering hiervan op 11, 12 en 
13 oktober 1974 
 
3.57 Krantenartikel van 02-10-1994 over de weldadige rust van het Ossermeer 
 
3.58 Krantenartikel van 10-12-1997 over de invoering van een nieuwe huisstijl in de gemeente Oss 
 
3.59 Artikel (datum?) uit Bedrijfscontact Brabant n.o. over bedrijfsmogelijkheden in Oss en omgeving 
 
3.60 Krantenartikel van 11-07-2003 over dreigende vertrek van het Streekarchief uit Oss 
 
3.61 Artikel van Henk Buijks in De Werkende Mens van mei 1996 over de komst van oud-rechterlijke 
en notariële archieven naar het Streekarchief in Oss 
 
3.62 Krantenartikel van 17-06-2002 met verslag van de Maaslandse historische dag met opmerking 
over het feit dat er weinig jongeren aanwezig zijn 
 
3.63 Artikeltje in waarschijnlijk De Sleutel van 18-08-1999 over een gevonden penning in Oss met een 
os aan de voorkant 
 
3.64 Krantenartikeltje van 12-06-2002 met aankondiging van Maaslandse Heemkundedag bij 
Streekarchief op 15-06-2002 
 
3.65 Twee krantenartikeltjes uit december 2002 met aankondiging van nieuw wapen en nieuwe vlag 
van Oss vanwege de samenvoeging per 1 januari 2003 met Ravenstein 
 
3.66 Drie krantenartikelen van maart 2004 over de overgang van het Streekarchief Oss naar Den 
Bosch 
 
3.67 Niet compleet knipsel over een lezing  over de geschiedenis van Oss door frater Theodardus 
(1872-1954) in de Openbare Leeszaal te Oss 
 
3.68 Geschreven tekstje dat van het kantoor Oss de memories van successie niet bewaard gebleven 
zijn over de jaren 1818 tot 1864 


