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Visiestuk Stadsarchief Oss, 2017 en verder  
 

 
 

Inleiding 

In dit visiestuk wil het Stadsarchief laten zien wat het archief doet, voor wie, met wie en wat 
de toekomstplannen zijn voor de komende jaren. 
 

Missie/visie 

Het Stadsarchief Oss brengt gevraagd en ongevraagd mensen in aanraking met de lokale 

geschiedenis, binnen en buiten de muren van het archief. 

Het Stadsarchief is een erfgoedkennis- en expertisecentrum met een unieke collectie over de 

regio Oss. Het Stadsarchief wil een breed publiek interesseren voor en informeren over de 

geschiedenis van Oss en omstreken. Voor dit doel wordt historisch materiaal verzameld, 

beheerd en toegankelijk gemaakt. Ook worden educatieve projecten en historische 

activiteiten georganiseerd.  

Het Stadsarchief wil mensen enthousiasmeren over de geschiedenis en wil historische 

verhalen vertellen. Als mensen meer weten van de plaats waar ze wonen, werken, of naar 

school gaan, komen ze ook meer te weten over hun eigen identiteit. Zo wordt het verleden 

veilig gesteld voor de toekomst en wordt het Osse publiek historisch bewust gemaakt van de 

eigen omgeving, op laagdrempelige en publieksvriendelijke wijze. 

Het Stadsarchief is een spin in het erfgoedweb, een initiator en aanjager. Het Stadsarchief 

heeft zo een maatschappelijke meerwaarde en weet de lokale historie en het belang ervan 

binnen de gemeente Oss op de kaart te zetten. Samenwerking met anderen staat hierbij 

hoog in het vaandel. 

 

Doelgroepen 

Het Stadsarchief Oss brengt de lokale geschiedenis onder de aandacht en zet aan tot 

nadenken over de betekenis daarvan voor de huidige samenleving. Dit doen we door ons te 

richten op: 
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 het brede publiek, oftewel iedere historisch geïnteresseerde die – gevraagd én 

ongevraagd – door ons in contact gebracht wordt met de lokale geschiedenis; dit kunnen 

inwoners van de gemeente Oss zijn, maar juist ook bezoekers en toeristen die zodoende 

een rijker beeld van Oss mee naar huis nemen. Deze groep bereiken wij door activiteiten, 

tentoonstellingen en diverse samenwerkingsprojecten binnen en buiten de muren van 

het archief. 

 het onderwijs, waarmee wij door middel van educatieve projecten en producten, 

leerlijnen en stagebegeleiding samenwerken. Zie voor meer informatie hierover het 

kopje Educatie. 

 onderzoekers, die gebruikmaken van onze digitaal ontsloten collecties met kranten en 

foto’s óf in de publieksruimte de stukken uit het depot en de daar aanwezige 

naslagwerken van het Stadsarchief inzetten voor hun werkzaamheden. 

 lokale pers en media, die ons regelmatig om informatie en beeldmateriaal vragen, en die 

we hiernaast door samenwerking met onder andere vaste rubrieken en tv-programma’s 

het belang laten inzien van historische verdieping en de meerwaarde die het voor hun 

achterban kan hebben. 

 de gemeente Oss, die in de praktijk ervaart dat het Stadsarchief Oss functioneert als 

kennis- en expertisecentrum op het gebied van geschiedenis en erfgoed van de regio 

Maasland én daarin bovendien een betrouwbare initiator, samenwerkingspartner en 

uitvoerder kan zijn. 

 

 

Collectie 

Een van de doelen van het Stadsarchief is het beheren, behouden en toegankelijk maken van 

uniek historisch materiaal, specifiek gericht op de (huidige) gemeente Oss. In de 

publieksruimte kan dit materiaal ter beschikking gesteld worden aan belangstellenden.  

Het zwaartepunt van de archiefcollectie ligt op de beeldcollectie, deze omvat ongeveer 

430.000 fotoafdrukken en negatieven, waaronder de collecties van persfotografen Daan 

Scholte, Paul van der Werff en Ruud Rogier. Ook zijn er collecties van ansichtkaarten en 

straatbeelden van oud Oss. Eind 2016 is een aanzienlijk deel van deze beeldcollectie, ruim 

13.000 foto’s, beschikbaar gesteld via de collectiewebsite www.stadsarchiefoss.nl/collectie. 

De unieke krantencollectie omvat: De Stad Oss (1886-1940), De Sirene /Dagblad van Oss en 

Omstreken (1944-1958), Brabants Dagblad (vanaf 1959) en diverse lokale huis-aan-huis-
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bladen. Deze collectie is voor een groot deel gedigitaliseerd en beschikbaar via de 

collectiewebsite. In het depot worden ook historische knipselcollecties, particuliere 

archieven en documentatiemateriaal bewaard. 

Stamboomonderzoekers kunnen, eventueel met begeleiding, onderzoek doen naar hun 

familiegeschiedenis in deze regio.  

In de publieksruimte zijn ruim 2.400 naslagwerken en diverse tijdschriften in te zien.  

Het Stadsarchief heeft niet de beschikking over het gemeentearchief; dat bevindt zich bij het 

Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC) in ‘s-Hertogenbosch. 

In verband met de beperkte ruimte in het nieuwe depot, kan het Stadsarchief helaas niet 

meer actief acquireren en documentatie verwerven. Bij een eventuele aanpassing van het 

gebouw of verhuizing naar het centrum, komt hopelijk meer ruimte voor verantwoorde 

opslag, waardoor er dan ook weer actief kan worden verworven. Hierbij moet ook worden 

gekeken naar het vervallen van de functie van archivaris, na het vertrek van de huidige 

medewerker. Dit is een gevolg van de gemeentelijke bezuinigingen. 

 

 

Educatie 

Educatie is een van de belangrijke taken van het Stadsarchief. Doel van de educatie is 

bewustwording van het verleden van de directe leefomgeving en het leren leggen van 

verbanden tussen heden, verleden en toekomst. Een ander doel is het kennismaken met het 

archief en het leren gebruiken van historische bronnen uit de collectie. Hiervoor worden 

diverse projecten en producten ontwikkeld en uitgevoerd. Er worden zowel archiefprojecten 

als erfgoedprojecten ontwikkeld. Het Stadsarchief bereikt hiermee jaarlijks ongeveer 2.500 

scholieren uit Oss en omgeving. 
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Onder educatie wordt hier verstaan: de projecten en producten voor het onderwijs. De 

andere activiteiten, zoals lezingen en workshops, waarin vaak ook een educatieve 

component zit, worden besproken bij Activiteiten. Waar mogelijk wordt aansluiting gezocht 

bij de educatieve projecten binnen de Noord Oost Brabantse Bibliotheken (NOBB). 

Jaarlijks terugkerende projecten en producten zijn:  

1. Voor het primair onderwijs 

 40 – 50 groepen volgen jaarlijks de Stadstocht voor groep 6, een onderdeel van het 

OKVO kunst- en cultuur menu (Osse kunstinstellingen voor het onderwijs). Hierbij wordt 

samengewerkt met acteurs. De tocht heeft elk jaar een ander thema. 

 ‘Wat bewaar jij?’ is een kennismaking met het archief voor groep 3 en 4. Op school 

wordt eerst een les gegeven, daarna bezoeken de leerlingen het archief. Dit project is 

voor groep 4 onderdeel van het plusmenu van OKVO.  

 Kennismakingsbezoek voor groep 5 en 6. Deze groepen maken kennis met zowel de 

Bibliotheek als het Stadsarchief. Ze gebruiken hiervoor iPads en leren over zowel de 

collectie en werkzaamheden van de bibliotheek als van het archief. 

 Er zijn 2 leskisten te leen voor gebruik op school:  

Leven in de ijzertijd. Deze leskist is opgebouwd rondom het bekende kromgebogen 

zwaard dat in het Vorstengraf gevonden is. De kist is ontwikkeld samen met Museum Jan 

Cunen voor groep 5 en 6.  

De Romeinse leskist, ontwikkeld door Erfgoed Brabant, is bedoeld voor groep 6, 7 en 8 

en de 1e klas van het voortgezet onderwijs. 

2. Voor het voortgezet onderwijs 

 Door de doorlopende leerlijn ‘In Oss is veel gebeurd’ komen de leerlingen van havo en 

vwo elk jaar in aanraking met de lokale historie. Er worden onderwerpen behandeld als 

archeologie en de ijzertijd, industrie, stadsrechten, de Bende van Oss en de Tweede 

Wereldoorlog. Deze leerlijn is ontwikkeld door het Stadsarchief en onderwijskundig 

bureau Zeeman & de Regt in samenwerking met de docenten van Maaslandcollege, 

Mondriaancollege en het Hooghuis, locatie TBL. 

 Tweede Wereldoorlog in Oss, voor 2 vmbo. De leerlingen maken aan de hand van een 

vragenboekje over de Tweede Wereldoorlog een tocht door Oss en brengen een bezoek 

aan het archief. Dit project is opgezet in samenwerking met de werkgroep Struikelstenen 

Oss. 

 ‘De Sprong’, een creatief fotoproject in het centrum van Oss voor de eerste klassen van 

het voortgezet onderwijs. 

 Hiernaast zijn er regelmatig bezoeken van klassen en individuele leerlingen van het 

voortgezet onderwijs bij tentoonstellingen, thema- of CKV-weken, praktische opdrachten 

en profielwerkstukken. 

3. ROC en overig onderwijs 

Project detailhandel & historie voor het eerste lesjaar. Bij een bezoek aan het Stadsarchief 

maken de leerlingen kennis met het archief, de collectie én de geschiedenis van het centrum 

en de middenstand. Daarna gaan ze met opdrachten het centrum in. De klas wordt verdeeld 
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in groepjes die allemaal een ander winkelgebied bekijken, fotograferen en analyseren. Het 

resultaat is een presentatie over dat gebied, waarbij ook de geschiedenis van die plek wordt 

meegenomen. 

Naast al deze projecten en leskisten zijn er mogelijkheden voor maatwerk en vragen vanuit 

het onderwijs, bijvoorbeeld workshops op school, themaweken en samenwerking met 

andere culturele instellingen en scholen. Het Stadsarchief werkt graag samen met anderen 

om projecten te ontwikkelen en biedt hiervoor ook regelmatig plaats aan stagiaires van 

onder andere de pabo. 

 

 

Activiteiten 

Stadsarchief Oss organiseert een uitgebreid scala aan activiteiten, voor een breed publiek 

maar ook voor specifieke doelgroepen. Daaronder vallen:  

 tentoonstellingen, die bijvoorbeeld de omvangrijke beeldcollectie van het Stadsarchief 

onder de aandacht brengen, maar ook exposities die de inwoners van de gemeente Oss 

aan het denken willen zetten over hun plaats in de wereld. Hierbij wordt regelmatig 

samengewerkt met derden;  

 lezingen over historische en archeologische onderwerpen uit de gehele regio;  

 foto- en film(mid)dagen; 

 creatieve workshops voor kinderen; 

 excursies naar interessante erfgoedlocaties binnen de gemeentegrenzen, onder meer 

tijdens de Open Monumentendagen en de Nationale Archeologiedagen;  

Naast deze eigen initiatieven is het Stadsarchief ook een actieve partner in de activiteiten die 

binnen én samen met de NOBB worden opgezet, alsmede met heemkundekringen, Museum 

Jan Cunen en lokale verenigingen zoals de historische kring voor Oss ‘De Werkende Mens’, 

de stadsgidsen van het Maaslandgilde, Vrienden van de Grote Kerk, de Stichting Archeologie 

Maasland. Samen met de Volksuniversiteit Oss wordt elk jaar een historische cursus met 

lezingen, excursies en workshops georganiseerd. 

Stadsarchief Oss fungeert kortom als kartrekker, inspirator en spin in het web voor de 

erfgoedactiviteiten binnen de gemeente Oss. 
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Samenwerkingspartners  

Het Stadsarchief werkt graag en regelmatig samen met andere culturele instellingen, het 

onderwijs, historische kringen, archeologen, stadsgidsen, Museum Jan Cunen, het Brabants 

Historisch Informatiecentrum, de gemeente, de VVV en vele anderen. Het archief wil de spin 

in het web binnen de gemeente Oss zijn op het gebied van de lokale geschiedenis. Hiervoor 

worden ook regelmatig de historische verenigingen, stadsgidsen en archeologische 

verenigingen gezamenlijk uitgenodigd; om te overleggen en kennis uit te wisselen.  

Samen met de andere culturele instellingen in Oss worden regelmatig projecten 

georganiseerd en activiteiten op elkaar afgestemd, zoals Splash en Columbus. 

Ook coördineert het Stadsarchief sinds 2008 de Open Monumentendagen in de gemeente. 

Tijdens de Maand van de Geschiedenis en de Archeologiedagen worden gezamenlijk met 

andere culturele instellingen en collega’s binnen de gemeente, zoals de gemeentelijke 

archeoloog, activiteiten voor een breed publiek georganiseerd. 

Op provinciaal vlak is er regelmatig contact met de provinciaal werkende organisatie Erfgoed 

Brabant, die onder andere een halfjaarlijkse bijeenkomst organiseert van educatieve 

archiefmedewerkers. De medewerkers van het archief houden op hun werkvelden de 

landelijke ontwikkelingen bij via studiedagen, symposia, nieuwsbrieven en hun eigen 

netwerk.  

Binnen de bibliotheek wordt op diverse vlakken samengewerkt. Onder andere bij 

activiteiten, educatieve producten en tentoonstellingen. Dit is nu alleen nog het geval in Oss, 

maar dit zal in 2017 uitgebreid worden naar de andere vestigingen binnen de Noord Oost 

Brabantse Bibliotheken (NOBB). Medewerkers van het Stadsarchief nemen onder andere 

deel aan NOBB-kennisteams waarin grote lijnen worden uitgezet voor de organisatie en 

waarbij zij hun deskundigheid met betrekking tot erfgoed kunnen profileren. 
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Publiciteit 

Het Stadsarchief maakt voor de publiciteit voornamelijk gebruik van ‘free publicity’, door het 

versturen van persberichten, het geven van interviews en door de inzet van de eigen website 

en Facebook, de sites van de NOBB en de Dat is Oss-media van de gemeente Oss.  

De lokale media maken regelmatig gebruik van de expertise en beeldcollectie van het 

archief. Bijvoorbeeld voor de rubriek Weerzien of (G)oude(n) Plaat in het Brabants Dagblad. 

Met D-tv Oss en weekblad Regio Oss is een samenwerking (met gesloten beurzen) 

aangegaan voor een tv-programma en een vaste maandelijkse rubriek over de lokale en 

regionale geschiedenis. 

Het Stadsarchief onderhoudt drie websites: www.stadsarchiefoss.nl, www.ossecanon.nl, 

www.industrieinoss.nl. Op www.stadsarchiefoss.nl/collectie is een deel van de collectie van 

het archief te raadplegen. Dit gaat met name om kranten en beeldmateriaal. Het 

beeldmateriaal wordt steeds verder aangevuld. 

Er is een overleg met de communicatiemedewerkers van de andere culturele instellingen in 

Oss om ervaringen uit te wisselen en gezamenlijke projecten onder de aandacht te brengen.  

 

Organisatie 

Het Stadsarchief is sinds 1 januari 2016 onderdeel van de Bibliotheek Oss en de Noord Oost 

Brabantse Bibliotheken (NOBB). Er zijn vier betaalde medewerkers werkzaam; een archivaris, 

een archiefmedewerker en twee erfgoedspecialisten die werkzaamheden verrichten op het 

gebied van educatie, activiteiten en de beeldcollectie. Deze functies vormen samen een 

formatie van 3,08 fte. In verband met gemeentelijke bezuinigingen vervalt de functie van 

archivaris (0,66 fte) na het vertrek van de huidige medewerker.  

Momenteel zijn er tien vrijwilligers werkzaam bij het archief, die zich voornamelijk op de 

beeldcollectie richten. Zij werken meestal 1 dagdeel in de week en scannen en beschrijven 

foto’s.  

De locatiemanager van de Bibliotheek Oss is de direct leidinggevende van het Stadsarchief. 

 

Toekomstplannen 

Activiteiten: Vanaf 2017 zullen meer ‘actieve activiteiten’ georganiseerd worden, zoals foto-

ochtenden waarop beeldmateriaal getoond wordt, met de bedoeling hier informatie over op 

te halen en kennis te delen met de bezoekers. Ook wil het archief met name het 

beeldmateriaal op meer plekken buiten de muren van het archief laten zien, bijvoorbeeld in 

het centrum, op scholen en in zorgcentra.  

Er wordt een nieuwe workshop stamboomonderzoek ontwikkeld, die vooral ingaat op 

digitaal informatie zoeken over je voorouders. 

Educatie Het archief wil voor iedere groep of per twee groepen in het primair onderwijs een 

erfgoedproject beschikbaar hebben. Hiernaast willen wij een actieve rol spelen binnen de 



8 
 

scholen die aangesloten zijn bij de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). Ook moet 

er een nieuw archeologieproject ontwikkeld worden voor groep 6, 7, 8, wellicht samen met 

andere deskundigen.  

In de toekomst wil het Stadsarchief werken aan een structurelere samenwerking met het 

vmbo binnen de vakken Mens & maatschappij en CKV.  

Diverse producten en projecten moeten nog worden aangepast op de nieuwe plek binnen de 

bibliotheek. Waar mogelijk wordt aansluiting gezocht bij de educatieve projecten binnen de 

Noord Oost Brabantse Bibliotheken (NOBB). 

Collectie: Plannen voor de komende jaren op het gebied van de collectie zijn: het ontsluiten 

van losse archivalia, van de documentatie en van de archieven van de Osse industrieel Cox 

en van de familie Croes (Aleida Croes was de dochter van notaris de Knokke van der Meulen 

en eerder getrouwd met Willem Jurgens).  

Met de hulp van vrijwilligers wordt de beeldcollectie steeds verder gescand en beschreven 

en vervolgens beschikbaar gesteld via de collectiewebsite. In 2017 wordt de BCO-collectie, 

met stadsbeelden van Oss, verder beschikbaar gesteld via de collectiewebsite. Dit is ook het 

geval voor de negatieven van persfotograaf Daan Scholte. Hierbij moet wel rekening worden 

gehouden met de (soms forse) kosten voor de hosting van dit beeldmateriaal.  

In 2013 is een start gemaakt met de reeks ‘Verhalen uit het Stadsarchief’. Er zijn al zes delen 

verschenen. In deze reeks volgen in 2017 publicaties over het bewogen leven van de familie 

Croes en de geschiedenis van de gebroeders Van den Bergh en hun tapijtfabriek Bergoss. 

Ook zijn er plannen voor een fotoboek met de collectie van de Osse fotograaf Leo van den 

Bergh. 

Doelgroepen en samenwerkingspartners: In 2017 wil het archief, samen met de bibliotheek 

en wellicht met andere culturele partners zoals Brabant Zorg en de Muzelinck (centrum voor 

de kunsten), op structurelere basis gaan samenwerken met ouderen en zorgcentra. 

Bijvoorbeeld door de ontvangst van groepen ouderen in het Stadsarchief, maar ook door 

materiaal ter plekke in te zetten, zoals foto’s en films.  

Erfgoed kan een belangrijke rol spelen op het gebied van toerisme en zodoende ook van 

economische betekenis zijn. Hiernaast kan het een belangrijke rol spelen in de identiteit van 

de inwoners en het beeld van de gemeente naar buiten toe. Het Stadsarchief zou graag een 

officiëlere rol als erfgoedcentrum en coördinator krijgen, waardoor deze functies op bredere 

schaal kunnen worden uitgevoerd.  

 

 


