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1. Inleiding 
 
Doelstelling van de stichting De Werkende Mens: 
 
Stichting De Werkende Mens, historische kring voor Oss en omgeving, is op 20 april 1993 opgericht. 
In 2018 zijn we daarmee het 25e jaar van ons bestaan in gegaan. In 2019 willen we dat vieren met een 
speciale activiteit voor de donateurs. We denken aan een excursie naar Duitsland, met thema 
industrieel erfgoed. 
Hoofddoel volgens de statuten is het zichtbaar maken van de ‘geschiedenis van de werkende mens’, 
de mens in het zich industrialiserende Oss. In de uitvoering van de doelstelling laten we ook andere 
tijdperken en gebeurtenissen aan het licht komen die de historie van Oss en zijn inwoners 
verduidelijken. Zo organiseren we alle jaren lezingen, excursies en andere activiteiten om 
onderwerpen uit alle perioden van de geschiedenis van Oss en omgeving te onderzoeken en te 
presenteren. 
 
 

Uit de stichtingsakte: 
 
Art. 2: De stichting heeft ten doel: het onderzoek naar en de presentatie van de geschiedenis van 
de werkende mens in Noordoost-Noord-Brabant. De stichting tracht haar doel te bereiken door 
het initiëren en organiseren van activiteiten, die voor de bevordering van het doel nuttig of 
wenselijk zullen zijn alsmede het doen van onderzoek, het verwerven van documentatie, 
audiovisueel materiaal, machinerieën, werktuigen en gereedschappen en al hetgeen waardevol is 
voor publiekgerichte museale en onderwijskundige activiteiten. 
 

 
 
Bij de activiteiten werken we nauw samen met het in 2007 opgerichte Stadsarchief. Tot eind 2015 kon 
dat in het sfeervolle, monumentale en historisch belangrijke pand ‘De Drie Koningen’ in de Peperstraat 
12. Organisatorisch was ‘het Stadsarchief’ een afdeling binnen Museum Jan Cunen. In 2013 namen 
college en gemeenteraad het besluit om zwaar op cultuur te bezuinigen. In de loop van 2014 leidde dit 
tot invoeging van het Stadsarchief bij de bibliotheek. Het pand in de Peperstraat is eind 2015 verlaten  
en het Stadsarchief is sindsdien centraal in de bibliotheek gehuisvest. Met minder medewerkers en 
minder middelen zetten ze het historisch-educatieve werk voort. We hebben met de bibliotheekdirectie 
kunnen afspreken dat we onze lezingen in de bibliotheek kunnen aanbieden. Dat hebben we vanaf 
2016 gedaan. Alle lezingen houden we in de presentatieruimte op de bovenverdieping. Die is beperkt 
toegerust maar functioneert. Ook zorgt het Stadsarchief op de vertrouwde manier voor de intekening 
op lezingen en excursies. Mensen kunnen zich bij de balie of via email aanmelden. De samenwerking 
verloopt al jaren erg plezierig.  
 
Het aantal betalende donateurs bedroeg in 2018: 69 (2017: 85. 2016: 84 donateurs.) Een 
teleurstelling voor ons dat het aantal donateurs zo afgenomen is. Ook financieel is dit van grote 
invloed. We zullen ons in 2019 beraden op de wijze waarop we het aantal donateurs kunnen laten 
toenemen.  
 
Het dagelijks bestuur van stichting DWM bestaat uit Peter van Nistelrooij (voorzitter), Paul Spanjaard 
(secretaris/penningmeester), Robert van Vlijmen (lid) en Ingrid Klamer (lid).  
Er is een vacature.  
 
Het bestuur kwam in 2018 vijf keer bijeen.  
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2. Activiteiten in 2018 
2.1. excursies 
2.1.1. excursie zaterdag 14 april Graafs Museum.  
Dit museum geeft een fraai beeld van de geschiedenis van Grave. Tevens bezochten we de kazematten 
dichtbij de brug van Grave. Met 21 belangstellenden. 
 
2.1.2.  excursie zaterdag 13 oktober Traditiekamer Typhoon, vliegbasis Volkel. Hier zagen we de 
geschiedenis van vliegbasis Volkel. We sloten af met koffie/thee in restaurant Van der Valk in Uden. 
Met 22 deelnemers. 
 
2.2. Tussentijds 
In aflevering 2018-1 stonden de volgende artikelen:: 

 ‘Neomagus in Dieden’, over de twee dominees uit de familie Neomagus die in Dieden hun 
gemeente hebben gehoed en andere Neomagi, door Jos Neomagus 

 Wandel- en fietsroute met thema ‘De Maas als vriend en vijand’, door Henk Buijks 

 De markten van Oss, door Jan Ulijn 

 Lezing ‘de geschiedenis van de Osse kermis’ door Gert-Jan van der Steen, met films van Piet 
van Lijssel. Verslag Peter van Nistelrooij 

 De familieverhouding van Jurgens en Valkenburg, door Ruud Pieters 

 Op zoek naar ons Osse verleden, een kennismaking met de stichting Archeologie Maasland, 
door Piet van Lijssel 

 Een ijzeren drijvende ijzertijdboerderij in vijver Ussen, door Paul Spanjaard 

 Van Osch naar Oss, 1913, door Ruud Pieters 

 Verslag excursie Grave op 14 april, door Paul Spanjaard 

 Afbraak Fratershof, door Paul Spanjaard 

 Monument voor Piet Hoekman, verzetsstrijder omgekomen in Keent, door Paul Spanjaard 

 De geschiedenis van de spoorlijn Nijmegen – Tilburg, door Mark Scholte 

 2018- Jaar van verzet, door Joop Thuring 

 Jong eind jaren veertig, door Jeanne Liebregts 

 Onthulling hersteld graf van wachtmeester Hoekman en opper Mintjes, door Paul Spanjaard 

 ‘Uit de Schatkamer van het Stadsarchief, over documenten en literatuur over de criminaliteit 
van Oss’, door Paul Spanjaard 
 

In aflevering 2018-2: 

 Waarom werd Oss eerder bevrijd? Door Joop Thuring 

 Breken met het Verleden, Ambachtsschool Monsterstraat, Hotel Luijk en Bergoss, door Paul 
Spanjaard 

 Van Osch naar Oss, Oss 90 jaar geleden, door Ruud Pieters 

 Oss hoort erbij! Afdekking en openlegging archeologisch kunstwerk wijkpark Ussen, door Paul 
Spanjaard 

 Lugubere aanwinst voor Paalgraven, de galg is terug, door Paul Spanjaard 

 De straat’, Floraliastraat, door Jurgen Pigmans 

 Cafeekes dur de jaorre hene, door Jan Ulijn 

 De Koninklijke Marechaussee in Oss, 1818-1943, door Ruud Pieters 

 Muziekvereniging Hartog, 90 jaar een begrip in Oss, door Robert van Vlijmen 

 Uit de schatkamer van het Stadsarchief: collectie documenten van tapijtfabriek Bergoss, door 
Paul Spanjaard 

Deze uitgave telde 32 pagina’s in plaats van 28 zoals we bijna altijd uitbrengen.  
 
2.3. lezingen 
2.3.1. maandag 26 maart: lezing ‘De criminaliteit van Oss’, door Jos Smeets. Deze lezing trok ca 80  
belangstellenden. Het onderwerp dat Oss altijd bezig houdt en boeit! 
 
2.3.2. donderdag 19 april: een speciale avond, met Keltische muziek, in de Groene Engel. 
Onderwerp: Een keltische vorst in Oss? Europese contacten in een prehistorisch graf. Door dr. 
Sasja van der Vaart-Verschoof.  
Naar deze lezing kwamen ongeveer 100 belangstellenden. Entree € 5. In samenwerking met de gemeente 
georganiseerd.  
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2.3.3 donderdag 17 mei: lezing ‘De fabrieken van Oss, maar dan van binnen’, door Jan Ulijn. 
Bijna 90 belangstellenden. 
 
2.3.4. donderdag 18 oktober: lezing ‘Gelukkig hebben we foto’s nog’ documentaires editie Oss, 
door Jurgen Pigmans. Ongeveer 45 belangstellenden. 
 
2.3.5. donderdag 25 oktober: lezing expeditie Over de Maas, door archeoloog Nils Kerkhoven. In 
samenwerking met Museum Jan Cunen en gemeente. Ca 60 belangstellenden.  
 
2.4. internet-website www.dewerkendemensoss.nl 
De eerste website van De Werkende Mens is dankzij oud-bestuurslid Pieter Roskam in 2006 tot stand 
gekomen. In 2013 is een geheel vernieuwde website tot stand gekomen dankzij Eric Jongen. Alle door 
Pieter Roskam verzamelde informatie (agenda van activiteiten, Tussentijdsen) is door hem overgezet. 
In 2018 is het onderhoud aan de website door hem voortgezet. Ook in 2019 en volgend jaar zal hij de 
website onderhouden. 
 
 
3. Financiering van de kosten 
3.1. het jaarplan 
De stichting voert een jaarlijks terugkerend programma uit dat in ieder geval de volgende elementen 
kent: 

- studiedag (deel) met excursie, zo mogelijk in voor- en najaar 
- in voor- en najaar de uitgave van het periodiek ‘Tussentijds’ 
- een lezing (of meer) in voor- en najaar 

 
Het subsidiebedrag van € 2373,00 in 2019 is onmisbaar voor de realisering van de activiteiten. De 
gemeente heeft de subsidie afgelopen jaren gelijk gehouden. Voor 2019 en naar verwachting 2020 zal 
hetzelfde subsidiebedrag ontvangen worden.    
 
De contributie bedraagt € 15,- . In totaal is in 2018 € 1318,18 ontvangen van 69 donateurs. (In 2017 is 
€ 1704,00 ontvangen van 84 donateurs. In 2016 van 75 donateurs € 1.226,00).  
 
 
4. Begroting 2020 
4.1. Lasten 
 
 

Lasten Begroting 
2020 

Begroting 
2019 

Werkelijk 
2018 

Begroting 
2018 

Activiteitenkosten 

 studiedagen en 
excursies  

 periodiek Tussentijds 

 
500 

 
2373 

 
600 

 
2373 

 
86 

 
2372 

 
600 

 
2373 

Algemene 
kosten/organisatiekosten/overige 

 
400 

 
400 

 
421 

 
300 

Totaal 3273 3373 2879 3273 

 
 
4.2. Baten 
 

Baten Begroting 
2020 

Begroting 
2019 

Werkelijk 
2018 

Begroting 
2018 

Contributie 1200 1200 1318,18 1200 

Overige inkomsten 0 0 0 0 

Subsidie gemeente 2373 2373 2373 2376 

     

Totaal 3573 3573 3691,18 3576 

Resultaat 300 200 812,18 203 
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Toelichting. In 2018 zijn we geëindigd met een positief banksaldo van € 1080,76. (2017 € 732,20.) 

Op het resultaat 2018 moet nog € 200 in mindering worden gebracht voor de portokosten verzending 
Tussentijds 2018-2. De factuur is pas in 2019 ontvangen. Het werkelijk saldo van 2018 is voor ons dus 
feitelijk € 880. Een alleszins meevallend resultaat, te danken aan de samenwerking met stadsarchief 
en gemeente en museum waardoor wij lezingen konden bieden (of bekendmaken) die van ons slechts 
een beperkte bijdrage vroegen. 
Het positief resultaat zullen we inzetten voor de activiteiten in 2019.   
 
Er is een aantal opzeggingen geweest dit jaar. Ook enkele aanmeldingen. Het blijft moeilijk meer 
donateurs te werven. Het aantal betalende donateurs is in 2018 erg laag geweest (69) terwijl we 
andere jaren ruim 80 donateurs kenden.  
 
In 2019 willen we het batig saldo inzetten voor een interessante excursie industrieel erfgoed in 
Duitsland, ter viering van ons 25-jarig bestaan. We zullen de kosten zorgvuldig inpassen in de 
mogelijkheden. We blijven een voorzichtig financieel beleid voeren. Het blad Tussentijds is onze 
grootste kostenpost maar tevens het zeer gewaardeerde visitekaartje van DWM. De uitgave zetten we 
ongewijzigd voort.  
 
 
5. Financieel verslag over 2018 
5.1. balans 
Het boekhoudkundig saldo bij de Rabobank bedraagt per balansdatum 31-12-2010 
€ 1080,80. De factuur voor verzending van Tussentijds (€ 200) dient hier nog op in mindering te 
worden gebracht. Daardoor is het werkelijk eindsaldo € 880,00. In kas € 24,80.  
 
 
5.2. Overzicht uitgaven  
 

excursie Graafs Museum, Grave Aantal 
deelnemers 

Uitgaven 

zaterdag 14 april  21 € 70,00 

 
 

Lezing De criminaliteit van Oss, door Jos 
Smeets  

Aantal 
deelnemers 

Uitgaven 

maandag 26 maart  80 € 00,00 

 
 

Lezing: Een keltische vorst in Oss? In de 
Groene Engel. Ism gemeente 

Aantal 
deelnemers 

Uitgaven 

donderdag 19 april     100 € 00,00 

 
 

lezing ‘De fabrieken van Oss, maar dan van 
binnen’, door Jan Ulijn 

Aantal 
deelnemers 

Uitgaven 

donderdag 17 mei 90 € 50,00 

 
 

excursie Traditiekamer Typhoon, 
vliegbasis Volkel 

Aantal 
deelnemers 

Uitgaven 

zaterdag 13 oktober  22 € 50,00 

 
 

lezing ‘Gelukkig hebben we foto’s nog’ 
documentaires editie Oss, door Jurgen 
Pigmans 
 

Aantal 
deelnemers 

Uitgaven 

donderdag 18 oktober  45 € 11,00 
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lezing expeditie Over de Maas, door 
archeoloog Nils Kerkhoven. In 
samenwerking met Museum Jan Cunen en 
gemeente 

Aantal 
deelnemers 

Uitgaven 

 donderdag 25 oktober  60 € 00,00 

 
 

Periodiek Tussentijds Oplage Uitgaven 
 

2018– 1 (32 pagina’s) 250 exemplaren €  1186,80 

2018 – 2 (32 pagina’s, in kleur) 250 exemplaren €  1186,80 

 
 

Kosten website De Werkende Mens Aantal 
deelnemers 

Uitgaven 

2018  nvt € 135,00 

 
 


