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G.S.J. Schamp 

A038 Kast 2.5.2  

1 doos + 1 rol (niet gevonden) 

De heer G. Schamp was vele jaren werkzaam bij het Gas- en Elektriciteitsbedrijf (GEB) van Oss. 

De collectie is op 2 oktober 2009 geschonken door de heer G. Schamp. 

Kaart (1920) van de elektrische verkaveling van Oss door de PNEM (waarschijnlijk een rol, maar het is 
niet bekend waar die momenteel is) 

De doos bevat kopieën van gemeenteraadsvergaderingen over de oprichting van het 
elektriciteitsbedrijf, schetsen met maten van huisaansluitingen, stuk betreffende de elektrische 
installaties van Maycrete woningen, stukken betreffende jubilea, foto’s van werkzaamheden met 
toelichtingen 

Map 1 

Kopieën van stukken van de gemeenteraad uit 1914 met het besluit een overeenkomst aan te gaan 
met de Naamloze Vennootschap Provinciale Noordbrabantsche Elektriciteits Maatschappij 

Kopie van verslag van de gemeenteraadsvergadering van 21 juli 1921 met besluit het gemeentelijk 
elektrisch hoogspanningsnet te laten aanleggen door de firma Electron uit Breda 

Kopieën van brieven van de firma Electron van november 1921 over een staking van haar personeel 
in Oss 

Kopie van overeenkomst tussen de gemeente Oss en de P.N.E.M. van november 1921 

Kopie van de verordening van de gemeenteraad van Oss op het beheer van het Gemeentelijk 
Electriciteits Bedrijf G.E.B. (Exploitatie verordening G.E.B.) van 10 maart 1922 

Kopie van besluit van de gemeenteraad van Oss met de vaststelling van het metertarief van 10 maart 
1922 

Kopie van verslag van het eerste bedrijfsjaar van het Gemeentelijk Electriciteits Bedrijf Oss 1922 

Kopie van jaarverslag 1943 van het elektriciteitsbedrijf 

Rondschrijven van 10 april 1947 van de vakgroep elektriciteitsbedrijven van de bedrijfsgroep 
openbare nutsbedrijven te Arnhem met stuk betreffende de elektrische installaties van Maycrete 
noodwoningen 

Correspondentie met constructie-werkplaats – lasinrichting M. Baaijens van 11 april 1958 

Correspondentie met Technische Handelsonderneming “De Linde” N.V. van 22 maart 1966 

Blanco notaformulieren van de energiebedrijven van de gemeente Oss 

Herdenkingskaartje van 100 jaar Elektriciteitsvoorziening 1884-1984 van de gemeente Oss 

Tekst van J. Huizinga (?) van lied bij feest Maaslandgas in 1984 

Uitnodiging voor feest van het G.E.B. op 24 april 1984 
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Uitnodiging om op 13 december 1985 bij elkaar te komen om te vieren dat het werk in Ussen 
afgerond is 

Map 2 

Deze map bevat heel veel foto’s over het elektriciteits- en gasbedrijf van Oss. 

Verwezen wordt ook naar het boek van Frans van der Steen: “125 jaar energie” Geschiedenis van de 
openbare gas- en elektriciteitsvoorziening in Oss 1866-1990 (aanwezig bij het Stadsarchief onder 
nummer 0527) 

1.    Foto’s van de montage van de LS en HS apparatuur in de Kloosterstraat voor industrieën in de 
Gasstraat en Molenweg in 1957 

2.    November 1965: foto van de nieuwe TF- besturingsinstallatie opgesteld in 10 KV Kloosterstraat 

3.    Foto’s van het transport en de montage van de hoogspanningsapparatuur voor het nieuwe 10 KV 
inkoopstation in de haven 1970-1975 

4.    11 september 1975 foto’s van plaatsing trafo woonwagenkamp nieuw Hazenmeijer 
compactstation 

5.    Ongeveer 1955 twee foto’s afscheid A. Mulder 

6.    September 1966 twee foto’s van 25-jarig gemeentejubileum J. Verbruggen 

7.    Augustus 1931 drie foto’s van A. Sanders, J. Verbruggen en Lenie de Reuver 

8.    1959/1960 twee foto’s van  de Centrale Administratie aan de Gasstraat met J. Vervoort, B. van 
Gienen, Th. Albers en N. de Looyer 

9.    Augustus 1977 foto’s van de kabelinspuiting in het Burgemeester Deelenkanaal 

10.  Foto’s van hoogspanningsinstallatie in het 10 KV satellietstation Ussen 

11.  1948 krantenartikel over de ombouw van de gaslantaarns in elektrische verlichting 

12.  Ongeveer 1965 foto’s van vlaggengeld bij bouw in de Kloosterstraat 

13.  16 juli 1949 foto van adjunct-directeur J. Mannaerts die op een persdag uitleg geeft aan 
journalisten bij de ingebruikname van de toonfrequente afstandsbesturing (foto L. van den Bergh) 

14.  1955 foto van de hydraulische besturing van de hogedrukberging voor mijngas. Buiten staat nog 
een van de handkarren waarmee monteurs en fitters op karwei plachten te gaan 

15.  Rond 1960 2 foto’s van de kraakinstallatie voor gas 

16.  Foto van een hogedruktank voor mijngas rond 1960 

17.  Foto van aanwezigen bij de viering van het 25-jarig jubileum van directeur J. Mannaerts in 1960 

18.  Vier foto’s van het gascompressorstation in de gasstraat in 1956 

19.  Ongeveer 1980 4 foto’s van het trekken van een kabel door de Molenstraat door de firma 
Louwers met hulp van olifanten van Circus Boltini 

20.  1956-1957  11 fotootjes en negatieven van Leo van den Bergh van de installatie van het 1ste 
inkoopstation 10 kv Kloosterstraat Oss 
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21.  Twee foto’s bouw hoogspanningsstation aan de Kanaalstraat (met vlag) 

22.  Twee foto’s van de eerste aanleg van een kunststof gasleiding aan de Docfalaan; zonder bril is 
monteur P. van Lieshout. 

23.  Twee foto’s uit 1982 van de houten lantaarnpalen in het voetgangersgebied van de Visserskerk 

24.  Twee dezelfde foto’s uit 1965 van de ingang van het kantoor in de Driek van Erpstraat met links 
de hoogwerker 

25.  Foto van de noodvestiging van het GEB in de Driek van Erpstraat 

26.  Ongeveer 1988 drie foto’s van het gebouw van Maasland Energie aan de Kloosterstraat 

27.  1947 Groepsfoto van het personeel van de Technische Diensten van de Gemeente Oss staande 
voor het ovenblok dat korte tijd later zou worden gesloopt 

28.  10-11-1947 stoker A. Bloks verricht de overschakeling van de productie van steenkolengas naar 
de distributie van mijngas 

29.  01-03-1973 groepsfoto bij het afscheid van meteropnemer B. van Dijke. Hij gaf zijn werkgever, de 
Gemeente Oss, een kleurentelevisie cadeau 

30.  Twee foto’s met op een daarvan burgemeester Van Veldhuizen. M.b.t. centraal antenne Oss? 

Map 3 

1947 Geschreven rapportjes, berekeningen enz. van de energiebedrijven van de Gemeente Oss 

  

 

 

   

 

 

 

 


