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De Stichting Uden in Geschriften geeft al sinds 2003 met regelmaat boeken en boekjes uit 
die betrekking hebben de geschiedenis van Uden, Volkel en Odiliapeel. 
 
Binnen de stichting is zowel een geschiedkundige als een taalkundige redactie met ieder 
hun eigen vakgebied. Tot slot buigt de eindredactie nog eens over een uit te geven boek. 
Toch is het onvermijdelijk gebleken om altijd geheel foutloos te werken. 
Iets dat overigens iedere auteur uit eigen ervaring zal beamen. 
 
Daarom maken we gebruik onze website om per uitgave een erratum toe te voegen aan 
de titels. 
Gelukkig blijkt het tot op heden slechts bij enkele van onze publicaties nodig te zijn om een 
dergelijke toevoeging te plaatsen. 
 
 
Errata boek 35 
Grepen uit de geschiedenis van de gemeente Uden – Deel 6 
 
Adriaan Sanders i.s.m. de Stg. Het Uden-archief van Bressers 
 
 
1865 Uitbraak van dysenterie 
Pag. 16 
Laatste zin inleiding: Ongeveer vijftig jaar daarvoor was er in Uden een uitbraak van de 
rode hond. Dit moet zijn rode loop. 
 
1907 Bibliotheek 
In het begin van de twintigste eeuw werden de eerste leesbibliotheken op initiatief van 
particulieren opgericht. In Uden was dat in 1907 het geval, waar Het Kruisverbond het 
initiatief nam.  
In Uden werd in 1907 een bibliotheek door de drankbestrijdingsvereniging opgericht. De 
huidige bibliotheek kan als de rechtstreekse opvolger worden gezien. 
 
Wat voorafging. 
In het midden van de negentiende eeuw was er in Uden een Rooms-Katholiek 
Leesgezelschap actief. In 1854 kwam hieruit een bibliotheek van de Udense 
Vincentiusvereniging voort. Verdere gegevens ontbreken. 
 
Jaren daarna, in 1895 richtte de priester Alfons … 
 



 
Toevoegen: aan bronnen 
* BHIC, toegangsnr. 7681 Parochie Sint Petrus’Stoel in Antiochië Uden 1493 – 1990, inv. 
nr. 171. 
 
1927 Openbaar vervoer per bus 
Pag. 39 tweede kolom: HVVO moet zijn HHVO. 


