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Tussentijds is het tijdschrift van de historische kring 
voor Oss en omgeving, stichting De Werkende Mens. 
Tussentijds verschijnt twee keer per jaar in een 
oplage van 250 exemplaren. Donateurs krijgen het 
blad toegezonden.

De historische kring voor Oss e.o. DWM wil de 
geschiedenis van de bewoners in beeld brengen door 
onderzoek, lezingen en artikelen. Ook organiseert de 
kring excursies en andere activiteiten.

Donateur worden van de historische kring Oss DWM? 
Dat biedt veel voordelen. Zo wordt u als eerste op de 
hoogte gebracht van de activiteiten zodat u er tijdig bij 
kunt zijn. Het blad Tussentijds krijgt u toegezonden. 
Met uw bijdrage zorgt u er mede voor dat de 
historische kring DWM kan blijven werken aan de 
activiteiten. Per jaar is de contributie minimaal € 15,00. 
Wie donateur wil worden kan dit bedrag – meer mag 
natuurlijk ook! – overmaken op bankrekeningnummer  
NL 90 RABO 0180 45 89 81 Rabobank Oss, ten name 
van de stichting De Werkende Mens te Oss.

Stuurt u svp ook een briefje met uw naam en adres 
ter bevestiging naar st. DWM, Marmerstraat 10, 5345 
TB Oss. Een e-mail kan ook, via de website www.
dewerkendemensoss.nl.
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 Foto voorpagina: 

Achter de stoffenwinkel aan de Molenstraat staat verscholen de voormalige leerfabriek van de familie Van 
Maasakker. Zo verscholen dat het pand met zijn bijzondere geschiedenis pas sinds kort is aangewezen tot 
monument. In deze Tussentijds het verhaal van dit gebouw. (Foto PS)



Van de redactie

Wanneer de liefhebber over geschiedenis leest gaat 

het vaak over een persoon of een groep personen. 

Beroemdheden, schurken, verzetshelden, politici, 

koningen of koninginnen, filosofen, socialisten, 

liberalen, katholieken, burgemeesters, wethouders, 

inwoners van een bepaalde plaats, dominees en ga  

zo maar door.

De laatste tijd gaat het binnen het Osse historische 

wereldje meer over gebouwen. Het lijkt wel alsof 

het nu de beurt is aan de stad Oss zélf om haar/zijn 

verhaal te vertellen. Historische gebouwen krijgen nu 

vol trots een nieuwe bestemming. Zo duidelijk zelfs 

dat er een boekwerk over is geschreven.1 De huidige 

generatie ‘ruimte-inrichters’ gaat anders om met de 

stoffelijke resten van onze geschiedenis. Als zij hun 

(oorspronkelijke) functie verloren hebben wordt er 

creatief gedacht er een nieuwe invulling aan gegeven 

in plaats van de slopershamer te hanteren.

Geldt dat voor alle gebouwen in Oss? Nee toch 

niet…..U komt in deze Tussentijds ook verhalen tegen 

van panden die gesloopt worden maar….. dat zijn niet 

de gebouwen die we als oud zien maar die betrekkelijk 

jong zijn. Waren ze nog niet oud genoeg zodat er nog 

niet genoeg herinneringen of speciale gebeurtenissen 

liggen? Passen ze toch niet in het stadsbeeld of zijn ze

1      ‘Nieuwe waarde, herbestemmen in Oss 2.0’,  
Platvorm64, Rene van Grunsven e.a. 2022

 niet duurzaam genoeg, in deze tijden heel belangrijk. 

Bij de ‘herbestemde’ panden ook een hele uitdaging. 

Het antwoord op deze vragen zal pas over een hele tijd 

duidelijk worden.

De stad Oss kan haar verhaal niet alleen vertellen via 

de stenen maar ook via oude kaarten. Dan herkent 

men de veranderingen en ontwikkelingen in de stad. 

Elke plattegrond geeft de groeistuipen van de stad 

weer en hoe de mensen haar gezicht veranderden. 

Want net als de mode veranderen ook continue de 

ideeën over stadsontwikkeling. Uiteindelijk zag Oss 

er in de jaren ’70 heel anders dan nu, net zoals het 

modebeeld nu heel anders is dan toen…

Gaan we het dan helemaal niet over de Osse mensen 

hebben? Natuurlijk wel! Onze trouwe bendeleden 

passeren weer de revue. Maar de liefhebbers kunnen 

ook vol weemoed en water in de mond terugdenken 

aan de lekkere visjes bij vishandel Ceelen.

De stad spreekt maar laat ook haar inwoners spreken. 

Wie waren die inwoners ook alweer…  

O ja: de Werkende Mensen!

Namens de redactie, 

Robert van Vlijmen



De locatie is goed gekozen, want aan de overkant van de straat lagen 
in die tijd de fabrieken van Hartog en Zwanenberg, producenten 
van vleeswaren. Uit de verwerking van afvalproducten van de 
slachterijen kwamen weer tal van kleinere en grotere bedrijven 
voort. De bekendste daarvan is farmaceutisch bedrijf Organon. 
Organon was het initiatief van Saal van Zwanenberg en werd 
opgericht in 1923. Het maakte als eerste in Europa insuline in de 
strijd tegen suikerziekte. In deze bedrijvige omgeving ontstond dus 
ook de lederwarenfabriek, die de huiden uit de slachterijen ging 
verwerken tot tassen, koffers, laarzen en schoenzolen.

In 1890 koopt leerlooier Willem van Maasakker, die dan nog in 
Heesch woont, van een zekere Gerardus Cox, die als beroep kuiper 
is, voor 260 gulden een stuk grond aan de Molenstraat. Hier bouwt 
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Lederwarenfabriek 
Van Maasakker

J a c q u e s  v a n  d e n  B o s c h

Verscholen achter een winkel en omringd door woonhuizen 

staat aan de Molenstraat in Oss een van de weinige stenen 

getuigen van het rijke industriële verleden van deze stad. 

Het is de voormalige leerlooierij en lederwarenfabriek die 

in 1890 werd opgericht door Willem van Maasakker (1848-

1932) en vanaf 1917 verder ontwikkeld en uitgebouwd werd 

door zijn zoon Leon van Maasakker (1882-1958). 

Leerfabriek gezien vanaf Seringenhof  (FOTOGRAFIE VAN ASSENDELFT)



Van Maasakker een rechthoekig gebouw, iets terug gelegen van de 
rooilijn van de straat. Dit gebouw wordt omschreven als huis in 
de kadastrale gegevens. 

Vervolgens wordt een jaar later een uitbouw gerealiseerd tegen 
de zuidgevel van het huis en in hetzelfde jaar ook een losstaand 
gebouw aan de achterzijde van het huis. Het leerlooien en de 
productie van lederwaren is dan van start gegaan. De gebouwen 
worden in 1905 en in 1912 verbouwd en uitgebreid tot een langwer-
pig gebouw dat via een smaller deel verbonden wordt met het huis. 

In 1917 volgt grootschalige nieuwbouw aan de achterzijde van het 
terrein. Nieuwe eigenaar van het perceel is dan Leon van Maasakker, 
die de leerlooierij van Willem voortzet. De bestaande bebouwing 
die in de periode tussen 1890 en 1912 is ontstaan wordt grotendeels 
gesloopt en vervangen door een groot nieuw rechthoekig gebouw. 
Dit gebouw is het bewaard gebleven deel van de leerlooierij. 

Via verschillende oudere smalle bouwdelen, die dienstdeden als 
machinekamer en ketelhuis met hoge schoorsteenpijp, staat de 
nieuwbouw in verbinding met het huis aan de Molenstraat. 

In 1926 volgt de sloop van het huis, dat dan wordt vervangen door 
een veel kleiner gebouw. De twee gebouwen staan na de sloop van 
het huis weer los van elkaar op het terrein. Wel wordt er aan de 
voorzijde van het gebouw uit 1917 een nieuwe uitbouw gemaakt. 

Toen de leerlooierij in 1895 in gebruik werd genomen, stond het 
nog uit de buurt van de bebouwing. Maar gaandeweg groeit 
de voorstad in zuidelijke richting. In de jaren twintig en dertig 
ontstaat de wijk de Kortfoort, met onder andere de Palmstraat, 
de Floraliastraat en de Asterstraat. De riolering in deze wijk is 
aangelegd vanwege de overlast door het stinkende afvalwater van 
de leerfabriek. Desondanks was er voor Leon van Maasakker veel 

waardering. Hij steunde evenementen en reed zieken en gewonden 
in zijn auto naar het ziekenhuis. Vanaf 1935 was hij lid van de 
gemeenteraad voor de Rooms-Katholieke Staatspartij. 
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Willem van 
Maasakker 

(BRON: MYHERITAGE.COM)

Sopers Metaalindustrie 1958  (FOTOCOLL. BHIC)

Aanzicht zuidgevel 1917 
(BHIC BOUWDOSSIER, INV. 1502 BOUWVERGUNNINGEN OSS 190-1993, NR. 2568)
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De zaken liepen dus voorspoedig voor de 
familie Van Maasakker, totdat het bedrijf 
in 1937 failliet ging als gevolg van de grote 
economische crisis die de wereld toen teis-
terde. In 1999 werd Willie van Maasakker 
(1916-2002), de enige directe nakomelinge 
van Leon van Maasakker die toen nog in 
leven was, geïnterviewd voor een artikel in 
het Brabant Dagblad over de leerlooierij. 
Zij wilde liever niet aan die slechte tijd 
terugdenken. Wel kon ze zich de enorme 
huidenpers in de fabriek herinneren en dat 
er ongeveer 9 mensen werkzaam waren. 

Na het faillissement moest de familie van 
Maasakker hun villa aan de Molenstraat 
nr. 56 (tegenover het huidige Jan Cunen 
museum) verlaten en verhuisden ze naar de 
Burgemeester van den Elzenlaan, waar toen 
een Maycretewoning (prefab noodwoning) 
stond, die in 1947 op meerdere plaatsen 
in Oss werden neergezet in verband met 
de enorme woningnood na de Tweede 
Wereldoorlog.
In 1938 wordt het perceel met de aanwezige 
bebouwing, die dan als kantoor, fabriek en 

erf wordt omschreven, geveild. Koper is de 
N.V. Zwanenberg Fabrieken, die ter plaatse 
al veel grond in eigendom heeft. 

Het perceel wordt in 1949 overgenomen 
door Simon den Hartog (1892-1971) en zijn 
zoon Joël. Het complex is op dat moment 
niet meer als leerlooierij in gebruik maar 
als rijwielzadelfabriek. Op het perceel wordt 
in de jaren ’50 nog een nieuwe uitbreiding 
gemaakt aan de achterzijde van het gebouw 
uit 1917. Dit langwerpige bouwdeel sluit 
half aan op de achtergevel van de fabriek uit 
1917 en zou in 1993 weer worden gesloopt 
vanwege de aanleg van het nieuwe woon-
wijkje (Seringenhof en Narcishof) aan de 
achterzijde en opzij van het perceel. 

Latere verbouwingen hebben vooral 
betrekking op de verschillende aanbou-
wen tegen de voormalige leerlooierij ten 
behoeve van een hele reeks andere functies: 
rijwielzadelfabriek “Alspan” (1947-1948), 
constructiebedrijf Sopers, Peugeot-garage 
Van der Burgt, motorzaak Vos Oss (1972 
- 1995), Babyspeciaalzaak Riando (1996 – 
2007), Babyspeciaalzaak Het Hobbelpaard 
(2007 – 2021) en vanaf maart 2021 is hier een 
stoffenzaak gevestigd.

De voormalige leerlooierij en lederwaren-
fabriek is een van de weinige voorbeelden 
van industrieel erfgoed uit het begin van 
de twintigste eeuw dat is overgebleven in 
Oss. En dat is opmerkelijk voor een stad 
die grotendeels is gevormd door haar 
bijzondere industriële ontwikkeling. Bijna 
alle sporen van dat verleden zijn jammer 
genoeg uitgewist, terwijl dit soort erfgoed 
kan bijdragen aan een aantrekkelijk woon- 
en vestigingsklimaat voor zowel voor 
bewoners als bedrijven en is dan ook nog 
interessant voor bezoekers van de stad. Want 
op deze plek voel je nog de oorsprong van de 

Leon en Willemien (roepnaam) van 
Maasakker (COLL. FAM. VAN MAASAKKER)

Leon van Maasakker en zijn vrouw Wilhelmina van Empel, 1929 
(BRON: BERT WATTENBERG: ‘OSS, EFKES GELEEJE’, OSS 1997)

“Het voormalige lederwaren-
fabriekje behoort tot één van de 
eerste en nog bewaard gebleven 

pakhuizen/lederwarenfabriekjes 
van de Osse industrialisatie en 

stamt van rond 1895.
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werkstad die Oss al zo’n 150 jaar is. 

Vanwege de zeldzaamheidswaarde nam de 
gemeente Oss op 9 oktober 2019 het besluit 
om de voormalige lederwarenfabriek aan 
de Molenstraat 159 in Oss aan te wijzen als 
gemeentelijk monument. In de zogenaamde 
redengevende omschrijving bij het besluit wordt 
het gebouw als volgt gewaardeerd: 

“Het voormalige lederwarenfabriekje behoort 
tot één van de eerste en nog bewaard gebleven 
pakhuizen/lederwarenfabriekjes van de Osse 
industrialisatie en stamt van rond 1895. 

Het is een gaaf bewaard en herkenbaar industrieel 
gebouw met bijzondere herinneringswaarden. 

De bouwstijl/bouwtype is een schoolvoorbeeld 
van de verschijningsvorm van 19de-eewse indus-
triële panden. Daarnaast bezit het pand bouw-
historische waarden vanwege de nog aanwezige 
originele bouwmaterialen en detailleringen. Het 
pand bezit hoge cultuurhistorische waarden voor 
het verhaal van het industriële verleden van de 
stad Oss”. 

De kernwaarden van de lederwarenfabriek wer-
den eerder onderzocht door het Monumenten 
Advies Bureau (MAB) uit Nijmegen en beschreven 
in een bouwhistorische verkenning en waarden-
stelling (mei 2019).

Het Monumenten Advies Bureau concludeert 
dat de voormalige leerlooierij aan de Molenstraat 
een waardevol gebouw voor de cultuurhistorie 
van Oss is. Daarnaast liggen er waarden op het 
gebied van architectuur- en bouwhistorie waarbij 
de opzet en vorm van het gebouw nog voor een 
groot deel oorspronkelijk is. Na de bouw van 
de fabriek in 1917 is er in 1948 een verbouwing 
geweest waardoor de gevelindeling gedeeltelijk is 
aangepast. Het huidige uiterlijk van het gebouw 
stamt dus voor een deel uit deze periode.

Indien dit bijzondere gebouw een nieuwe 
bestemming zou kunnen krijgen en de voorlig-
gende latere bebouwing tegelijk wordt aangepast, 
dan wordt dit industriële erfgoed hopelijk beter 
zichtbaar vanaf de Molenstraat en krijgt dit 
‘auw fabriekske”, na zoveel jaren van onopval-
lendheid en anonimiteit, weer de aandacht die 
het verdient!

Noordzijde leerlooierij in 1988. (COLL. BRABANTS HISTORISCH INFORMATIE CENTRUM)

Bronnen: 

• Bouwhistorische verkenning & waardestel-
ling voormalige leerlooierij Molenstraat 
157-159 Oss, Monumenten Advies Bureau, 
Nijmegen,13 mei 2019.

• Redengevende omschrijving Molenstraat 
159 te Oss d.d. 8 oktober 2019; bijlage bij 
het besluit van B&W van de gemeente Oss 
d.d. 9 oktober 2019.

• ‘Oss, efkes geleeje’ door Bert Wattenberg, 
1997.

• Artikel Brabants Dagblad “Verborgen 
monumentale leerlooierij in Oss”, door Jan 
van den Hout, 7 augustus 1999.

• Artikel Brabants Dagblad “Niet vlam-
men, maar crisis gaven leerfabriek nek-
slag”, door John van Zuijlen, 12 augustus 
2019.



Gedichten tref je niet vaak aan in 

het blad “Tussentijds”, maar ik vond 

het wel passend om er deze tekst mee 

te laten beginnen. De naam J.B. 

Charles is namelijk een pseudoniem 

dat de criminoloog W.H. Nagel 

gebruikte voor zijn literaire boeken 

en gedichten. Zoals we verderop in 

dit artikel zullen zien, was de kroeg 

een heel belangrijk ontmoetingspunt 

in het Oss waarnaar de criminoloog 

Willem Nagel onderzoek deed en 

waarover zijn proefschrift ging. 

Hij schreef in dit boek regelmatig 

over de invloed van de kroeg op de 

misdadigheid in Oss.

Hoe kom ik nu na zoveel jaren waarin 
Oss het liefst de vroegere misdadigheid 
zou willen vergeten bij dit onderwerp 
terecht? Hoewel, vergeten? Tegelijk wil 
men toch deze tijd blijven romantiseren 
blijkens de muzikale productie “De Osse 
bende”, die in oktober 2022 gespeeld werd 
in Theater De Lievekamp. Ik liep tegen dit 
onderwerp aan bij mijn vrijwilligerswerk 
voor het Stadsarchief.

Het Stadsarchief heeft een depot waarin 
veel dozen staan met interessante papie-
ren die in de loop der jaren bij het archief 
afgeven zijn, omdat ze van belang zijn 
voor de geschiedenis van onze gemeente. 
Om dit alles zo toegankelijk mogelijk te 
maken wordt geprobeerd een beschrij-
ving te maken van de inhoud van die 
dozen. Die beschrijving wordt vervolgens 
op de site van het Stadsarchief gezet en 
geïnteresseerden kunnen daar op afstand 
kennis van nemen. Mochten ze de stuk-
ken willen inzien, dan kunnen ze tijdens 
de openingstijden naar het Stadsarchief 
komen en vragen om de betreffende 
doos. Tijdens dat werk kwam ik terecht 
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Willem 
Hendrik 
Nagel (1910-1983)

Jeanne Libregts

Willem Nagel / J.B. Charles (21-09-1981). FOTO ROB BOGAERTS  (ANEFO – NATIONAAL ARCHIEF)

In de kroeg kan men samen 
met anderen ergens anders zijn 
ergens anders dan waar men is 
ergens waar men een ander is 
beter, althans van meer waarde. 
Maar er horen wel anderen bij 
die dit een beetje beamen 
dus als jij nu ook doet of zij 
anderen zijn dan zij zijn 
is dat voor ons al genoeg. 
Neem er eentje van mij.

Dit is een gedicht van de dichter J.B. Charles en 
komt uit zijn gedichtenbundel “De warme slager” 
(Amsterdam, De Bezige Bij, 1973)



bij een aantal archiefdozen, waarop de naam Nagel stond. Oudere 
Ossenaren zullen zijn naam nog wel kennen. De dozen bevat-
ten allerlei onderzoeksgegevens die Willem Nagel gebruikte om 
uiteindelijk het boek “De criminaliteit van Oss” te schrijven. Op dit 
boek promoveerde hij in 1949 aan de Universiteit van Groningen 
tot doctor in de criminologie.

In dit artikel wil ik eerst een korte beschrijving geven van het 
leven en het werk van Willem Nagel en daarna kort ingaan op de 
bijgevoegde tekst die ik in zijn archief aantrof en die, denk ik, veel 
zaken in zich heeft die in de jaren 30 van de vorige eeuw in het 
misdadige milieu in Oss speelden.

Wie was Willem Nagel?
Willem Hendrik Nagel werd in 1910 in Zwolle geboren. Al snel na 
zijn geboorte verhuisde het gezin naar Groningen. Willem Nagel 
groeide daar op en studeerde er rechten aan 
de Universiteit. In de dertiger jaren van de 
vorige eeuw begon hij met zijn onderzoek 
naar de criminaliteit in Oss. Voordat 
hij daarmee klaar was, brak de Tweede 
Wereldoorlog uit waarin hij heel actief 
geweest is in het verzet. In het najaar van 
1940 sloot hij zich aan bij een verzetsgroep 
die inlichtingen verzamelde en deze doorspeelde naar Engeland. 
Hij blijkt in de oorlog onder veel verschillende identiteiten ge-
opereerd te hebben met daarbij behorende pseudoniemen. Dat 
gaf hem de kans in allerlei kringen anoniem te blijven. In die tijd 
begon Nagel ook gedichten en novellen te schrijven die uitgegeven 
werden onder het pseudoniem J.B. Charles. Na zijn promotie in 
1949 ging Willem Nagel werken aan de Rijksuniversiteit Leiden, 
waar hij in 1956 benoemd werd tot hoogleraar Penologie en 
Criminele Sociologie. Dit is een studierichting die zich bezighoudt 
met de sociaalwetenschappelijke bestudering van de oplegging en 
tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties. Daarbij komen 
vragen aan de orde als: Wat houden de sancties in? Wat wil men 
ermee bereiken? Worden die doelen ook bereikt?

Willem Nagel gold ook in het buitenland als een belangrijke 
criminoloog. Hij werkte onder meer als docent in de Verenigde 
Staten en Suriname en deed onderzoek in Thailand. Hij kreeg 
meerdere buitenlandse prijzen en werd in 1977 benoemd tot erelid 
van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie (de NVC). Hij 
werkte ook mee aan een aantal tijdschriften op het gebied van de 
criminologie. Zijn belang voor de criminologie blijkt ook uit het 
feit dat er een tweejaarlijkse prijs naar hem genoemd is, de Willem 
Nagelprijs. Deze prijs is in 1991 ingevoerd door de Nederlandse 
Vereniging voor Criminologie voor het beste proefschrift op het 
gebied van de criminologie.

Het belang van W.H. Nagel / J.B. Charles blijkt ook wel uit het feit 
dat er in 2010 bij gelegenheid van zijn honderdste geboortedag een 
tentoonstelling aan hem gewijd was in het Letterkundig Museum 
in Den Haag. Tegelijk verscheen toen een boek over hem, genaamd: 
“Het spoor terug J.B. Charles / W.H. Nagel 1910-1983”, geschreven 
door Kees Schuyt.

Het onderzoeksgebied van 
Willem Nagel in Oss
Bij het beschrijven van de documenten die ik aantrof, kwam ik 
de bijgaande letterlijke bekentenis tegen van een moord uit de 
dertiger jaren van de vorige eeuw. Om niemand te kwetsen heb ik 
de namen verwijderd. Hoe triest het ook was, het gaf wel een inkijk 
in de criminaliteit die toen in Oss op zijn hoogtepunt was. Er zitten 
in deze bekentenis een paar factoren die ik in allerlei verschillende 

beschouwingen over de misdadigheid in 
Oss in die tijd tegengekomen ben.

Op de eerste plaats de ontkenning van de 
verdachte. De moord was in 1932 gepleegd, 
maar pas in 1935 bekende de dader dat hij 
het was die de moord gepleegd had. Dat 
ontkennen was iets waar het misdadige 

milieu in Oss om bekend stond. De rechtbankpresident in ’s-
Hertogenbosch in die dagen, Jhr. Mr. Van Sasse van Ysselt, zei in 
een artikel in ”Het Volk” van 27 september 1933: “Een Ossenaar die 
praat….. dat is wel een wereldwonder”.

Op een bijeenkomst van het Psychiatrisch-Juridisch Gezelschap 
in 1933 vertelt Dr. Casparie, de gevangenis-arts en gerechtelijk 
psychiater in ’s-Hertogenbosch, dat er met de verdachten uit Oss 
psychisch iets heel bijzonders aan de hand is. Het zijn aardige men-
sen, volgzaam en ook heel spraakzaam over allerlei zaken, ook over 
hun persoonlijk leven. Echter als het over hun misdaad gaat, valt 
het stil. Ze kijken je met een zelfverzekerde glimlach aan en er komt 
geen woord meer uit. Ze weten dat ze alles kunnen ontkennen en 
dat niemand tegen hen zal getuigen, want dat durft niemand uit 
angst voor wraak. Het gevolg is dat ze vaak weer vrij komen, terwijl 
heel veel mensen weten dat zij de daders zijn. Casparie voegde er 
iets opmerkzaams aan toe waarover we nu nog na kunnen denken. 
Volgens hem heeft een Ossenaar bij een ongeluk of relletje op straat 
eerder dan een niet-Ossenaar de neiging het niet te willen zien, 
om maar niet te hoeven getuigen. Ik schrijf dat we daar nu nog 
over na kunnen denken, omdat ik, toen ik dit aan een wat oudere 
Ossenaar vertelde, het antwoord kreeg dat het volgens hem nog 
steeds zo was.
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Dat ontkennen was iets waar 
het misdadige milieu in Oss om 

bekend stond.  
“Een Ossenaar die praat…..  

dat is wel een wereldwonder”.
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     Casparie merkte ook op dat de verdachten 
uit Oss beslist geen psychopathische types 
waren. Het was de omgeving waarin ze ver-
keerden die hen misdadig maakte. Als ze uit die 
geografische omgeving wegkwamen, was de 
misdadigheid voorbij, maar kwamen ze weer in 
hun oude omgeving terug dan begon het weer.

Een ander vaak terugkerend verschijnsel in 
het misdadige milieu in Oss was de rol van 
de vrouwen. Op verschillende plekken kwam 
ik tegen dat de echtelijke trouw niet heel 
vanzelfsprekend was. De dader in deze bekente-
nis laat zich inpalmen door de vrouw van zijn 
latere slachtoffer. Hij wil haar helpen tegen 
haar agressieve man, maar verliest daarbij 
iedere realiteit uit het oog.

Als je leest over Oss in die tijd lijkt het wel of 
het volgebouwd was met kroegen. Blijkbaar 
hadden mensen naast hun dagtaak ook nog 
regelmatig thuis een café. Het slachtoffer uit 
dit verhaal was een tijdje in dienst van de 
Amstelbrouwerij, maar ’s avonds was zijn 
café open en er stond zelfs een biljart in. In die 
kroegen ontmoetten gelijkgestemden elkaar, 
werden misdaden bedacht en hield men elkaar 
de hand boven het hoofd. Willem Nagel zegt in 
zijn boek dat niet de alcohol het belangrijkste 
is in dit Osse milieu, maar dat het caféleven 
een van de voornaamste krachten is die het 

milieu samenbindt. Hij schreef: “De conclusie 
van mijn beschouwing over het alcoholisme 
moet zijn, dat niet in de eerste plaats het glas, 
maar voornamelijk de kroeg, van groot belang 
is in de correlatie van drankmisbruik en misda-
digheid. Het café, ‘dit kader van het betrokken 
sociale wrijvingsvlak’, is meer criminogeen dan 
de borrel zelf.” (De criminaliteit van Oss, p.316)

Hoe blij was Oss met 
dit boek?
Hoewel het proefschrift van Willem Nagel 
een analyse is van maar een beperkte tijd uit 
de Osse geschiedenis, was Oss niet blij met dit 
boek. Integendeel. Nagel promoveerde in 1949 
cum laude op zijn proefschrift en er werden 
4000 exemplaren van zijn boek gedrukt, wat 
voor een proefschrift heel veel is. Om versprei-
ding tegen te gaan, kocht de gemeente Oss een 
groot aantal boeken op.

Rond 1980 was Willem Nagel bezig aan een 
nieuwe publicatie die zou moeten aantonen 
dat de criminaliteit van Oss hoorde bij een 
periode uit het verleden en dat het latere Oss 
wat criminaliteit betreft niet verschilde van 
andere Nederlandse plaatsen. Zijn plotselinge 
overlijden in 1983 maakte dat dit boek er nooit 
gekomen is.

Foto uit 1935 van het Schaijks Veld toen dit stukje Oss bekend stond als de wieg van de Osse misdaad. Nu vindt men hier de Schadewijkstraat.  
STADSARCHIEF OSS, OBJECTNUMMER BCO013202

Gebruikte bronnen:

• De archiefdozen van Willem Nagel in het 
Stadsarchief van Oss. Hierin zitten zijn 
voorbereidingen op zijn proefschrift en 
ook reacties die hij hierop na zij promotie 
gekregen heeft. Ook zijn er kantenartike-
len in te vinden, zowel over Willem Nagel 
en zijn onderzoek als ook over de toestand 
in Oss in de dertiger jaren. Hierbij met 
name ook over de problemen in de relatie 
tussen politie en marechaussee, die zo 
groot waren dat er in 1938-1939 in de 
Tweede Kamer gedebatteerd werd over de 
kwestie-Oss. 

• Dr. W.H. Nagel: “De cri-
minaliteit van Oss”                                                                                                            
’s Gravenhage, D.A. Daamen’s 
Uitgeversmaatschappij N.V. 1949

• Verslag van een bijeenkomst van het 
Psychiatrisch Juridisch Gezelschap op 2 
december 1933 te Amsterdam o.l.v. Mr. 
F. Kranenburg met daarin veel beschou-
wingen over de criminaliteit in Oss en de 
oorzaken hiervan.

• Informatie over leven en werken van 
Willem Nagel die ik op verschillende 
internetsites vond.
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Van de redactie. Bij toeval trof Marita van Brussel, werkzaam bij het 
BHIC (Brabants Historisch Informatiecentrum), in de archieven daar 
een lijst van ‘Bargoense woorden’, ook wel ‘boeventaal’ genoemd, een 
lijst van woorden en uitdrukkingen die de politie van Oss en de 
Rijkspolitie te Zwolle opgevangen had op onder andere het woonwa-
gencentrum Vorstengrafdonk in Oss. De lijst dateert uit 1980. 

‘Bargoense woorden’
Taalgebruik opgevangen onder andere op het   woonwagencentrum Vorstengrafdonk te Oss’ 1980

M A R I TA  VA N  B RU SS E L



Vroeg in de zaterdagochtend van 15 oktober ver-
zamelden 32 reizigers voor de excursie naar België 
zich voor het gemeentehuis van Oss. Om 9.30 uur 
arriveerden we bij het Mijnmuseum van Beringen. 
Een immens gebouwencomplex dat hoort bij de 
zeven steenkolenmijnen die daar begin 1900 zijn 
aangelegd en in 1989 sloten. In de hoogtijdagen 
werkten daar ongeveer 6000 mijnwerkers, uit de 
omgeving maar ook van Poolse, Turkse en 
andere landen afkomstig. We werden rondgeleid 
door oud-mijnwerkers die uit eigen ervaring over 
hun zware werk vertelden. Onder het hoofdgebouw 
zijn mijngangen (de echte mijngangen zijn niet 
meer toegankelijk) gereconstrueerd, met alle 
apparatuur, die een goed beeld gaven van het 
winnen van de kolen, in lagen op bijna 800 meter 
diepte.
Na de middag reden we naar het gigantische fort 
Eben-Emael, iets zuidelijk van Maastricht. Gebouwd 
kort voor het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog, in de veronderstelling dat het 
onneembaar zou zijn bij een verwachte Duitse 
aanval. Het fort is aangelegd in een enorme 
mergelberg, waarin door mijnwerkers kilometers 
gangen zijn uitgehakt, manschappenverblijven, 
munitiedepots, een hospitaal en geschutposities. 
Op 10 mei 1940 echter landden 86 speciaal opge-

leide Duitse parachutisten met zweefvliegtuigen 
boven op het plateau van de heuvel van het fort, 
de zwakke plek want onverdedigd. Met een nieuw 
wapen, bommen met holle lading, schakelden ze 
het geschut van het fort in vijftien minuten uit. Er 
vielen in korte tijd tientallen doden onder de 
Belgische militairen en honderden gewonden. Na 
anderhalve dag belegering gaf de commandant 
van het fort zich met zijn 1200 manschappen over. 
De Duitse troepen konden nu tussen Nederland 
en België oprukken. De gidsen leidden ons door 
de onafzienbare lange gangen en vertelden over 
de strijd die zich hier heeft afgespeeld. Een indruk-
wekkend slot van de excursie. PS

Busexcursie België 
zaterdag 15 oktober

In de gangen van Fort Eben-
Emael, waar Duitse aanvallers 

10 mei 1940 met speciale 
explosieven de toegang 

openbliezen. De zwartgeblakerde 
muren en verwoeste 

pantserstalen deuren laten de 
gevolgen van deze aanval, waar 
een aantal Belgische militairen 

bij omkwamen, nog zien. (PS)

Een oud-mijnwerker laat in de 
kleedkamers zien wat voor uitrusting een 
mijnwerker droeg.

De reizigers voor de ingang van Fort Eben-Emael, 
zwaar gehavend bij de gevechten in mei 1940.

De enorme gebouwen van 
de mijnen van Beringen. 
Veel gebouwen hebben 
een nieuwe bestemming 
gekregen, voor evenementen 
en sport. Ook zijn er 
restaurants en een groot 
winkelcentrum bijgebouwd. 
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Tussen de vredig grazende koe, het 
lekker in de modder rollende varken 
en het moment waarop u in de 
winkel uw keus bepaalt, ligt een 
lange weg. Een weg waarop door de 
Vleeskeuringsdiensten die 
Nederland rijk was, goed werd 
gewaakt over uw biefstuk of 
sudderlapje. In stedelijke gebieden 
ontstonden in de 16e eeuw her en der 
verspreid al slachterijen, die 
toebehoorden aan individuele 
slagerijen. Omstreeks het einde van 
de 19e eeuw werden deze 
slachthuizen gecentraliseerd en 
ontstonden gemeentelijke 
slachthuizen, openbare slachthuizen 
of centrale slachthuizen.

Slachting  
eerste rund 1928
Het Voormalig Openbaar slachthuis Oss een bron van frustraties  
tijdens de periode 1933 - 1965

F R A N S  VA N  D E  V O RST

Bouwen slachthuis
Rond 1920 werd de uitvoering van de vlees-
keuringswet in handen van de gemeenten 
gelegd. Daarom werd in 1920 in Oss begon-
nen met de eerste besprekingen voor de 
bouw van een nieuw slachthuis, waarbij de 
eerste jaren gezocht werd naar een daarvoor 
geschikt terrein. Dit werd bemoeilijkt, omdat 
men aanvankelijk een spoorwegaansluiting 
wilde, waarvoor men het terrein zo moest 
kiezen, dat het raccordement zo goedkoop 
mogelijk werd. Op advies van de toenmalige 
Vleeskeuringsdienst Kring Oss, gemeenteraad 
en de slagersvereniging werd de noodzakelijk-
heid van de bouw van een openbaar slachthuis 
voor Oss en Omstreken bewaarheid. Begin 
1928 gaf de raad zijn goedkeuring aan het 
ontwerp van de architect voor een slachthuis 
aan de toenmalige Linkensweg.

In tegenwoordigheid van tal van genodigden 

werd op donderdag 10 oktober 1928 het 
slachthuis te Oss officieel geopend en in 
gebruik genomen door de burgemeester 
H.F. van den Elzen. 

Het hoofd van de Vleeskeuringsdienst, Dr. 
C.A. v.d. Leeden, werd tevens benoemd tot 
directeur van het slachthuis. Verder waren 
nog in dienst als keurmeester P.  Pouwels, 
G.Th. Tukker en J.B.L. Königs.

Als slachthuisknecht werkte er Ant. 
Bartels. 

In 1933 kreeg de heer Van de Leeden op 
zijn verzoek eervol ontslag en werd op 
1 oktober 1933 de heer C.A. Schueler be-
noemd als directeur van het gemeentelijke 
slachthuis, keuringsveearts en hoofd van 
de Vleeskeuringsdienst Kring Oss. In de 
jaren ’40 waren er steeds problemen met 
het slachthuispersoneel, vooral de leiding-
gevende kwaliteiten van de directeur 
kwamen in opspraak zodat er regelmatig 
verkeerde beslissingen t.a.v. het personeel 
genomen werden. Het personeel klaagde 
dan ook in het algemeen over optreden 
van de heer Schueler als directeur maar 
dit drong niet door bij het hoofd van het 
gemeentepersoneel. De heer Schueler was 
een eigenzinnig persoon.  In de vijftiger 
jaren werd het personeel in het slachthuis 
uitgebreid met verschillende hulp- en 
keurmeesters. Er werden immers steeds 
meer slachtingen verricht en ook de huis-
slachtingen moesten gekeurd worden.

Ingang van het Openbaar Slachthuis aan de Singel 1940-1945. In juni 1985 gesloten. FOTO PAUL VAN DE WERFF, COLL. STADSARCHIEF OSS BCO013262



De Vleeskeuringsdienst Kring Oss die de 
keuringen verzorgde bij de exportslagerijen 
was genoodzaakt om meer keurmeesters in 
dienst te nemen. 

Op 26 oktober 1949 berichtte de heer 
Schueler aan de NV Hartog zonder vooraf 
overleg gepleegd te hebben met B & W of 
de voorzitter van de commissie, dat hij niet 
meer varkens zou laten keuren dan 125 
per uur. Volgens een keurmeester zou de 
heer Schueler in zijn optreden tegenover 
de directie van NV Zwanenberg soepeler 
zijn dan t.a.v. de directie van NV Hartog. 
Ook waren er moeilijkheden tussen de 
heer Schueler en de ingenieur van het 
Stoomwezen te Breda over een inspectie 
van de stoomketel in het slachthuis. Dan 
waren er nog herhaaldelijk klachten over 
de regulering bij de verkoop van het ‘vrij-
bankvlees’.  Zo waren er nog meer klachten 
aan het adres van de directeur. 

Op 1 oktober 1958 was C.A. Schueler 25 jaar 
in gemeentedienst. De gemeente, namens 
de toenmalige wethouder Eijsvogels, wilde 
hem huldigen en vroeg op welke wijze hij 
dit jubileum wilde vieren. De heer Schueler 
antwoordde het helemaal niet op prijs te 
stellen gehuldigd te worden, hij was op 
die dag trouwens niet aanwezig. Hij was 
verbolgen en zei letterlijk: 

”Al wat jullie mij hebben aangedaan is om 
er gek van te worden; nooit in al die jaren heb 
ik een gratificatie ontvangen, zelfs mijn loon 
waarop ik recht had, heb ik via de A.R.K.A. 
(ambtenarenbond) eruit moeten slepen. Nee, 
jullie hebben mij nog lager behandeld dan een 
dief, ik vind het een schandaal, ik hoop dat het 
leed wat in die jaren mij is aangedaan, ook jul-
lie thuis zal overkomen; de een heeft zijn portie 
en de ander kan het nog krijgen. Herhaalde 
malen, heb ik schriftelijk de burgemeester te 
spreken gevraagd, die helaas steeds verhinderd 
was, zodat je als mindere machteloos staat. 
Dus, Eijsvogels, jullie kunnen er die dag van 
verschoond blijven farizeeër te komen spelen, ik 
vind het jammer destijds het besluit genomen te 
hebben ambtenaar te worden; dat is de stomste 
zet welke ik ooit heb gedaan. Ik geloof dat het 
geen nut heeft nog verder te praten over feest-
vieren, u hebt mijn standpunt in deze gehoord.” 
Aldus de uitspraak van Schueler.

De jaren die hierop volgden groeide het 
slachthuispersoneel gestaag. Aanwezig 
waren drie keurmeesters, een hal- en 
waagmeester en een slachthuisbediende.  
Op 1 april 1965, verliet de heer C.A. Schueler, 
wegens het bereiken van de 65-jarige 
leeftijd, de gemeentedienst. Hij werd op-
gevolgd door J.F. Westendorp als directeur 
van slachthuis en Vleeskeuringsdienst Oss.

Op 2 mei 1979 stelde de raad van de 
gemeente Oss een krediet van f 345.150,– 
beschikbaar voor de sloop van het gebou-
wencomplex, dat juist 50 jaar zijn diensten 
voor de vleesvoorziening in de regio had 
vervuild.

Na deze sluiting is het slachthuis nog 
gebruikt tot 1985 voor de reguliere nood-
slachtingen. Daarna is het slachthuis 
gesloopt om plaats te maken voor stedelijke 
bebouwing. In 1993-1994 werd begonnen 
met de bouw van een appartementencom-
plex met winkelruimte wat later de naam 
kreeg van de Geldersche Poort en staat aan 
het huidige Burchtplein.
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Directeuren van Vleeskeuringdienst annex 
Slachthuis:

• J.G. Schoon, geb. 14 juli 1894 Schiedam, periode 
1922-1924, vertrokken naar Echt

• C.A. van der Leeden, geb. 31 aug 1868 Mierlo, 
Rijksveearts annex apotheek sluiting 1924, periode 
1924-1928, vertrokken naar Vught

• C.A. Schueler, geb. 23 mrt 1900 Barneveld, periode 
1928-1965,  
† 20 mei 1965

• J.F. Westendorp, periode 1965-1984

‘Voormalige directiewoning naast het 
gesloopte slachthuis’.

Het eerste rund dat in 1928 is geslacht in het nieuwe Openbaar Slachthuis.
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De afgelopen maanden kwamen we op 
allerlei plekken in Oss weer diverse staaltjes 
immaterieel erfgoed tegen. In deze gevallen 
weer versieringen die heugelijke gebeurtenis-
sen in een leven markeren. Zoals de enorme 
opblaasbare fietser. Geplaatst om de verjaar-
dag van een gedreven 50-jarige wielerfanaat 
luister bij te zetten. We staan er telkens weer 
verbaasd over hoe creatief de opblaasnijver-
heid is in het ontwikkelen van poppen voor 

specifieke doelgroepen! De tijd dat er alleen 
Abrahammen en  Sara’s te huur waren is 
allang voorbij, zo blijkt maar weer. Elders in 
Oss zagen we een schattige opstapeling van 
geboortesymbolen om de komst van Milan 
te verkondigen aan voorbijgangers. De ouders 
hopen er waarschijnlijk op dat Milan een 
dierenliefhebber gaat worden, gezien de 
ooievaar, het vosje, een zebrastelletje (?) en 
een varkentje op het raam. Hoe die beestjes  

allemaal thuis gecombineerd gaan worden 
zal nog een puzzel zijn. 
Stijlvolle eenvoud straalt de witten kanten 
boog uit die een huwelijkspaar zal passeren 
bij het verlaten of aankomen bij de woning. 
Zo kan het ook, veel is niet perse gelijk aan 
mooi zoals kennelijk vaak  de gedachte is bij 
het ophangen van versieringen.  PS

Een kleine greep uit de mogelijkheden
 I M M A T E R I E E L  E R F G O E D  ( A F L .  4 )



Van de redactie: De sloop van basisschool De Korenaer in de wijk Ussen 
is in augustus dit jaar begonnen. Het einde van een school die voor 
vele honderden leerlingen een belangrijke rol in de wijk Ussen ver-
vulde. Oud-directeur Piet van Lijssel schreef op ons verzoek zijn herin-
neringen aan deze school en het onderwijs in Oss –West.
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Sloop van basisschool 
De  Korenaer

       

    einde van een onderwijstijdperk in Vlashoek-Ussen 

 P i e t  v a n  L i j s s e l

Rond 1920  wordt op ‘De Hoef’ in de Vlashoek een 

parochiekerk gebouwd: de Heilig Hartkerk, in de 

volksmond de ‘Bloemskerk’ genoemd naar de eerste pastoor 

Felix Bloem. De bouw van de kerk verloopt voorspoedig en 

in 1921 wordt hij plechtig ingezegend . 

Achter de kerk verrijzen tegelijkertijd een klooster van de 

Zusters van de Congregatie van de Dochters van Maria en 

Jozef uit Den Bosch en twee scholen, een meisjesschool en 

een jongensschool. 

De Zusters zullen zich gaan ontfermen over een 

kleuterschool (bewaarschool, zoals die toen heette), een 

weeshuis en een meisjesschool. Op de jongensschool worden 

leken-onderwijzers benoemd.

In 1922 komen vijf Zusters onder leiding van hun eerste Moeder 
Overste Berthilia (er zullen er nog velen volgen) naar het nieuw 
gebouwde klooster in de Vierhoekstraat. Het klooster krijgt de 
naam  ‘Maria Margaretha’ en staat er nog steeds als gebouw.

Op 1 mei van datzelfde jaar worden beide scholen plechtig inge-
zegend en beginnen al daags daarna de lessen. De namen van de 
scholen zijn even duidelijk als simpel: ‘R.K. Meisjesschool Heilig 
Hart’, ‘R.K. Jongensschool Heilig Hart’ en ‘R.K. Kleuterschool 
H.Hart’. 

Het onderwijs aan de scholen van de Vlashoek  is bestemd voor  alle 
jongens en meisjes uit het gebied van de huidige wijken Ruwaard, 
Vlashoek Ussen en Krinkelhoek. De scholen zijn  dan ook al snel 
goed bevolkt. 
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De gebouwen
De scholen staan ongeveer 100 meter uit elkaar. De 
speelplaatsen zijn omgeven door hoge muren met 
pilasters waartussen houten planken zijn bevestigd. 
Iedere speelplaats kent een dichte poort. Dit alles om 
maar te voorkomen dat de jongens bij de meisjes 
kunnen komen. Erger nog: kijken over de muren 
van de jongensschool  naar de meisjesschool was ten 
strengste verboden. Er is ook géén sprake van com-
municatie tussen beide scholen. Noch leerlingen noch  
leerkrachten hebben in de beginperiode contact met 
elkaar. Ieder gaat zijn eigen weg .

Buiten de muren van de oude jongensschool is 
rond 1960 een nieuwe lagere school gebouwd, de 
Laurentiusschool (thans Wijkgebouw De Bonte 
Hoef). Alle scholen samen voorzien op dat moment 
in het geven van onderwijs aan leerlingen uit de 
Vlashoek en uit het gebied van de latere wijken 
Krinkelhoek, Ruwaard en Ussen. In de loop der 
jaren zullen ze een aantal nieuwe namen krijgen, 
zoals: Paus Joannesschool, John F. Kennedyschool, 
Laurentiusschool en Rozenregen. 
In 1982 worden alle oorspronkelijke gebouwen ge-
sloopt, met uitzondering van de Laurentiusschool, 
dat wijkgebouw ‘De Bonte Hoef’ gaat heten . 

Een nieuwe wijk 
In 1975 besluit de Gemeente Oss om aan de 
Noordwestzijde van de stad, direct grenzend aan de 
Vlashoek, een nieuwe woonwijk te gaan realiseren: 
het uitbreidingsplan Ussen. De bezwaren van met 
name de agrariërs, die in het gebied wonen en werken, 
zullen worden ingewilligd. Zij zullen een ruime ver-
goeding ontvangen voor hun akkers, weilanden en 
boerderijen. Hierdoor is de weg vrij voor toekomstige 
woningbouw. Er zullen volgens planning  in het plan 
Ussen totaal circa 3200 woningen worden gebouwd.

Uiteraard bevat het investeringsplan ook een groot 
aantal voorzieningen voor het onderwijs in de nieuwe 
wijk. Het katholiek onderwijs in de Gemertstraat 
krijgt een 12-klassige school met 2 kleuterscholen, 
het complex moet in 1977 gereed zijn. Het openbaar 
onderwijs krijgt op termijn eenzelfde complex (OBS 
De Bussel) en dat geldt ook voor het katholiek onder-
wijs (De Polderhof). 

De planning is duidelijk, nu de invulling nog. Piet 
van Lijssel krijgt, als ‘bouwpastoor’ en voorgenomen 

Laurentiusschool -later De Bonte Hoef

 Jongensschool -   later hoofdgebouw van de JF Kennedyschool        

Kleuterschool - later deel van JF Kennedyschool
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hoofd van de nieuwe school, van het  
toenmalige schoolbestuur carte-
blanche om de bouw op te starten en 
namens hen te gaan te begeleiden.  

In bouwvergaderingen  met de 
Gemeente Oss, architect Elemans en 
bouwbedrijf Hendriks wordt hiermee 
direct begonnen. Belangrijk taak is, 
naast het gebouw, ook de verdeling 
van de leerlingen over de nieuwe en 
oude school te regelen. Bij de start 
zal, gezien de ligging van de scholen, 
tussen beide scholen een ontslui-
tingsweg worden geprojecteerd, die 
de wijken Vlashoek en Ussen scheidt 
en tevens entree-route gaat worden 
voor de nieuwbouwwijk. Voor de 
bevolking van de scholen zal deze 
Braakstraat, zoals die zal gaan heten, 
de schoolgrens gaan worden. Kinderen 
die voorafgaand aan de nieuwbouw al 
‘over de Braakstraat heen wonen’ gaan 
naar de nieuwe school. De rest blijft op 
de JF Kennedy. Dit betekent enorme 
inkrimping van de JF Kennedyschool. 
Reden voor het hoofd aldaar om te gaan 
uitzien naar een onderwijsbenoeming 
op een school in het Noorden van het 
land. Zijn plaats zal worden opgevuld 
door Gerard Wesseling, die al op de 
JF Kennedyschool werkt. Zeven  leer-
krachten en ongeveer 200 kinderen van 
de JF Kennedyschool zullen meegaan 
naar de nieuwe school op Ussen. De 
bouw hiervan start uiteindelijk in 1976.

Het schoolgebouw is gesitueerd langs 
de Gemertstraat, toentertijd een klein 
zandweggetje, dat de wijk Vlashoek 
via de Amsteleindstraat verbond met 
nieuwbouwwijk Ussen. Dit landelijk 
deel bestaande uit weilanden akkers 
en maïsvelden zou gaan bruisen van 
activiteit. 

De planologische ontwikkeling van 
Ussen was door de Gemeente Oss nog 
niet helemaal afgerond toen de school 

werd gebouwd. In principe zou de 
Gemertstraat gaan dienen als ontslui-
tingsweg en zou de ‘hoofdstraat’ langs 
de school worden .Pas tijdens de bouw 
wordt hier van afgeweken en wordt de 
Grindlaan in het stedenbouwkundig 
project opgenomen en aangelegd  als 
hoofdstraat. Gevolg is dat de school 
georiënteerd staat aan de Gemertstraat 
en dus, achteraf gezien, 180 graden 
gedraald staat!

De 12-klassige lagere school met 2 
kleuterscholen wordt op 15 augustus 
1977 in gebruik genomen en 253 
kinderen vanuit het oude en nieuwe 
schoolgebied betreden als eersten de 
nieuwe school. Tijdens de pauzes van 
de school verdwijnen de meesten van 
hen in de maïsvelden rondom.

Ook de eerste bouwactiviteiten van de 
wijk Ussen zijn inmiddels gestart. De 
school heeft echter nog geen naam en 
gaat voorlopig beginnen als: ‘school 
Ussen’.

In het Ussengebied is men tegelij-
kertijd bezig met archeologische 
opgravingen. Alle bouwplaatsen en 
wegcunetten in de toekomstige wijk 
zullen archeologisch worden onder-
zocht. Deze jarenlange archeologische 
onderzoeken leiden uiteindelijk tot 
een van de grootste opgravingen 
in Nederland. Rondom de school 
wordt een 3-tal nederzettingen uit 
de Bronstijd en IJzertijd blootgelegd. 
Vanaf de school tot aan het later te 
bouwen winkelcentrum komt onder 
andere een groot inheems-Romeins 
IJzertijdgrafveld aan het licht. De 
archeologen van de Universiteit van 
Leiden vinden hun onderkomen in 
de nieuwe school. Vondsten worden 
daar voorlopig gestationeerd, er wordt 
vergaderd en ook worden er exposities 
gehouden voor de leerlingen en de 
wijkbewoners.

Sloop  oude H.Hartscholen 

Gemertstraat ten tijde van de bouw 1976. Aan de 
rechterzijde van het pad komt de school De Korenaer.

Bouw van de ‘school Ussen’ in 1976

De Korenaer voor de opening in 1977, toen nog ‘school Ussen’
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De school krijgt een naam 
Een wedstrijd onder de schooljeugd levert uiteindelijk een 
schoolnaam op. De winnaar is Hans Meijer, die de schoolnaam 
aan de hand van de gewassen uit de omgeving bedenkt: DE 
KORENAER. De beide kleuterscholen passen hun namen 
ook aan veldnamen aan en worden KLAVERTJE VIER en  
BOTERBLOEM genoemd. 

Tijdens de officiële opening van de school op 8 juni 1978 door 
burgemeester Louis Jansen mag Hans Meijer samen met de 
burgemeester de vlag hijsen en als openingssymbool de eerste 
ballonnen van de ballonnenwedstrijd loslaten.

De school maakt een zeer snelle groei door. In recordtijd worden 
er huizen gebouwd en stijgt wekelijks het aantal leerlingen. 
De forse leerlingtoename vraagt veel van het personeel en de 
directie. Tijdens het schooljaar moeten steeds klassen worden 
herverdeeld, leerkrachten bijbenoemd en materialen bijgekocht. 
Het gaat zo snel dat al in 1978 een dependance moet worden 
bijgebouwd. Volgens planning van de gemeente zal deze 
dependance een houdbaarheidstermijn hebben van 15 jaar 
en dus rond 1993 moeten worden afgestoten ….naar achteraf 
blijkt een grote misrekening. In 1987 is de Korenaer de grootste 
basisschool van Nederland! Ze telt op dat moment iets meer 
dan 800 leerlingen!
Met Kerstmis 1992 gaat een deel van de dependance ’s avonds 
in vlammen op en moeten leerlingen uitwijken naar de Mgr. 
Bekkersschool in de Krinkelhoek. De schade wordt hersteld, 
de dader gepakt en de leerlingen keren na enkele weken weer 
terug in het gebouw. Pas in 2022 (bij de sloop  van de Korenaer) 
wordt de dependance gesloopt. Heeft het toch maar mooi 44 
jaar volgehouden! 

 Het onderwijs verandert

Met de komst van de Wet op het Basisonderwijs in 1985  komt er 
een einde aan de benamingen ‘lagere school ‘en ‘kleuterschool’. 
Onderwijzers worden ‘leraren’ en het hoofd wordt ‘directeur’. 
Maar vooral in het onderwijs zelf gaat het roer vrij radicaal om. 
Er moeten schoolwerkplannen worden gemaakt, leerlingdos-
siers worden aangelegd en individuele leerlingbegeleiding wordt 
ingevoerd. Er ontstaan nieuwe functies zoals remedial teacher, 
ICT coördinator en interne begeleider.

De computer doet zijn intrede binnen de klas, methodieken 
zijn niet meer zo ‘heilig’ als vroeger. De school krijgt een 
Medezeggenschapsraad en ouders gaan participeren in het 
beleid van de school. 

De Korenaer ontwikkelt zich als een kwalitatief hoogwaardige 

Opening van de Korenaerschool. Hans Meier laat de eerste ballonnen los.

Dependance aan de Gemertstraat.
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school, met goede eindresultaten en een actieve school voor de 
leerlingen. Dit uit zich in de vorm van sporttoernooien waarvan 
tientallen meters met bekers de lange wanden getuigen, maar ook 
sociale acties zoals inzamelingen voor noodgebieden in de wereld 
en diverse goede doelen. Daarnaast zijn er veel leuke activiteiten, 
zoals  schoolkampen, musicals, een eigen toneelgroep en diverse 
culturele excursies en activiteiten. Ouders, kinderen en leerkrach-
ten voelen zich thuis op school. 

In 2006 neemt directeur Piet van Lijssel afscheid na 40 jaar onder-
wijs, waarvan bijna 30 jaar op de Korenaer. Hij wordt opgevolgd 
door Peter Jansen, die in 2022 het stokje overgeeft aan Marion van 
Rooij, op dat moment directeur van de JF Kennedyschool. 

Tijdens de periode na 2006 wordt geleidelijk duidelijk dat de 
JF Kennedyschool te maken gaat krijgen met een forse afname 
van leerlingaantallen door vergrijzing van de wijk aldaar. Op de 
Korenaer is de populatie ook afnemend. Er gaan stemmen op voor 
een scholenfusie tussen beide scholen hetgeen in 2022 werkelijk-
heid gaat worden. Er zal een nieuw schoolgebouw komen op de 
plaats van de huidige Korenaer.

De Korenaer wordt in september 2022 gesloopt en het gebouw 
van de JF Kennedyschool krijgt wellicht een andere bestemming. 
De namen van beide scholen verdwijnen definitief. Er komt een 
nieuwe school met een geïntegreerd kindcentrum die de nieuwe 
naam ‘DE AVENTURIJN’ zal dragen, onder leiding van Marion 
van Rooij. Dit betekent het definitieve einde van De Korenaer  in 
de wijk Ussen.

Het einde van een tijdperk…alleen de herinnering blijft.

   
Zo maar drie foto’s van de vele schoolactiviteiten.
ALLE FOTO’S KOMEN UIT DE COLLECTIE VAN PIET VAN LIJSSEL.

Sloop van De Korenaer  ….dag fijne Korenaer…  
OKTOBER 2022



26 DE STRAAT 
JURGEN PIGMANS [STADSARCHIEF OSS]
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Het grootste gedeelte van de 
Kruisstraat was een eeuw geleden 
nog grotendeels onbebouwd. Er 
waren zelfs nog enkele boerderijen 
aan de straatkant te vinden. Toch 
zou het landelijke karakter van de 
Kruisstraat snel veranderd worden 
door de groeiende industriestad die 
Oss destijds was. 

Een oude boerderij aan de Kruisstraat, met op de achtergrond de nieuwbouw van Huize Katwijk, 
eind jaren vijftig. (FOTOGRAAF DAAN SCHOLTE. COLLECTIE STADSARCHIEF OSS)

De bebouwing aan de Kruisstraat in de jaren vijftig gezien richting het centrum, ongeveer ter hoogte van de 
huidige Lievekamplaan.  (FOTOGRAAF DAAN SCHOLTE. COLLECTIE STADSARCHIEF OSS)

De oude route vanuit het westen van Brabant naar de stad Oss, kwam uit de richting 
van Den Bosch. Logisch dus dat deze weg vroeger de naam Bossche Straat droeg. Dat 

duurde tot ongeveer halverwege de negentiende eeuw. Toen besloot het Osse stadsbestuur 
het gedeelte tussen de Kromstraat en de Heuvel om te dopen tot Kruisstraat.

KRUISSTRAAT
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Molen Zeldenrust aan de Kruisstraat in november 
1975, toen de restauratie nog niet was afgerond. 
(FOTOGRAAF PAUL VAN DER WERFF. COLLECTIE STADSARCHIEF OSS)

De rails van het fabriekslijntje, over de Lievekamp richting de Kruisstraat, in 1976.  
(FOTOGRAAF PAUL VAN DER WERFF. COLLECTIE STADSARCHIEF OSS)

Het enige gebouw in dit deel van de straat dat 
nog van voor de industrialisatie stamt, is de 
molen. In 1860 gebouwd, kreeg het bouwwerk 
aanvankelijk de naam ‘De Zwaluw’. Toch staat 
hij al sinds jaar en dag bekend onder de naam 
‘Zeldenrust’. Die molen heeft nog actief dienst-
gedaan tot na de Tweede Wereldoorlog, maar 
was in de jaren zeventig behoorlijk vervallen 
geraakt. Toen is de Zeldenrust door de 
gemeente aangekocht en gerestaureerd (redac-
tie: gestimuleerd door een actie voor herstel 
door Paul Budde).

Tot in de jaren zestig waren in de Kruisstraat 
nog kleine arbeidershuizen te vinden. Deze 
stonden met hun rug naar de Lievekamp, een 
braakliggend stuk land, ingeklemd tussen de 
spoorlijn en de Kruisstraat. De Lievekamplaan 

en ook het (eind jaren zestig) nieuwe theater 
van Oss danken beide hun naam aan dit oude 
open gebied. Over de Lievekamp liep verder nog 
het fabriekslijntje dat aftakte van het hoofd-
spoor, richting het terrein van de firma Jurgens. 

Later streek daar het Eindhovense Philips neer. 
De rails van dat goederenspoor lagen dwars 
over de Kruisstraat heen, niet ver van de kruising 
met de Boterstraat.
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Op de hoek van de Kruisstraat met de Nieuwe Brouwerstraat is al zo’n 
anderhalve eeuw een statig herenhuis te vinden, ooit het woonhuis 
van een van de Osse burgemeesters: Van den Elzen. Toen dit pand in 
de negentiende eeuw gebouwd werd, was Van den Elzen overigens 
nog bierbrouwer. Rechts naast het huis heeft lange tijd een flinke 
brouwerij gestaan, waar zijn Elzasbier werd gemaakt. En daarmee is 
ook meteen de herkomst van de naam Brouwerstraat duidelijk. De 
toevoeging ‘Nieuwe’ komt voort uit het gegeven dat het eerste 
Brouwersstraatje vroeger vanachter het huis verder richting de Grote 
Kerk liep, maar in de loop der jaren helemaal is opgeslokt door de 
fabrieken. Zo verdween de ‘oude’ Brouwerstraat van de kaart.
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De Kruisstraat op een ansichtkaart, begin vorige eeuw. Links in beeld het brouwershuis van Van den Elzen en daar rechts naast 
is nog de bijbehorende brouwerij te zien.  (COLLECTIE STADSARCHIEF OSS)
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Het laatste deel van de 
Kruisstraat wordt gedomi-
neerd door een duidelijk bin-
nenstedelijke bebouwing. Aan 
de linkerzijde zijn de laatste 
overblijfselen te vinden van 
het gigantische fabriekscom-
plex dat daar ooit stond. Nu 
resteren alleen het oude 
hoofdkantoor, thans de 
Groene Engel, en het voorma-
lige koetshuis van de villa van 
margarinefabrikant Henri 
Jurgens (1840-1888), Huize Kio 
genaamd. Dat stond tot 1980 
tussen beide panden in, op de 
plek waar tegenwoordig een 
schilderachtig parkje ligt. 

Waar de Kruisstraat nu eindigt, vinden we het begin 
van de oude stad Oss. Daar komen het Walplein en 
de Heuvel bij elkaar, op de plek waar ooit de stadspoort 
naar Den Bosch en later het Osse tolhuis stonden. 
Daar waar dus ooit de Bossche Straat begon. Nu 
herinneren alleen straatnamen als Walplein en 
Boschpoorthof nog aan de middeleeuwse geschiede-
nis van de omwalde en met toegangspoorten uitge-
ruste stad Oss. 
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Huize Kio, links te zien op een ansichtkaart van ongeveer een eeuw geleden toen het onderdeel uitmaakte 
van de kantoren van de margarinefabriek van de firma Jurgens. Het pand rechts kennen we nu als de Groene 
Engel. Huize Kio werd flink verbouwd door Philips, die het terrein van Jurgens overnam, en is uiteindelijk in 
1980 gesloopt. (COLLECTIE STADSARCHIEF OSS)

Het Osse tolhuis tijdens de afbraak in 1902. Voorheen moesten 
bezoekers van de stad hier tol betalen om verder te mogen. 
(COLLECTIE STADSARCHIEF OSS)



Dit verhaal gaat over Bernard en Marie Welting van 

Leeuwen en hun afkomst. De panden aan de Molenstraat 

75 tot en met 79 behoorden hen eens toe. Buiten Bernard en 

Marie woonden er nog twee andere families. Van 1958 tot 

en met 1968 was er een Karmelietessenklooster gevestigd. 

Niet iedereen in Oss was met de komst van het klooster 

gelukkig.  

 

Het uitgebreide en gedetailleerde verhaal is te lezen in het 

boek: 1795 – 1978 Welting van Leeuwen en het Maria-

Theresia-Klooster, Arno van Orsouw, Stadsarchief Oss 

archiefnummer 2642, 60 pagina’s, 24 mei 2021, uitgever 

Stadsarchief Oss.

Bernard en Marie Welting
Na 1800 is er in Oss steeds meer werkgelegenheid. In 18511 had 
Oss ongeveer 3900 inwoners. Waar het met de eco nomie goed gaat 
bloeit ook het sociale leven.

Zo zijn er drie families die waarschijnlijk van de werkgelegen-
heid in Oss hoorden. Ze komen alle drie van ‘buiten’ naar Oss. 
Als eerste in 1883 de familie Van Leeuwen, vervolgens in 1885 de 
familie Dooremans. ‘Pas’ in 1925 komt de familie Welting naar Oss.  
Het kloosterplan loopt uiteindelijk, door een aangepast tijdsbeeld, 
iets anders af dan gedacht. Het jaar 1968 wordt een markant jaar 
voor Marie en Bernard. 

1  De Aardbol, Dr. C. R, Hermans, Beschrijving der Nederlanden, 1841, 
uitgever J. H. Laarman, Amsterdam.
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Van de redactie: archivaris Agnes Lewe schreef in Tussentijds 2010-2 ook 
over dit klooster. Arno van Orsouw heeft aanvullende gegevens gevonden 
over de familie Welting en het klooster en verwerkt in dit artikel.

Welting van Leeuwen 
en het Maria-Theresia-Klooster

A r n o  v a n  O r s o u w

Molenstraat 75-79 tegenwoordig. (PS) 



De familie Dooremans 
Hun familiewortels liggen rond Boxmeer. Het zijn van moe-
ders kant de overgrootouders van Marie Welting van Leeuwen.  
De overgrootouder Christiaan van den Berg is in Sambeek 
geboren, zijn vrouw Jacoba Teeuwsen is in Vierlingsbeek. 
Dochter Hendrina en Gerardus (Jan) Dooremans komen 
uiteindelijk in Oss terecht. Jan was van beroep pottenbakker.  
Hendrina en Jan zijn dochter Christina Maria treedt te Oss in het 
huwelijk met Lambertus van Leeuwen. 

De familie Van Leeuwen
 Willem van Leeuwen is in Oijen en Maria Theresia Hoogers 
is in Megen geboren. Ze hebben in totaal acht kinderen ge-
kregen. Het zijn van vaders zijde de grootouders van Marie 
Welting van Leeuwen. Lambertus van Leeuwen, zoon van 
Willem is in Oijen geboren. In mei 1883 staat een gedeelte van 
het gezin in wijk A54 en huisnummer 57 te Oss ingeschreven. 
(red.: Vroeger waren steden in wijken met letters A, B enz. inge-

deeld en de huizen daarbinnen genummerd. Dat is vanaf ca. 1900 
vereenvoudigd tot straatnemen met per woning een nummering.) 
Zoals eerder vermeld treden Christina Maria Dooremans en 
Lambertus op 03 juli 1891 in het huwelijk. Hun dochter Maria 
Theresia (Marie) wordt te Oss op Berghemseweg B89 geboren. 
Christina Dooremans gaat na het overlijden van Lambertus (1898) 
op de Heuvel 68 wonen. 

De familie Welting komt uit Bergh, dat ligt bij ’s-Heerenberg, 
het huidige Montferland. Peter Welting is in 1855 met Adriana 
Berendsen Getrouwd. Adriana is in Haarlem geboren. Ze krijgen in 
totaal twaalf kinderen. Een daarvan is Bernardus geboren te Bergh.  
In 1882 treedt Bernardus in het huwelijk met Anna Wilhelmina 
Erwig. Ze krijgen acht kinderen, Bernardus Johannes Josephus 
(Bernard) is de jongste van het gezin en geboren te Grave. 
Zijn vader was op dat moment van beroep muziekdirecteur. 
In oktober 1925 komen pa Bernardus, An en Maria naar Oss.  
Bernard komt in april 1925 in Oss wonen, hij heeft een baan als 
commies bij de P.T.T. Bernard treedt in 1930 te Oss in het huwelijk 
met Marie van Leeuwen. 

Onroerend goed
Na het overlijden van Lambertus leggen Christina en Elisabeth 
bij de notaris de erfenis vast. In 1907 wordt er onroerend 
goed op het Teugenaarspad, de huidige Teugenaarsstraat, 
verkocht. Ze kopen op hun beurt van Eimert Norbard een 
winkel met slachthuis. In 1935 handelen ze in een bouwterrein.  
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Gevelsteen Molenstraat 79

Sigarenwinkel ‘Magazijn De Klok’, links van het Gengske.
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Op de Heuvel nummer 68 baten ze ‘Magazijn De Klok’, een si-
garenwinkel uit. Het pand heeft op dit moment (2022) nummer 
3. Aan de rechter zijde van het pand is de ingang van ’t Gengske. 
Na het overlijden, in 1931, van Elisabeth had Christina het waar-
schijnlijk in de sigarenhandel wel gezien. In maart 1931 wordt de 
bovenwoning van de winkel te huur aangeboden. Elisabeth had 
voor zover bekend geen partner. Aannemelijk is dat een gedeelte 
van de erfenis naar Christina is gegaan. 

Eind maart 1931 staat er een advertentie 
in de krant dat er aan de Molenstraat twee 
mooie in aanbouw zijnde herenhuizen te 
huur komen. In een andere advertentie; 
‘voor direct te aanvaarden een mooi ingericht 
bovenhuis voorzien van alle gemakken, Heuvel 68 te Oss. ‘ 
Begin 1933 besteedt Christina de bouw van een dubbel en enkel 
woonhuis op het Teugenaarspad aan. De latere Teugenaarsstraat. 
In 1934 geeft Bernard Welting de opdracht voor de bouw van een 
woning. Op dat moment woont hij met Marie op Molenstraat 79.  

Bernard en Marie hadden de bijnaam ‘Pasrijk’. Dat betekende dat ze 
rijkdom door erfenissen en dergelijke hadden vergaard. De winkel 
op de Heuvel is na het overlijden van Elisabeth verhuurd, ook de 
bovenwoning stond te huur. Verder had Christina drie  panden aan 
het Teugenaarspad. Ook Bernard had vastgoed in zijn bezit, dat was 
minimaal één woning. Die was in 1934 gebouwd. Waarschijnlijk 
bezat hij ook nog zijn oorspronkelijke woning aan de Kruisstraat. 

De zussen en het geloof
In januari 1924 is er een lezing over de Zalige Kleine Thérèse, 
toegangskaarten zijn onder andere bij Dooremans Heuvel hoek 
Passage te koop.

Later zal blijken dat Elisabeth toebehoorde aan de Derde Orde van 
Karmel. Ook Christina is lid van een kerkelijke orde, namelijk de 
Derde Orde van St. Franciscus2 (van Assisi). Hun schoonzus Maria 
Bernadina Welting was ook lid van een Derde Orde. Het is mij niet 
bekend welke.

Het Maria-Theresia-Klooster
Eerdere pogingen om de panden aan de Molenstraat aan de karme-
lietessen te schenken waren mislukt. De bisschop, Monseigneur 
Mutsaerts, zag het niet zitten en keurde alle plannen af. In april 
1955 bracht Marie een bezoek aan een zieke. Daar hoorde ze dat de 
paters Karmelieten de villa van dokter Bauer wilden kopen. Het 
was de bedoeling om er een Karmelietessenklooster stichten. De 

2 http://www.ofsnederland.nl/

villa was echter te duur. Marie schrok hiervan, was het dan echt 
waar dat de Karmelietessen naar Oss wilden komen? Ze had met 
Bernard al zeven jaar geleden afgesproken om hun drie huizen na 
te laten. En wel aan een Zustersklooster. De Zusters zouden dan 
na hun dood aan de Molenstraat kunnen gaan wonen. 

In april 1955 stapt Marie naar het Patersklooster om bij Pater Prior 
Bongers te informeren. Pater Prior Bongers schrok zichtbaar en 
wist niet wat hij van het idee van Marie moest denken. Eind april 

1955 komen Pater Nolte en Pater Bongers langs 
om alles nog eens duidelijk te bespreken. Daarop 
gaat Pater Nolte op bezoek bij deken Van Herpt 
en burgemeester Delen. Deken Van Herpt en 
burgemeester Delen stemmen in met het plan

De Zusters te Boxmeer slaan van het aanbod achterover. Alle drie 
de woningen worden aan de orde geschonken. Met dien verstande, 
dat de Weltings zelf tot aan hun dood in hun gedeelte kunnen 
blijven wonen

Het is nodig om goedkeuring van het episcopaat en de Paus 
te krijgen. Opnieuw beginnen de onderhandelingen met de 
bisschop en de Provinciaal van de Karmelieten. Burgemeester 
Delen en deken Van Herpt doen een goed woordje. 
Last but not least zijn er de huurders die op de nummers 75 
en 77 wonen. Om zomaar uit een mooi huis met een tuin van 
70 meter diep te verhuizen? Dat de communicatie met de be-
woners niet soepel verloopt, is uit allerlei artikelen af te leiden. 
Dokter Verweij koopt begin 1957 een huis, de andere buren 
worden na een driehoeksruil in de Boterstraat ondergebracht. 
Een punt van aandacht is dat de bewoonsters van het klooster in 
hun onderhoud moeten kunnen voorzien. Marie ziet hiervoor wel 
oplossingen: enerzijds de zeer grote tuin van 70 bij 18 meter, met 
fruitbomen; er kan ook voldoende groente worden verbouwd; en 
de mogelijkheid om, uiteraard binnen het klooster, voor de N.V. 
Organon te gaan werken. 

De officiële goedkeuring
In 1955 viert het echtpaar, met een 
reis naar Lourdes, hun zilveren 
bruiloft. Op de zilveren feestdag 
5 juni 1955 bereikt hen te Nice 
een telegram. De bisschop van 
‘s-Hertogenbosch geeft zijn 
goedkeuring aan de plannen. Op 
één augustus is in Oss het officiële 
bericht vanuit Rome ontvangen. 
Heiligheid Paus Pius XII had op 
de feestdag ‘Onze Lieve Vrouw 

Om zomaar uit een 
mooi huis met een tuin 

van 70 meter diep  
te verhuizen?
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van de Berg Karmel’ zestien juli 1955 toestemming verleend. Er 
kan voor het klooster worden overgegaan tot het oprichten van 
een stichting. De stichting gaat uit van de Karmel te Boxmeer. 
Er zullen acht Zusters met aan het hoofd een Mater het klooster 
betrekken. De beide woningen zullen na een verbouwing tot 
klooster met openbare kapel worden ingericht. De kapel komt daar 
waar dr. Verweij woont. In de voor iedereen toegankelijke kapel zal 
dan een paar uur per dag het allerheiligste worden uitgestald. Op 
werkdagen kan men de Heilige Mis bijwonen. Het klooster krijgt 
de naam Maria Theresia en dat wordt ook de naam van de kapel.  
Voor de Zusters heeft dit een nog groter betekenis, Maria is hun 
grote patrones en (de kleine) Theresia de stichteres van de orde. 

Tegengeluid
Niet iedereen is van de gift, een klooster, aan de Zusters gechar-
meerd. Weekblad De Sirene van vijf augustus 1955 meldt; ‘[…] Er 
blijkt een ontstellend tekort uit aan begrip voor de hoge geestelijke waarde 
van het klooster, dat de katholieke Osse gemeenschap zo gaarne in haar 
midden zal ontvangen’. 

In het bewuste artikel staat dat in het Oss met een ontstellende wo-
ningnood alles mogelijk schijnt te zijn. Dat het echtpaar Welting 
van Leeuwen twee riante herenhuizen heeft geschonken. Twee 
gezinnen met kinderen moeten daarvoor wijken. Maar de schenker 
met zijn echtgenote zonder kinderen blijft er zelf wel wonen!  

In de Sint Jans klokken van augustus 1955 staat een bericht van 
de hoogeerwaarde heer deken Jos van Herpt. Hij heeft alle moeite 
gedaan om het voor elkaar te krijgen dat het klooster er komt.  
Het is nog niet over met protesteren tegen het klooster. Een paar 
dagen later staat er weer een artikel in het Dagblad van Oss en 
Omstreken. Er wordt in die jaren door voor- en tegenstanders nogal 
wat heen en weer geschreven. 

Comité ‘Maria Theresia Kapel’
Op de dag van Marie’s geboorte, 8 augustus 1958, is het comité op-
gericht. Het is gebeurd op initiatief van de Heer Th. van Dartel. Doel 
van het comité: geld en goederen inzamelen voor de Karmelietessen 
en de verbouwing van deww huizen. 

Oververmoeid
Door alle tegenslagen, onder andere om voor de huurders geschikte 
woningen te vinden, werd het Marie allemaal teveel. Doordat ze 
er zoveel mee bezig was sliep ze slecht en raakte oververmoeid. 
December 1957 was ze gelukkig weer voldoende hersteld en ging 
de uitdagingen weer aan. 

Verbouwing
De verbouwing wordt in september 1958 door de firma W. van der 
Pas uitgevoerd. Op een maandagmorgen komt als eerste het pand 
op nummer 75 aan de beurt. Boven komen de verblijfplaatsen van 

Het gezelschap dat 7 juli 1958 het oriëntatiebezoek bracht aan de woningen aan de Molenstraat in Oss. Van links naar rechts: pater dr. Brocardus 
Meyer; provinciaal van de Nederlandse Karmel, moeder Angela; de procutaresse van de nieuwe vesting in Oss, mater Carmela, de toekomstige 
priorin; mevrouw Welting van Leeuwen; de heer Welting; pater Paschalis Wegman, procureur van de Nederlandse provincie; en pater Raphael 
Gooyer, de initiator van het hoofdbestuur.  FOTO DAAN SCHOLTE, 7 JULI 1958 (COLL. STADSARCHIEF OSS, OBJECTNUMMER: DSN1350_44584)
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de Zusters en op de begane vloer de kapel. De verwachting is dat 
veertien dagen daarna met het pand op nummer 77 kan worden 
begonnen. Als alles meezit, kan het pand op vijftien oktober in 
gebruik worden genomen. Dat is op de feestdag van de Heilige 
Theresia van Avilla, de stichteres van de Karmelietessen Orde.  
Het besluit valt om bij het vrijkomen van nummer 75 de gehele 
verbouwing te doen. Dit houdt in dat de ingebruikstelling nog even 
moet worden uitgesteld. Op de zolderverdieping is nog ruimte voor 
zes cellen, twee op de zolder van het huis van de familie Welting. 
Uiteindelijk heeft de hele verbouwing slechts één maand geduurd. 

De bewoonsters van het klooster
Voorlopig komen er zeven Karmelietessen naar 
Oss. Zuster Gesina, dochter van de oud-ge-
meentesecretaris de heer Konig, is een oud stad-
genote. Mater Carmela, die op dat moment no-
vicemeester in Heerlen is, wordt de priorin van het klooster. Moeder 
Angela krijgt de verantwoordelijke taak van procutaresse. De vier 
overige slotzusters zijn: Elisea; Theresia; Theodora; en Christina.  
Op zaterdag zes december 1958 worden kapel en klooster door pater 
Prior ingezegend. In de namiddag is het klooster geopend voor 
bezichtiging, hier wordt veel gebruik van gemaakt. 

De ‘Nieuwe Karmel’ wordt betrokken 
De verwelkoming is bij het klooster van de paters aan de 
Molenstraat. Deken J. van Herpt, burgemeester G. Delen, wet-
houder M. van Esch, en nog vele andere gegadigden zijn aanwezig. 
Bij deze plechtige ontvangst zijn ook de vele weldoeners aanwezig. 
Ook zijn er vertegenwoordigsters van Osse vrouwenorganisaties. 
De heer Ploegmakers3 overhandigt na zijn toespraak een envelop 
met daarin f 4060,- Het geld dat in een paar jaar tijd door de burgers 
van Oss en omgeving bijeen is gebracht. De giften die in natura 
zijn binnengekomen vertegenwoordigen een geschatte waarde 
van f 5000,- . 

De sleuteloverdracht
“Ecce clavis quem Vobis offerrimus - Zie hier de sleutel die wij U aanbieden”. 
Spreekt mevrouw Welting van Leeuwen, terwijl ze de sleutel aan 
priorin Mater Theresia Wassenberg overhandigt. “Deo Gratias – God 
zij dank”, antwoordt Mater Theresia. Hierna opent ze de deur die de 
toegang tussen de kapel en het slotklooster vormt. De slotzusters 
gaan naar binnen en knielen. De Socius Provincialus der Paters 
Karmelieten pater dr. Augustines Nolte4 geeft ze daarna de zegen. 

3  De Gelderlander, Zeven Karmelietessen vestigden zich in Maria-Theresia-
Klooster te Oss, 08-12-1958. 

4  De Socius Provincialus der Paters Karmelieten pater dr. Augustines Nolte 
was belast met het vormen van kloosters. 

Hierna verlaten de Zusters de gemeenschap. Ze zullen in gebed 
en offer de zegen en genaden van God over Oss en de wereld af 
roepen. Uiteindelijk worden de Zusters naar binnen geleid en valt 
de slotdeur naar hun verblijf definitief dicht. De slotzusters wuiven 
vrolijk naar de toeschouwers.

De opheffing van het klooster in Oss 
Eind 1967 zijn er nog maar vier Zusters in het Osse klooster. De 
priorin, zuster Theresia, vertelt in oktober 1967 in de krant: ‘Wij 
hebben zelfs een bureau voor school- en beroepskeuze erbij gehaald 
om ons van advies te voorzien’. De hele Nederlandse Orde is op zoek 

naar een nieuwe vorm van het kloosterleven.  
De conclusie van de Orde is dat ze langzaam 
maar zeker het contact met het werkelijke 
leven kwijtraken. Zuster Theresia wijst er op 
dat het beschouwende leven in de ‘Werkgroep 

Monialen’ is begonnen. Op de vraag wat Zuster Theresia zelf wil 
antwoordt ze; ‘Ik weet het nog niet precies, maar ik denk er ook over te 
gaan studeren’. 

Het einde van het klooster
De laatste drie Zusters vertrekken in 1968. Ze vestigen zich in 
de Spieghelstraat, in de toen nog nieuwe wijk de Ruwaard. Het 
Brabants dagblad van zes april 1968 meldt: ‘Zij hangen hun bruine 

“Ecce clavis quem Vobis offer-
rimus - Zie hier de sleutel die 

wij U aanbieden”

Bernard Welting en Maria Theresia van Leeuwen
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habijt in de kast en gaan zich als alle andere vrouwen kleden, zowel 
binnen- als buitenshuis. Zij kerken in de wijkkerk en gaan in hun 
levensonderhoud voorzien door enkele uren per dag een baan te 
nemen’. De mededeling dat het klooster wordt opgeheven moet 
een enorme teleurstelling voor Marie en Bernard zijn geweest. 
Samen hadden ze bergen werk verzet om het zover te laten komen 
en nu na tien jaar was het ‘einde klooster’. Hun droom spat als een 
zeepbel uit elkaar. 
Gezien hun plaats van overlijden is het hoogstwaarschijnlijk dat 
Bernard en Marie kort na het sluiten van het klooster naar Vught 
zijn verhuisd. De drie panden zijn aan particulieren verkocht. Het 
waarom van de verhuizing naar Vugt is mij niet bekend. Vanwege 
de wet op de privacy is (nog) niet alles te achterhalen. 

Overlijden van Bernard Welting en Maria Theresia 
van Leeuwen
Marie is op 26 december 1970 in Vught, 75 jaar oud, overleden. 
Bernard Welting is op 6 juni 1978 op 81-jarige leeftijd te Vught 
overleden5. Na de plechtige uitvaartdienst in Vught is Bernard 
op de Eikenboomgaard te Oss in het familiegraf bijgezet. In het 
familiegraf lagen ook: Lambert van Leeuwen; Christina Dooremans; 
Maria Theresia (Marie) van Leeuwen. Het familiegraf is in 2008 
geruimd. En daarmee komt er een definitief einde aan de familie 
Welting -Van Leeuwen uit de Molenstraat 79 te Oss. En hiermee 
eindigt dit verhaal.

5  Brabants Dagblad, overlijdensberichten, het overlijden van Bernard 
Welting, 7 juni 1978, pagina 8.

Bronvermelding



   

De Ruwaard is z’n oude wijkcentrum 
D’n Iemhof kwijt. In september ’22 
gesloopt. Eind jaren ’60 gebouwd, in ken-
merkende stijl van die tijd. Zo is het pand 
in zeshoekige vormen opgetrokken. Een 
vorm die in de natuur spontaan ontstaat, 
denk aan bijenraten. Het is een vorm die 
voortkomt uit een gelijke verdeling van 
krachten en materiaal. Ook in drogende 
klei en stollend basalt zien we deze deze 
patronen. Hoe dan ook, de zeshoek was in 
die tijd een geliefde vorm in de bouw. We 

kennen het ook van het gemeentehuis van 
Oss aan de Raadhuislaan, voor de huidige 
strakke staat. Dat was ook grotendeels uit 
zeshoeken opgetrokken. In de vloer van 
de hal was het patroon goed zichtbaar, 
met gewassen grindtegels – ook zoiets van 
toen - als materiaal. Wat ook helemaal bij 
de jaren ’60 paste was de centrale ‘zitkuil’ in 
de Iemhof. Maar wat er op de architectuur 
aan te merken valt. D’n Iemhof was lang 
een bruisende plek voor de bewoners van 
de Ruwaard. Het carnavalsleven met de 

Rauw Ossekar kwam hier tot bloei, talloze 
andere verenigingen en activiteiten kon-
den zich hier ontwikkelen. De tijd staat 
niet stil, wat past in de ene tijd is op een 
gegeven moment niet meer van deze tijd. 
D’n Iemhof was aan vervanging toe. En 
is opgevolgd door een werkelijk prachtig 
ontworpen nieuw wijkcentrum De Haard. 
Maar met enige weemoed zagen we wel hoe 
d’n Iemhof plat ging. PS

  met het verledenBrekenBreken


