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Collectie Nagel 

Archiefnummer A017     Kast 3/R 4/S 2 en 3 

Willem Hendrik Nagel (pseudoniem  J.B. Charles) 1910-1983 is in 1949 gepromoveerd op het 
proefschrift “De criminaliteit van Oss” (Stadsarchief nr. 259) 

Deze dozen bevatten voorbereidingen op zijn proefschrift 

Doos 1: 

Bevat map 1 t/m 10 en twee schriften 

Twee schriften: 

1 met Franse woordjes en zinnen 

2 met juridische termen/overwegingen 

Map 1: 

Stukje over de Ossenaren in de goede, oude tijd door Jhr. Mr. F. van Ryckevorsel (ontleend aan het 
politieweekblad van 26-03-1935) 

Map 2: 

Basisdingen ter voorbereiding van zijn proefschrift 

De verlofpas bij de voorwaardelijke invrijheidsstelling van Johannes Antonius van Haaren (geboren 
09-10-1906). Proeftijd van 27-02-1936 tot 25-10-1937. 

Map 3: 

Geschreven briefjes uit het Huis van bewaring waaronder ook brieven van veroordeelden en een 
briefje van de vrouw van een veroordeelde om stafvermindering van haar man. 

Map 4:  

Briefwisselingen en gegevens in verband met promotie onderzoek 

Brief van 17-05-1978 van Paul Budde aan W. Nagel met advies contact op te nemen met een vrouw 
in het bejaardencentrum in Berghem die zegt in Amerika gesproken te hebben met iemand die 
beweerde Hoekman vermoord te hebben 

Uitnodiging voor de officiële heropening van de gerestaureerde stellingmolen Zeldenrust aan de 
Kruisstraat te Oss door burgemeester Jansen op 28 april 1978 

Map 5: 

Een afschrift van de bekentenis van Johannes Petrus Ceelen (Jan) op 31 maart 1935 van het 
doodschieten van de caféhouder Jan van der Pas in de nacht van 8 op 9 november 1932 

Map 6: 

Overzichten van misdaden van belang voor zijn promotie onderzoek 

Map 7: 

Soort dagboek. Van wie? 
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Beschrijvingen van misdaden in Oss en omgeving in de twintiger en dertiger jaren van de 20ste eeuw 

“Ossenaren, de botermakers van huis uit”; werkboekje met lesbrieven bij scholenproject in 1978 in 
aansluiting op gelijknamige tentoonstelling in het toenmalige Jan Cunencentrum 

Map 8: 

Overwegingen en berekeningen ten dienste van het promotie onderzoek 

Map 9: 

Sociologische en psychologische beschouwingen over strijdlust 

Map 10: 

Sappige verhalen over Osse misdadigers 

Doos 2: 

Bevat map 11 t/m 19, aantekeningen en een aantal uitgaven van Jan Cunen 

Een schrift met verslagen van beschouwingen over criminaliteit door allerlei wetenschappers vanuit 
verschillende invalshoeken 

Map 11: 

Briefwisselingen m.b.t. het promotie onderzoek 

Map 12: 

Brieven enz. uit de jaren na de promotie in 1949 

Map 13: 

Artikel uit Het Volksblad van 4 mei 1937 over de heel harde politieverhoren in Oss en de ontkenning 
daarvan door burgemeester Ploegmakers 

Artikel uit De stad Oss van 12 april 1938 over de behandeling in de Tweede Kamer van het optreden 
van de politie en marechaussee in Oss 

Map 14: 

Onder andere schrift met allerlei brieven 

Map 15: 

Onder andere persinformatie met aankondiging van de tentoonstelling “Oss, de botermakers van 
huis uit” van 20 februari t/m 27 maart 1978 in het Jan Cunencentrum te Oss 

Map 16: 

Beschouwingen over de moord op Hoekman op Palmzondag 1893 

Map 17: 

Krantenknipsels uit 1938-1939 over de kwestie-Oss, het optreden van de marechaussee in Oss 

Map 18: 

Krantenknipseltjes enz. over brandstichtingen en zedendelicten 
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Map 19: 

Gegevens ten behoeve van het promotie onderzoek 

Verder in deze doos: 

Jan Cunen “De nieuwste geschiedenis van Oss” 1939 

Jan Cunen  Uitgaven van Ossensia, de nummers 1, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 

Doos 3: 

Systeemkaarten bij het schrijven van zijn proefschrift A t/m H 

Doos 4: 

Systeemkaarten bij het schrijven van zijn proefschrift I t/m N 

Doos 5: 

Systeemkaarten bij het schrijven van zijn proefschrift O t/m Z 

Doos 6: 

Het proefschrift van Dr. W.H. Nagel: “De criminaliteit van Oss” (1949) 

Aanvullingen bij de eerdere dozen: 

Jos Neomagus: “Het gezicht van Nederland, Oss” (1995) 

Tekst van de rede van E.P. van Veldhuizen bij zijn installatie als burgemeester van Oss op 19 
november 1980 met daarbij de uitnodigingsbrief aan W. Nagel 

Engelstalige samenvatting van het proefschrift van W. Nagel 

Uitgave van twee artikelen van Eppo van Veldhuizen over Louis de Bourbon, verschenen in het blad 
Leydraden van de Literaire Kring Goirle jan. 1999 en jan. 2001 

Uitgave van De Parelduiker, jaargang 4,nummer 5, 1999 met daarin een artikel van Koos van Weringh 
over Willem Hendrik Nagel ( J.B. Charles ) 

Verslag van een bijeenkomst van het psychiatrisch-juridisch gezelschap op 2 december 1933 te 
Amsterdam o.l.v. Mr. F. Kranenburg met veel beschouwingen over de criminaliteit is Oss en de 
oorzaken hiervan 

Schrift met meerdere recensies van en reacties op het proefschrift van W. Nagel 

Envelop met post ter gelegenheid van de promotie 

Artikel uit de Volkskrant van 1 oktober 1988 “Een vechtpartij tussen de groene bankjes” over de 
behandeling van de kwestie Oss in de Tweede Kamer in 1939 en de vechtpartij die daarbij plaatsvond 

Een aantal losse brieven/teksten m.b.t. het proefschrift 

Krantenartikel uit Brabants Dagblad 25-02-1978: Nagel werkt aan een herdruk van zijn boek (Volgens 
hem is Oss geen criminele stad meer) 

Krantenartikel uit Brabants Dagblad 06-08-1983: Prof. Nagel overleden op 29-07-1983 

 


