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Nadere toegang op
inv.nr. 57 Oorkondes aan, eerbewijzen voor en grotere stukken van Hein Bergé, 1900-2005
1 doos

In chronologische volgorde:
Ganzebordspel uit 1835 geplakt op de achterkant van een AVRO-kalender voor 1940, 1940
Foto door Pierre Weijnen van de Hinthamerstraat richting Markt, ca. 1900
NB: zie ook beeldbank nr. 0088372
Foto door Pierre Weijnen van de Drakenfontijn, ca. 1900
NB: zie ook beeldbank nr. 0088373
Getuigschrift wegens het met goed gevolg afleggen van het examen aan het gymnasium van het SintJanslyceum, 1934
Tekening door Herman Moerkerk van de Binnendieze nabij de Zusters van Orthenpoort? Z.d. Gedrukt
NB: zie ook beeldbank nr. 0088353
Foto door Schreurs van mgr A.F.M. Sweers, 1939
NB: zie beeldbank nr. 00088370
Vergunning door de Minister van Oorlog voor Hein Bergé voor het mogen dragen van een insigne als
blijk van erkentelijkheid voor zijn diensttijd van 1945 tot 1947, 1948
Gerechtstekening voor de krant door Hamson (?) van Hein Bergé in zijn functie als rechter, z.d.
Luchtfoto van de binnenstad met het GZG-complex, ca. 1970
NB: zie ook beeldbank nr. 0088376
Foto door KLM Aerocarto van de stad ’s-Hertogenbosch binnen de vesting, met station, ca. 1970
NB: Auteursrechten liggen bij Aerocarto. Zie beeldbank 0088375
Verkiezingsposter ‘baas in eigen huis/stad lijst 9 van ‘beter bestuur’, z.d.
Toekenning onderscheiding Monumentenjaar door Het Nationaal Comité Monumentenjaar 1975 aan
Hein Bergé voor zijn inspanningen te ’s-Hertogenbosch, met brief, 1975
Oorkonde voor Hein Bergé door de Carnavalsclub “De Bambergers”, tevens toekenning van de3
Gouden Bamberger wegens zijn verdiensten voor het behoud van de Bossche binnenstad, 1976

Schilderij door Chr. Martens van een boerderij op canvas, 1977
NB: op achterkant staat adres: 52346AE 127. Zie ook beeldbank nr. 0088374
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Oorkonde door de medewerkers van het Districtspostkantoor voor Hein Bergé wegens zijn
verdiensten voor de stad, 1981
NB: betreft zijn benoeming tot honorair ‘postmeester’
Oorkonde door de Folkloristische Fanfare ”De Kikvorschen”, de familie Bosmans en de vereniging
“Dassendragers van de kikvorschen” aan Hein Bergé van de Moeder Truus Poffers wegens zijn
verdiensten voor de stad ’s-Hertogenbosch, 1982
Pentekening door “Couvee” met daarop en profile het gezicht van Suze en en face van Hein Bergé,
gemaakt tijdens de opening van de tentoonstelling van P.M. Slager, 1982
Bord met daarop negen foto’s en tien medailles die Hein en Suze Bergé verwierven door het voltooien
van de zwemvierdaagse in 1985-1990, met uitzondering van 1988
Oorkonde voor Hein Bergé behorende bij de benoeming tot Officier in de Orde van Oranje Nassau,
1986
Oorkonde door de Vereniging voor dialect en folklore “Rond Janus en Bet” aan Hein Bergé vanwege
diens benoeming tot Bosschenaar van het jaar 1989, 1989
Uitnodiging door de minister-president aan Hein Bergé voor de bijwoning van de bijeenkomst ter
gelegenheid van het 12,5 jarig regeringsjubileum van Koningin Beatrix, 1992
Oorkonde voor Suze Bergé-Slager behorende bij de verlening van de eremedaille in goud, 1995
Oorkonde door de gemeente ’s-Hertogenbosch aan Hein Bergé behorende bij de aan hem uitgereikte
Stadspenning, 1995
Oorkonde door de Stichting October ’44 aan Hein Bergé vanwege diens benoeming tot erelid van de
Stichting, 2000
Oorkonde door het Prins Bernhard Cultuurfonds voor Hein Bergé wegens toekenning van de Zilveren
Anjer, 2005
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