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NB: zie ook Archiefnummer 1016. Moeten nog samengevoegd worden. 

 

Collectie Kees Spierings, 20e eeuw 

 

Kees Spierings is geboren op 26 oktober 1898 en overleed op 2 maart 1972. Hij was een veelzijdig 

man met vele interesses. Hij was meer dan 40 jaar verbonden aan Rederijkerskamer Moyses Bosch’; 

was erelid van voetbalvereniging Wilhelmina, schreef artikelen in kranten over verschillende, was 

dichter, was actief bij de verkenners, schreef kinderboeken en was betrokken bij de stadsfeesten ter 

gelegenheid van het 750 jarig bestaan van de stad in de wijk ’t Zand. Ook had hij een grote interesse 

voor de geschiedenis van ’s-Hertogenbosch. Dit bleek uit ‘Wij waren nog een stadje’ en ‘Den Bosch in 

oude ansichten’.  

 

Raadpleeg voor meer publicaties de bibliotheekcatalogus. 

 

De collectie is in 2014 aan het Stadsarchief geschonken. Er zijn geen beperkingen aan de 

openbaarheid.  

 

1. Stukken betreffende “De beste wever van Tilburg”. 1 omslag 

 

2. Stukken betreffende zijn activiteiten voor toneelgezelschappen, 20e eeuw.1 omslag 

 

3. Stukken betreffende de viering van het 750-jarig bestaan van de stad in 1935,  

  1 omslag 

 

4. Fotokopieën van publicaties en concept-manuscript van een toneelstuk, 20e eeuw. 

  1 omslag 

 

5. Krantenartikelen van en over Kees Spierings, bidprentje, rouwkaart, 20e eeuw.  

  1 omslag 

 

6. Publicaties onder pseudoniem geschreven: P. Joosen, “Eindhoven’s Donkere Dagen in 

1944” z.j. en W.F. Bladergroen, “Bezetting en… Bevrijding”, z.j. 2 stukken 

 

7. “In de boeien”, z.j. 1 stuk 

 NB Onbekend of dit door Kees Spierings is geschreven. 

 

8. Fotokopieën betreffende zijn activiteiten voor RK Voetbalclub Wilhelmina, 20e eeuw. 

  1 omslag 

 NB Bevat onder andere de tekst en muziek van ‘Wilhelmina 50 jaar”. 

 

9. Programmaboekje en 3 zwart-wit foto’s “Kinderen van ons volk”, jubileumvoorstelling ter 

gelegenheid van de 50-jarige toneelloopbaan van Jo van Erp, 1962. 1 omslag 



 

10. 15 zwart-wit foto’s van de viering van het 750-jarig bestaan van ’s-Hertogenbosch in 1935. 

Bevat onder andere foto’s van de viering op 21 juli 1935 in ’t Zand. 1 omslag 

 

11. 5 zwart-wit foto’s van het toneelstuk “de gelaarde kat” opgevoerd in 1937, 1937. 

  1 omslag 

 

12. 4 zwart-wit foto’s van het toneelstuk “Elckerlyck”, z.j. 1 omslag 

 

13. “Nieuwe Amsterdamsche Courant Algemeen Handelsblad”, 10 mei 1940 en 

“Bevrijdingskrant ’s-Hertogenbosch”z.j. [1946] 2 stukken 

 

14. Catalogus Vincent van Gogh, Rijksmuseum Kröller-Müller, 1965. 1 stuk 

 

15. Brieven door Jacques Brouwer te Chicago aan Kees Spierings met herinneringen aan ’s-

Hertogenbosch naar aanleiding van “Wij waren nog een stadje”, 1968 1 omslag 

 

  NB: deze brieven hebben Spierings vermoedelijk nooit bereikt, want aan het  

         Stadsarchief in 2004 afgegeven door een achternicht van Jacques 

 


