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B In april verwierf het Stads- 
archief het archief van de 
afdeling 's-Hertogenbosch 
van de Partij van de Arbeid in 
bruikleen. De stukken die 
ouder zijn dan 20 jaar zijn 
openbaar. Het archief be- 
strijkt de periode ca. 1970 tot 
ca. 1990. Het Stadsarchief 
bezat al de archieven van de 
plaatselijke afdelingen van het 
C.D.A., de K.V.P., de C.H.U. en 
de Raadsgroepering Knillis. 

Aan de balie zijn weer ver- 
krijgbaar de delen I tot en met 
IV van de regesten van het 
Geefhuis. In totaal bijna 1300 
samenvattingen van oorkon- 
den uit de periode 1271-1399. 
Prijs: diskette programma WP 
5.1 f 40,-. De papieren versie 
(4  delen) kost f 50,-. Bij ver- 
zending wordt f 5,- aan admi- 
nistratiekosten in rekening 
gebracht. 

Het verfilmen van stukken 
uit het Algemeen Rijksarchief 
in  Brussel wordt voorlopig 
stilgelegd. In plaats daarvan 
start een project om alle 
doop- trouw- en begraafboe- 
ken in Noord-Brabant op 
microfiche te zetten. We 
beginnen met Rosmalen 
gevolgd door andere rondom 
's-Hertogenbosch liggende 
gemeenten. 

i Eind dit jaar verschijnt er 
een door ondergetekende 
geschreven boek over de 
geschiedenis van de twee 
Bossche ziekenhuisapothe- 
ken. De aanleiding is de fusie 
van de in 1780 opgerichte 
apotheek van het Groot Zie- 
kengasthuis en de in 1974 
officieel opgerichte Centrale 
Ziekenhuisapotheek. De 
eerstgenoemde apotheek is 
verreweg de oudste zieken- 
huisapotheek in Noord-Bra- 
bant. Rond 1840 had de apo- 
theker tot taak bloedzuigers 
te kweken in kuilen met 
water. Deze werden gebruikt 
om 'verkeerd' bloed aan een 
patiënt te onttrekken. Men 
geloofde toen dat je ziek werd 
als het bloed een verkeerde 
samenstelling had. Tegen- 
woordig worden bloedzuigers 
weer gebruikt bij bepaalde 
operaties. 

B In juli ontvingen wij een 
aanvulling op het archief van 
de Sociëteiten Amicitia en 
Zwarte Arend over de periode 
ca. 1980 tot ca. 1996. 

i Het Stadsarchief en het 
Rijksarchief organiseren het 
komend seizoen gezamenlijk 
twee cursussen voor mensen 
die zich willen bekwamen in  
het lezen van oude hand- 
schriften. De cursus voor 
beginners wordt door het 
Rijksarchief verzorgd en 

gegeven in de maanden sep- 
tember - januari, de cursus 
voor gevorderden begint in  
februari en duurt tot juni. 
De cursussen worden gege- 
ven door resp. mevr. Kuijs- 
Bruggeman (Rijksarchief) en 
Ton Kappelhof (Stadsarchief). 

W Van donderdag 30 oktober 
tot en met dinsdag 11 novem- 
ber 1997 zal de studiezaal van 
het Stadsarchief voor alle 
bezoekers gesloten zijn 
wegens een verbouwing. 
De twee nu bestaande studie- 
zalen worden samengevoegd 
en er komt een ruimte voor 
bezoekers en medewerkers 
die willen roken. De functies 
'receptie' en 'studiezaal' wor- 
den gescheiden. De dienst- 
doende archivist zit voortaan 
in  de studiezaal, de receptie 
krijgt onder meer tot taak het 
aannemen van de telefoon. 
De kaartenbakken met de 
fiches van het Bosch' protocol 
blijven gewoon in de studie- 
zaal staan. Tenslotte wordt 
ook de vloerbedekking ver- 
vangen en krijgt de studiezaal 
een kleine handbibliotheek. 
Het komend jaar komt er wel- 
licht ook een nieuwe betere 
reader printer die behalve A-4 
formaat ook op A-3 formaat 
kan kopiëren. 

Ton Kappelhof 




