
sacristie. O p  deze verdieping bevindt z ich  he t  vierde 

appartement, o p  dit m o m e n t  volop in verbouwing. 

O p  de bovenste verdieping - even afgezien van n o g  een 

bergzolder - f loreren twee identieke, z i j  het  spiegelbeeldige 

appartementen, waar de uitspringende, gestucte boogspan- 

ten  van de slaapzalen in oude luister z i j n  hersteld e n  roya- 

l e  dakvensters voor een prachtig ui tz icht  zorgen. In het  

rechter appartement heeft kunstschilder Peter de Gouw 

heel ingenieus een klapwand gefabriekt waarmee h i j  op  . 
elk gewenst momen t  een aparte w e r h i m t e  k a n  creëren. 

E n  wat he t  u i tz ich t  betreft w i js t  mevrouw W i j n s  geluk- 

zalig o p  de voorkant, waar over de Dieze heen een stukje 

natuur  z ich  in alle ongereptheid etaleert, zo  m o o i  dat he t  

25 jaar onafgebroken bouwmisère alleszins vergoedt. 'Dit 
u i tz ich t  i s  zo un iek  dat je het een voorrecht m a g  noe- 

men. Daardoor h o u d  je  h e t  allemaal vol.' 

Bronnen 
Archief Brabantpers. 
Gedenkboek der Congregatie van de Zusters der H. Maagd Maria, 
genaamd het gezelschap van Jezus, Maria, Jozef('s-Hertogen- 
bosch 1922). 
A. Heimeriks-van Dinter, Pensionaat O.L.V. van Lourdes te 
Engelen 1826-1953 (Engelen 1987). 

Nieuws uit het Stadsarchief 

Aanwinsten 
In mei j.1. gaf mr. Hein Bergé het archief 
van de politieke partij Beter Bestuur aan 
het Stadsarchief in bruikleen. Deze partij 
werd in 1966 opgericht uit onvrede over 
de autoritaire manier waarop de gemeen- 
te toen bestuurd werd. Bij de eerstvolgen- 
de gemeenteraadsverkiezing kwam de 
groep al meteen met vier zetels in de 
raad. Dankzij de felle kritiek op het Struc- 
tuurplan Binnenstad dat onder meer voor- 
zag in een groot aantal zogenaamde 
'doorbraken', verdween dit onzalige plan 
in de prullenbak. Beter Bestuur leidde een 
nieuw tijdperk in de lokale politiek in, 
waarin niet alles meer voor zoete koek 
geslikt werd en de betrokkenheid van de 
burgers bij de politiek toenam. In 1971 
hief de groepering zichzelf op. Het archief 
is 1,25 meter groot en moet nog worden 
geordend. Het bevat ook interessant 
documentatie- en beeldmateriaal. 

Nieuwe toegangen 
In augustus kwam een plaatsingslijst be- 
schikbaar op het archief van het Groot 
Ziekengasthuis, periode 1900-1970. Dit 
bestand bevat de complete patiëntenad- 
ministratie over de periode 1900-1946 
en veel stukken over de werkzaamheden 
van het in 1924 opgerichte laboratorium. 
Op  één stuk na is alles openbaar. 

periode 1758-1989 en is 6 archiefdozen 
groot. 
De familie Siepkens kwam van oorsprong 
uit Hintham-Rosmalen, maar verhuisde in 
de loop van de negentiende eeuw naar 
's-Hertogenbosch. Willem Siepkens 
(1754-1838) was de eerste burgemeester 
van Rosmalen. Zijn zoon Hendrik Ignatius 
volgde hem in deze functie op en combi- 
neerde dit werk met dat van leerlooier. 
Me t  zijn dood in 1887 stierf het geslacht 
Siepkens in mannelijke lijn uit. Een doch- 
ter van Willem, Adriana, trouwde eerst 
met Augustinus van de Goor en daarna 
met Willem van Elten. Hun zoon uit het 
tweede huwelijk, Jakob Antonius van 
Elten (1835-1902) was leerlooier, rente- 
nier en kunstverzamelaar. Hij trouwde met 
Ceertruda Agatha van Avezaath geboren 
in Beesd. Uit dit huwelijk werd slechts een 
dochter geboren die in 1905 trouwde met 
de Bossche vis- en ijshandelaar Frans R.J. 
Dorenbosch. Uit dit huwelijk werden 
zeven kinderen geboren. De oudste zoon 
Matheus J.N.M. Dorenbosch (1906-1986) 
was vice-president van de North American 
Philips Company Inc. in New York. De 
oudste dochter, Geertruda J.J.F.M. Doren- 
bosch, werkte als assistente op de biblio- 
theek van het Provinciaal Genootschap van 
Kunsten en Wetenschappen in Noord- 
Brabant en publiceerde enkele boekjes met 
ansichten van oud 's-Hertogenbosch. Zij 
legateerde het familiearchief na haar dood 
aan het Stadsarchief. Inhoudelijk gezien 
bestaat het archief uit vier delen: 

een collectie portretfoto's van goede 
kwaliteit uit de periode ca 1875 - ca 
1925, 
een deel van de boekhouding van de 
looierij in Hintham uit de periode 1847- 
1850, 
stukken over de genealogie van de 
families Dorenbosch en Siepkens c a 

De boekhouding van de leerlooierij is 
maar korte tijd bijgehouden, maar in zijn 
soort voor Noord-Brabant zeer zeldzaam 
Curieus zijn de stukken over het kunst- 
bezit van Jakob A van Elten Alle stukken 
zijn openbaar 

Internet 
In de loop van dit najaar zal het Stads- 
archief 's-Hertogenbosch ook via het 
Internet te bezoeken zijn. Naast algemene 
en praktische informatie zullen ook het 
archievenoverzicht en (nadere) toegangen 
elektronisch op afstand te raadplegen zijn. 

Personeel 
Als nieuwe medewerkers voor de Atlas en 
Bibliotheek werden met ingang van 1 juli 
Ineke Kuijer en per 1 augustus Charles 
Lavell, beiden in deeltijd, benoemd. 
Met  ingang van 1 juni j.1. is Jac. Biemans 
als medewerker educatie en public rela- 
tions in dienst getreden van het Stads- 
archief. 

Jac. Biemans / Ton Kappelhof 

Gerrit
Rechthoek
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