NL-HtSA Archiefnummer 0201 Josephus V.J. van der Steen (1859-1932) als
commandant der Bossche schutterij, 1885-1908

Archief van J.V.J. van der Steen

1885 – 1908

N.B. Zie tevens de inleiding op de inventaris van het Secretarie-archief, rubriek schutterij

INVENTARIS van het Persoonlijk archief van J.V.J. van der STEEN, laatste COMMANDANT van
de schutterij van ’s-Hertogenbosch.
Inleiding
J.V.J. van der Steen werd geboren in Den Bosch op 4 maart 1859. In 1884 is hij bij de dienstdoende
schutterij alhier ingelijfd.In 1888 werd hij benoemd tot kapitein en bij K.B. van 9 november 1900 no. 43
tot commandant der Bossche schutterij. Dit is hij gebleven tot de opheffing der schutterij in 1907. Van
1919 – 1926 was hij directeur van de gemeentelijke Bank van Lening.
Hij overleed te Berlicum in 1932 (?, zie knipsels, doss. 92).
De hier aanwezige stukken zijn waarschijnlijk door hem aan de Historische verzameling der Schutterij
geschonken, hoewel v.d. Well ze niet in zijn catalogus vermeldt. Wel is daarin opgenomen het door
v.d. Steen gedragen uniform als majoor der schutterij (Hist. Verz. no. 12). Onder Hist. Verzameling
no. 211 bevindt zich een foto van hem.
Inventaris
1.

Stukken betreffende J.V.J. v.d. Steen als lid/officier/(oud-) commandant der schutterij, als
(ere)lid van de Scherpschuttersvereniging der dienstdoende schutterij, als erelid der
Scherpschuttersvereniging Eendracht maakt Macht, als (ere)lid der Nederlandse
Schutterijkaderbond, en betreffende hem verleende koninklijke onderscheidingen, 1885 –
1888, 1893, 1899 – 1908.
1 omslag
N.B. Hierbij gevoegd Hist. Verz. Schutterij no. 462 exemplaar v.d. Steen (uitnodiging voor bal
aan het hof ; onder hetzelfde nummer berust nog het exemplaar van A.J.J. v.d. Well) ;
en Hist. Verz. Sch. no. 375 hs. exemplaar van de Schutterijmars van Ogier opgedragen
aan v.d. Steen (onder dat nummer berust nog een gedrukt exemplaar).

Concordans
Inv. no. 1 was inv. Essink (archief v.d. schutterij) no. 442.
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