
NL-HtSA Archiefnummer 0678 Manis Krijgsman te ‘s-Hertogenbosch, 1920-1942(1958) 

 

Collectie Krijgsman 

 

Oud-wethouder Manis Krijgsman overlijdt in 1942. Als voorzitter van de Federatie ter behartiging van 

den handel in gouden en zilveren werken en andere nevenfuncties heeft hij een belangrijke rol 

gespeeld in de emancipatie van de arbeiders en in het verbeteren van bijvoorbeeld de huisvesting 

van de arbeiders in de stad. Zijn belang voor de samenleving blijkt uit de vele blijken van medeleven 

die na zijn overlijden bij zijn weduwe zijn bezorgd. 

 

Zie voor meer informatie over Manis Krijgsman de publicaties in de bibliotheek van het stadsarchief. 

 

De collectie is in 200@ aan het Stadsarchief geschonken/in bruikleen gegeven. Er zijn geen 

beperkingen met betrekking tot de openbaarheid. 

De omvang van de collectie is 0,5 meter en bestrijkt de periode circa 1910 - 1942.  

 

 

1. Boek waarin diverse stukken met betrekking tot het overlijden van Manis Krijgsman door 

 de kinderen zijn verzameld, 1942. 1 deel 

 NB Op de voorkant is vaag te lezen ‘ter nagedachtenis aan onze lieve Vader’. 

 

2. Sociale maatregelen van het gemeentebestuur te ’s-Hertogenbosch in het 

 tijdvak van 1 augustus 1914 tot en met 30 september 1926 door M. Krijgsman 

 wethouder van onderwijs en sociale zaken, z.j. 1 stuk 

 

3. Briefkaart van burgemeester van Lanschot aan Manis Krijgsman waarin hij hem 

 bedankt voor de goede samenwerking op het gebied van de woningbouw, 29 

 september 1940. 1 stuk 

 

4. Brief van F.N. van Poppel te ’s-Hertogenbosch aan Manis Krijgsman waarin hij zijn 

 teleurstelling uit over het feit dat Manis Krijgsman zich terugtrekt als kandidaat 

 voor de nieuwe gemeenteraad, 14 april 1935. 1 stuk 

 

5. Diverse foto’s, veelal ongedateerd. 1 omslag 

 

6. Diverse krantenknipsels. 1 pak 

 

7. Diverse tijdschriften betreffende de edelmetaalnijverheid en –handel, 1942, 

 1958.  1 omslag 

 

8. Diverse voorwerpen. 1 doos 

 NB Het betreft een koperen doosje op pootjes; een voorzittershamer aangeboden door de 

’s-Gravenhaagsche RKMV de Hanze aan de onderafdeling Smedenpatroons (A); een 

bronzen medaille M. Krijgsman voorzitter 1932-1942 eerepenning aangeboden door de 

Federatie ter Behartiging van de Belangen van den Handel in Gouden en Zilveren Werken 

(B) in een doosje; penning ter gelegenehid van 100 jaren Nederlandsche Edelmetaal 



Nijverheid 1835-1935 in doosje met oranje fluweel bekleed (C); penning ter gelegenheid van 

de herdenking van het 750-jarig bestaan van ’s-Hertogenbosch in 1935 van alle inwoners 

als huldiging aan burgemeester Van Lanschot in rond doosje met paars fluweel op de 

achterkant genummerd ‘30’ (D); bronzen penning met aan de ene kant het wapen van ’s-

Hertogenbosch en aan de andere kant de Veemarkt met de tekst ‘Agricolarum Lucro 

Mercatorum Commodo Civium Bono Extructum Forum Boarium CDDCDXXXI’ in een rond 

doosje met paars fluweel (E); penning ter gelegenheid van de onthulling van het standbeeld 

van Jeroen Bosch op 7 juni 1930 met aan de ene kant het wapen van de stand en aan de 

andere kant een afbeelding van het hoofd van Jeroen Bosch met de randtekst ‘Jheronimus 

Bosch obiit Silvae Ducis 1516’ in een rond doosje met paars fluweel (F); penning met aan 

de ene kant de Boschboom met de randtekst A Silva Condita Anni DCCL Expleti en aan de 

andere kant Hertog Jan te paard met speer en de randtekst ‘Henricus Lotharingae et 

Brabantiae Dux Conditor Silvae MCLXXXV’ in een rond doosje met paars fluweel op de 

achterzijde genummerd 170 (G); medaille in brons met op de voorkant de tekst ‘Hilvesrum 

26-27 augustus 1934 Federatie ter behartiging van de belangen van den handel in gouden 

en zilveren werken’ en zilveren medaille met op de voorkant de tekst ‘1919 – 2 september – 

1935 aan wethouder M. Krijgsman namens de bouwverenigingen Sint Joseph ’s-

Hertogenbosch, Ons Belang Onderoff, Gezinswoning, Beter Wonen, Broederhulp, Sint 

Lambertus, Patrimonium’ met in het midden het wapen van de stad. 

 


