Archief van Piet van Kessel
Piet van Kessel (1895-1970) was adjunct-directeur van Gemeentewerken. In 1923 werd hij in tijdelijke
dienst aangenomen bij Gemeentewerken voor het ontwerpen en bouwen van een nieuw gebouw voor
de school van Kunst, Techniek en Ambacht. In 1929 kwam hij in vaste dienst bij gemeentewerken. Hij
bekleedde diverse nevenfuncties waarvan de belangrijkste waren die van architect van de restauratie
van de Sint-Jan (vanaf 1945) en lid/secretaris van de Commissie Stadsschoon. Hij gaf ook les aan de
RK Leergangen in Tilburg en aan de Koninklijke School voor Kunst, Techniek en Ambacht. Als
architect van de Sint Jan werd hij opgevolgd door ir. Teering.
De stukken hebben betrekking op drie door Van Kessel bekleedde functies:
1.
Districtshoofd van de Voorlopige Commissie voor de Monumentenzorg in Bevrijd Gebied,
periode oktober 1944-1946. Deze commissie had voornamelijk als taak oorlogsschade te
inventariseren en noodmaatregelen te treffen om verder verval en diefstal tegen te gaan.
2.
Lid van het bestuur van de Mgr. Van Heukelumstichting. Deze stichting trad aanvankelijk op
als financier van de cursus Kerkelijke architectuur te ’s-Hertogenbosch, periode 1944 (30
oktober) - -1959. De cursus was bestemd voor architecten die zich wilden toeleggen op de
bouw van katholieke kerken.
3.
Lidmaatschap van de werkgemeenschap “Sint Janskring”, periode 1947-1952. De
werkgemeenschap was een studieclub van actieve architecten waarin de ontwerpen van
kerkgebouwen werden besproken en gekritiseerd.
De inhoud bestaat vooral uit briefwisseling van ambtelijke aard en tussen architecten,
rapporten, lesmateriaal van de cursus, notulen van vergaderingen, verslagen en wat
documentatie in de vorm van boeken en artikelen over kerkenbouw.
1.

Documentatie, 1928-1938.

1 omslag

2.

Documentatie, 1938-1945.

1 omslag

3.

Stukken betreffende de oorlogsschade in ’s-Hertogenbosch, 1944.

1 omslag

4.

Oorlogsdagboek, 1944-1046.

1 omslag

5.

Kunstcentrum, 1945.

1 omslag

6.

Stukken betreffende de organisatie en de financiën van de cursus, 1945-1959.

1 omslag

7.

Diverse stukken, 30 oktober 1944 – 23 september 1946.

1 omslag

8.

Syllabus van de docent (?) van de cursus Kerkelijke architectuur, 1946.

9.

Lesmateriaal, programma’s en syllabi van de cursus Kerkelijke architectuur, 1946-1948.
1 omslag

10.

Stukken betreffende de Sint Janskring, 1947-1952.

1 omslag

11.

Stukken betreffende kunstbescherming, 19491-1951.

1 omslag

12.

Krantenknipsels, z.j.

1 omslag

13.

Stukken betreffende de financiën van de cursus Kerkelijke architectuur, z.j.

1 omslag

1

1 stuk

