Nieuws uit het Stadsarchief
Het Stadsarchief heeft medewerking
verleend aan de omvangrijke tentoonstelling De Cruyter Geschiedenis van
een kruideniersimpenurn, van 3 0 september t o t en met 14 januari 2001 in
het Noordbrabants Museum te zien.
Zo is er onder meer een uitgebreid
educatief project samengesteld voor de

Bossche basisscholen waarvan een archiefdoos met bronnen uit de in het
Stadsarchief aanwezige De Gruytercollecties deel uitmaakt.
Medewerkers van het Stadsarchief leggen momenteel in samenwerking met
de auteur en uitgeverij Waanders te
Zwolle de laatste hand aan het boek van

oud-stadsarchivaris P. Kuijer over de
geschiedenis van 's-Hertogenbosch tot
1629. Het boek zal op woensdag 22
november ten doop worden gehouden
O p 21 juni jl. overleed in zijn woonplaats Oss de heer J.N. Leget. De heer
Leget was niet alleen jarenlang een
trouw bezoeker van het Stadsarchief,
zijn naam zal hier vooral verbonden blijven aan de vele nadere toegangen die
hij vervaardigde en nog dagelijks van
nut zijn voor de bezoekers.
Aanwinsten
Archief van de Lighthouse Club, departement 's-Hertogenbosch (serviceclub
bouwnijverheid), ca. 1978-1999;
Gedrukte besluiten van de Waalse
synode, van 5-10 juni 1777 gehouden
te 's-Hertogenbosch;
Diverse kleinere aanwinsten, waaronder
twee luchtfoto's van 's-Hertogenbosch
uit 1933.
Punt NL etc.
Hein Vera is een trouwe bezoeker van
het Stadsarchief Samen met Herman de
Wit ontwierp hij Ceneaknowhow net
'ter ondersteuning van uw genealogisch
onderzoek'. http.//geneaknowhownet is
het platform waar verschillende internetsites deel van uitmaken, met als doel de
genealoog te ondersteunen bij onderzoek O p de site van Hein Vera en Herman de Wit vindt u complete transcripties, indexen en gezinssamenstellingen
Het gaat om alle namen die in een bron
of een deel ervan voorkomen, maar niet
om gegevens van bepaalde families. O p
de site treft u voorts een complete cursus paleografie aan, maar ook honderden illustraties waarmee u uw familiegeschiedenis kunt aankleden11 Het bezoek aan deze sites is en blijft gratis.
O p de site van het Meertensinstituut,
dat onderzoek doet naar (volks)cultuur,
kunt u veel gegevens vinden over de
herkomst van namen:

www.meertens.knawnl/NFD/afd.html
Een andere site is die van het Historisch
Museum Rotterdam waar de Atlas van
Stolk wordt bewaard Uit deze zich nog
steeds uitbreidende collectie van duizenden prenten en tekeningen over de
Nederlandse geschiedenis, waar aan het
einde van de negentiende eeuw mee is
begonnen, wordt een selectie getoond
op www.hmr.rotterdarn.nl

De cultw~rh;'&mixfw VePeng~ngde
Boahboom he& tipt afgelopen'jaar een
force wfnq & nieuwe leden gehoekt.
Drie 0pmerke)ijlce letingen (met debat)
votiden'plaats ovef het bouwbeleid in
de gemeente, over het jaar 1000 van
p o f f dr. Ant6lne h o k , boeiende betogem van dr. H. Bmijer Uit Utrecht over
4 invloed van de Dordtse synode, &
betekenis van de Statenbijbel en tal van
onderwerpeh uit reformatorische kring en
van drs. Aart Vok over chihaliteif in en
rond Den Bosch in de 17e en 78e eeuw.
De lezing van dr. Broe~jerzag het bestuur inleiding op de geslaagde excursie
naar Dordrecht, met een bezoek aan de
Grote Kerk.
De organisatie van het Groot Bosch dictee verliep goed en de belangstelling
voor de eigen Bossche taal was groot.
Herstel van de sierlantaarns op de Ruckertbrug in het kader van het Muntelproject heeft een voorlopige en succesvolle afronding gekregen: ons lid Wout
Kuysten heeft de uit het stadsarchief
opgediepte oude foto's, waarop de sierlantaarns nog in alle glorie prijken, laten
digitaliseren en Nico Jurgens bereid
gevonden hiervan minutieuze werkteke-

ningen te vervaardigen, die tot in detail
aangeven hoe een eventuele reconstructie kan gebeuren. Op grond van deze
werktekeningen is een verantwoorde
reconstructie goed mogelijk. Inmiddels
heeft het bestuur deze werktekeningen
aangeboden aan de gemeentelijke
Werkgroep Planvorming Vestingwerken
ter uitvoering. Een gelukkige omstandigheid daarbij is, dat onder nr. 57 van het
ontwikkelingsplan van de vestingwerken
een post is opgenomen: 'bouwkundige
accenten of lichtornamenten op bruggen'. Het bestuur is uiteraard in spannende afwachting.
Plaatsing van het in 1947 bekroonde
Pr~x-de-Rome-raamvan Marius de
Leeuw, dat nooit in werkelijkheid is uitgevoerd, gaat door! Het glas-serviceatelier in Tilburg heeft een prijsopgave
verstrekt. De directie van het Koning
Willem I-College heeft ons laten weten,
dat zij het raam graag willen plaatsen in
het nieuwe gebouw voor de afdeling
Design, Art en Technology: een waardige plaats voor zo'n belangrijk kunstwerk. Bovendien sluit de thematiek van
het raam: Oorlog en Vrede prachtig aan
bij de geschiedenis van het gebouw: van

kazerne naar school. Intussen heeft het
bestuur contact gezocht met de rijksacademie in Amsterdam. Daar blijken werktekeningen van dit raam uit 1947 nog in
het archief opgeslagen te liggen. De
rijksacademie is bereid deze werktekeningen in bruikleen af te staan.
De algemene ledenvergaderingop 27
september stond helemaal in het teken
van het beleid, de financiën, de ledenwerfactie, Bossche Bladen, ondernomen
acties en plannen voor het komende jaar
zoals ons jaarlijks diner op 25 oktober;
een lezing over en mogelijk andere activiteiten rond Jeroen Bosch (in samenwerking met het Stadsarchief), een
debatavond, een adie met de directie
van de pedagogische academie en contacten met de historische verenigingen
Bommelerwaard en Gouda
Theo Hoogbergen
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