
voortaan toegang tot het archief verschaf- 
fen De motieven voor deze behandeling 
van de  toch zo bekwame Hermans zijn duis- 
ter Speelden hier soms de ambities van 
Van Zuijlen en de nieuwe secretaris Sassen, 
die de charters en privilegieboeken wilde 
beschrijven, een rol op de achtergrond? Of 
Hermans zich hierna naast zijn andere druk- 
ke bezigheden5 nog ooit met het archief 
bemoeide is mij niet bekend Ook over de 
verhouding tussen Hermans en van Zuijlen 
ontbreekt tot nog toe elk spoor in het 
gemeenteverlag over 1857 wordt de toe- 

stand waarin het oud-archief zich bevindt 
minder gunstig geacht en een uitvoerige en 
beredeneerde inventaris noodzakelijk, ter- 
wijl in de jaren tevoren steeds tevredenheid 
over de toestand werd geuit. Dit zegt m i 
niets over Hermans als inventarisator, wel 
iets over de plannen van van Zuijlen 
betreffende de uitgave van een keuze uit de 
stadsrekeningen Dank zij het vele inventari- 
satiewerk van Hermans kon van Zuijlen al in 
1860 de inventaris voltooien 
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Nijverheid of diensten? 
De Bossche economie 1849-1909 

drs F.A.C.M. Bergrnan 

Op d e  studiezaal van het Bossche Stads- 
archief wordt zeer divers onderzoek ver- 
richt. Soms worden d e  onderzoeksresul- 
taten in boekvorm gepubliceerd, soms 
blijft het bij 'aantekeningen, vaak worden 
d e  gegevens 'opgeslagen' in belangrijke 
maar onbekende scripties. De redactie 
wil deze scripties onder de  aandacht van 
een breder publiek brengen door middel 
van bijdragen waarin in het kort verslag 

van het onderzoek wordt gedaan. In deze 
eerste bijdrage wordt een samenvatting 
gegeven van een doctoraalscriptie die d e  
economische ontwikkeling van 
's-Hertogenbosch in d e  periode 1849- 
1909 behandelt.' 

Om de economische ontwikkeling in 
's-Hertogenbosch in de tweede helft van de 
negentiende eeuw te achterhalen, is onder- 
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zoek gedaan naar de samenstelling van de 
Bossche beroepsbevolking en de verande- 
ringen daarin De resultaten van 
's-Hertogenbosch zijn vergeleken met de 
cijfers van een negental steden dat gekozen 
is op basis van vergelijkbare demografische 
ontwikkelingen. Verder is onderzocht of de 
samenstelling van de Bossche beroepsbe- 
volking in de periode 1849- 1909 eenzelfde 
ontwikkeling kent als die van het gehele 
land Daarbij is gebruik gemaakt van een 
recent artikel van J.L. van Zanden over de 
nationale economische ontwikkeling in de 
negentiende eeuw.2 Van Zanden stelt dat 
toen de Nederlandse economie in de twee- 
de helft van de negentiende eeuw een 
periode van groei kende, de ontwikkeling 

Een kijkje in de productie-afdeling van de sigarenfabneh 
van Mauntz Azijnman aan  de Havensingel/hoeh Halve- 
maan5traat 
(Stadsarchief 's-Hertogenbosch Topografisch-Historische 
Atlas, stamboeknr. 5975) 

van de werkgelegenheid gekenmerkt werd 
door een sterkere toename van het aantal 
personen werkzaam in de dienstensector 
dan van het aantal personen werkzaam in 
de nijverheidssector Was dit ook in 
's-Hertogenbosch het geval? 

Het onderzoek is in hoofdzaak gebaseerd op 
twee bronnen. de beroepentellingen (in 
1849, 1859, 1889, 1899 en 1909 in Neder- 
land gehouden) en de Bossche gemeente- 
verslagen (van 1848 tot en met 19 1 1 ) Hier- 
uit komt naar voren dat er, met uitzonde- 
ring van de periode 1870-1 890, sprake was 
van economische groei in 's-Hertogen- 
bosch Van Zandens stelling gaat echter 
voor Den Bosch niet op1 Hier groeide de 
werkgelegenheid in de sector nijverheid 
luist meer dan in de sector diensten (ook 
steden als Leeuwarden en vooral Maastricht 
weken af van het landelijke patroon3) Het 
onderzoek toont ook aan dat het klassieke 
beeld van 's-Hertogenbosch als handels- 



stad bij uitstek omver moet worden gewor- 
pen In vergelijking met andere steden was 
er in Den Bosch een 'normaal' aantal perso- 
nen werkzaam in de handelssector 
Voor de jaren 1859, 1889 en 1899 is vastge- 
steld wat de belangrijkste sectoren van de 
Bossche economie waren Vier sectoren 
komen in al die jaren als belangrijk uit de 
bus de textiele nijverheid, de krijgsmacht, 
de kerkelijke diensten en de sigarenfabrica- 
ge In 1859 komen hier nog bij de bewerking 
van edele metalen, de kledingnijverheid, de 

kunstnilverheid, het algemeen bestuur en 
de algemene dienst en de handel van ver- 
schillende aard In 1889 en 1899 is er een 
aantal nieuwe sectoren dat van economisch 
belang is de grafische sector, de leerbewer- 
king, het onderwijs, de verpleging en verzor- 
ging De kerkelijke diensten, het onderwijs 
en de verpleging en verzorging wijzen erop 
dat 's-Hertogenbosch, meer dan de andere 
vergelijkbare steden, aan het einde van de 
negentiende eeuw een zeer belangrijke ver- 
zorgende funtie voor de regio heeft. w 
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Een gezicht op Meerwijk 
uit 1842 

Charles de Mooij 

Binnen d e  verzameling van het Noord- 
brabants Museum neemt d e  collectie met 
betrekking tot d e  Bossche stadsgeschie- 
denis een  belangrijke plaats in. Niet voor 
niets wordt d e  collectie van d e  gemeen- 
t e  's-Hertogenbosch vrijwel in zijn geheel 
geëxposeerd o p  d e  twee verdiepingen 
van de historische afdeling van het muse- 
um. Het aanbod van nieuwe voorwerpen 
o p  het gebied van de Bossche historie is 
echter niet bijzonder groot. Het was dan 
ook uitzonderlijk d a t  in oktober 1992 
twee bijzonder interessante stukken kon- 
den worden verworven. De eerste aan- 
winst betrof een  schilderij, e en  portret 
van d e  zevende bisschop van 's-Herto- 
genbosch, Joseph Bergaigne, da t  werd 

aangetroffen in een  kunsthandel t e  Brus- 
sel. De tweede is een  tekening, aange- 
kocht van een  Amsterdamse antiekhan- 
del. Het gaat  om een  gezicht o p  Meer- 
wijk met omgeving (zie afbeelding). Hier 
zal in het kort o p  deze aanwinst worden 
ingegaan. 

De naïeve stijl waarin de tekening werd uit- 
gevoerd, verraadt dat de maker ervan geen 
beroepskunstenaar was, maar een amateur. 
Deze 'liefhebber', die in 1842 met uiterste 
nauwkeurigheid en zin voor detail de bui- 
tenplaats Meenvijk en omgeving op papier 
vastlegde, heette Beath Rudolf von Wat- 
tenwyl. Rudolf zoals hij genoemd werd, was 
in 1798 of 1799 geboren in het Zwitserse 
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