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i Het invoeren van gegevens 
uit de doop-, trouw- en 
begraafboeken (DTB) in de 
computer verloopt gesmeerd. 
Eind december 1996 waren er 
reeds meer dan 15.000 dopen 
verwerkt. De door Marjo van 
Well, Jacqueline Barten en 
Theo Slot ingevoerde gege- 
vens worden gecontroleerd 
door René Bruysten en Jan 
Buiks. Controle is altijd nood- 
zakelijk. Zo kan worden voor- 
komen dat er een basis- 
bestand met nogal veel fou- 
ten ontstaat zoals blijkt uit de 
gegevens van de Burgerlijke 
Stand die enkele jaren gele- 
den zijn ingevoerd. 
In de loop van dit jaar zullen 
de gegevens ook in de studie- 
zaal beschikbaar zijn. De nieu- 
we ingang is niet alleen inte- 
ressant voor genealogen, 
maar kan in  de toekomst ook 
zijn waarde bewijzen voor het 
historisch-demografisch 
onderzoek. 

Het huizenregister, waarover 
reeds in een vorig nummer 
werd bericht, telt nu ruim 
2100 records en beslaat de 
periode 1768-1794. Ik schat 
dat de helft van de huizen in 
de stad nu in dit bestand is 
terug te vinden. Met behulp 
van het programma Freebase 
kan op allerlei trefwoorden 
gezocht worden, dus niet 
alleen op eigennamen, maar 

ook op huisnamen, straatna- 
men en de verkoopwaarde 
van het huis. 

Onlangs kwam gereed het 
repertorium op de notulen 
van de Gemeenteraad over 
de periode 1890-1894. Politiek 
gezien was dit een onrustige 
periode. In 1893 kregen de 
meer radicale katholieken - de 
z.g. ultramontanen - zo veel 
zetels in de raad, dat zij het al 
genomen besluit om een 
nieuwe rijkskweekschool te 
bouwen konden blokkeren. 
De kweekschool verhuisde 
naar Nijmegen en in 's-Herto- 
genbosch begon men welge- 
moed met de oprichting van 
een bisschoppelijke kweek- 
school. De ultramontanen 
gaven de voorkeur aan bij- 
zonder - katholiek - onderwijs, 
ook al kostte dat hen veel 
meer dan het door de over- 
heid gefinancierde openbare 
onderwijs. 
De ultramontanen ageerden 
ook tegen activiteiten die zij 
als "zedenbedervend" zagen, 
zoals het vieren van carnaval, 
de kermis en het dansen in 
cafés. Het was aan hen te 
danken dat de belasting op 
dansmuziek in 1894 werd ver- 
hoogd van fl. 1.50 per jaar 
(vastrecht) tot fl. 2.50. De 
Oeteldonkse Club die om een 
subsidie vroeg ter financie- 
ring van de optocht kreeg nul 
op rekest. Zeven raadsleden 
waren tegen, vier voor.' 
Veel stof tot klagen gaf ook 
de in 1889 aangestelde "inge- 
nieur-architect" ir. F.M.L. 
Kerkhoff uit Utrecht. Hij was 

de eerste afgestudeerde inge- 
nieur die openbare werken 
onder zich kreeg. De weer- 
stand tegen deze professiona- 
lisering was groot; raadsle- 
den klaagden steen en been 
over de "bureaucratische wij- 
ze van werkenU.'Toen in 
1894 de brug over de Dom- 
me1 bij de Vughteruitgang 
(waar nu Chalet Royal staat) 
dreigde in te storten gingen 
er zelfs stemmen op om de 
man te ~ n t s l a a n . ~  Burge- 
meester en wethouders 
namen hem in bescherming 
en de bui dreef over. Tegen 
de verdrukking in groeide het 
domein van ir. Kerkhoff uit tot 
de dienst Gemeentewerken. 
In 1893 startte ook de bouw 
van de eerste huizen in  de 
nieuwe wijk tussen de Dom- 
me1 en het station. Later zou 
deze eerste echte stadsuit- 
breiding de naam 't Zand krij- 
gen. De jaren daarvoor was 
het terrein namelijk met zand 
opgehoogd. Ook dat gaf weer 
aanleiding tot gemopper: 
overal stoof het zand je om 
de oren. De bouw van nieuwe 
huizen kwam maar aarzelend 
op gang. Wel was dit de aan- 
leiding om eindelijk, in 1894, 
een bouwverordening vast te 
stellen. Tot dan toe mocht 
men bouwen waar en wat 
men wilde. Tot 1894 was 
alleen een vergunning nodig 
wanneer gebruik werd 
gemaakt van de openbare 
ruimte. Zo vinden we in de 
raadsnotulen voor 1894 wel 
vergunningen terug om de 
Binnen-Dieze te overkluizen, 
om kelderluiken in het trottoir 



te mogen hebben of o m  
loden buizen onder de straat 
te leggen. Ook voor de instal- 
latie van een stoommachine 
of een gasmotor was een ver- 
gunning vereist. Vanaf 1894 
mocht men niet meer zonder 
vergunning bouwen. 
De Bossche bevolking mocht 
dan graag feestvieren en een 
deel ervan blonk uit in  toewij- 
ding aan het katholieke 
geloof, met de gezondheid 
was het treurig gesteld. Een 
in  1891 gepubliceerd onder- 
zoek van de Gezondheids- 
commissie toonde overduide- 
lijk aan dat de sterftecijfers in 
's-Hertogenbosch veel hoger 
waren dan in  andere, verge- 
lijkbare stedenU4 Met de resul- 
taten van dit onderzoek werd 
weinig gedaan. De raadsle- 
den waren vooral bang te 
veel geld uit te geven aan de 
gezondheidszorg. Ondertus- 
sen deed zich in 1891 een 
tyfusepidemie voor en het 
jaar daarop dreigde de chole- 
ra. De commissie stelde voor 
de kermis niet door te laten 
gaan, maar daar waren de 
koffiehuishouders fel tegen. 
In 1891 liet Defensie weten 
dat het de Tolbrugkazerne 
niet meer wenste te gebrui- 
ken, aangezien het gebouw 
'besmet' was. Wat we daar 
precies onder moeten ver- 
staan is niet duidelijk, maar 
de legerleiding vond het 
onverantwoord de soldaten 
daar nog langer te laten 
wonen. Het uit 1744 dateren- 
de gebouw werd daarop aan 
een fabriek verkocht. In 1894 
mompelde een van de raads- 

leden tijdens een openbare 
vergadering tegen zijn buur- 
man: 'die (bedoeld werd de 
commissie) zou ik er maar 
buiten laten'. Het eerbare 
raadslid mompelde iets te 
luid en daags daarna was 
iedereen op de hoogte. Voor 
de commissie reden o m  col- 
lectief haar ontslag te nemen. 
Er werden overigens wel 
pogingen gedaan iets aan de 
gebrekkige hygiëne en de 
slechte huisvesting te doen. 
Zo werd bi j  de begrotings- 
behandeling in 1894 voorge- 
steld om meer woningen 
onbewoonbaar te laten ver- 
klaren. De meerderheid zag 
echter het belang van dit 
soort maatregelen niet in. 
Oude, overleefde theorieën 
en opvattingen bleven in 
zwang. Zo vond het ultra- 
montaanse raadslid Bogaerts, 
toen er weer eens angst was 
voor een dreigende uitbar- 
sting van cholera, het nodig 
o m  de verkoop van vers fruit 
op de markt streng te contro- 
leren. Dat ging terug op het 
uit de middeleeuwen stam- 
mende idee dat het eten van 
veel vers fruit zou leiden tot 
een besmettelijke ~ i e k t e . ~  
Het voorstel van ir. Kerkhoff 
o m  een onderzoek in te stel- 
len naar de toestand van de 
riolen werd echter aangehou- 
den. 
In 1894 werd bekend dat jhr. 
mr. P.J. Bosch van Drakestein, 
commissaris der koningin i n  
Noord-Brabant, in  zijn testa- 
ment aan de gemeente een 
groot legaat had vermaakt. 
Een bedrag van fl. 10.000 was 

bestemd voor de bouw van 
een fontein (de 'Draak' op het 
Stationsplein). Het monu- 
ment gold als aandenken aan 
de vrouw en de twee kinde- 
ren van jhr. Bosch die vroeg 
gestorven waren.' 
De repertoria op de raadsno- 
tulen over de periode 1816- 
1894, waar in  beknopte vorm 
de raadsbesluiten worden 
weergegeven, zijn te verkrij- 
gen op 3 floppies (program- 
ma WP 5.1 ). Kosten: fl. 45.- 
(drie diskettes) indien afge- 
haald bij de balie van de stu- 
diezaal; fl. 50.- indien per post 
verzonden. 
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Noten 

T .  Notulen Gemeenteraad 21 
december 1893, nr. 16. 

2. Notulen Gemeenteraad 9 
november 1894, nr. 11. 

3. Geheime notulen Gerneente- 
raad, 20 dec. 1894. 

4. Notulen Gemeenteraad 20 juni 
1891, nr. 5 (met 10 tabellen). 

5. Notulen Gemeenteraad 23 
augustus 1894, nr. 14. 

6. Notulen Gemeenteraad 1894, 
22 aug. nr. 10, 6 sept. nr. 5f, 
20 dec. nrs. 10 en 43. 




