u i t het

Stadsarchief
i
De nieuwe door mr. J.

Hoekx vervaardigde inventaris op het Oud Stadsarchief is
klaar. Het uitgetypte boekwerk telt bijna 500 pagina's
en geeft een veel betere toegang tot dit zeer rijke archief
dat voor de bestudering van
de geschiedenis van de stad
's-Hertogenbosch van kardinaal belang is. Begin volgend
jaar worden de stukken omgenummerd en omgepakt.
Het archief zal dan enkele
maanden lang beperkt toegankelijk zijn.
Vaste bezoekers van de
studiezaal zullen gemerkt
hebben dat er twee nieuwe
gezichten zijn bijgekomen.
Wegens de langdurige ziekte
van Henk van de Wetering
worden zijn taken sinds 15
september waargenomen
door Dick van Neck. Eveneens langdurig ziek is Frans
van Stokkum. Voor hem valt
Joep Roborgh in. Na een verbouwing zijn de twee studiezalen samengevoegd en zijn
de functies van receptielbalie
en studiezaal gesplitst.
Tevens is de vloerbedekking,
die er ruim 13 jaar op had zitten, vernieuwd.
B Op 30 september werd aan
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het Stadsarchief overgedragen het archief van de afdeling 's-Hertogenbosch van de
Noordbrabantse Christelijke

Boerenbond (NCB). De afdeling is i n 1922 opgericht en i n
1997 opgeheven. Zij bestreek
het gebied van Empel,
Gewande, Orthen, Deuteren,
Engelen en Bokhoven. Bij de
bevrijding gingen alle tot dan
toe gevormde archiefstukken
verloren, zodat de oudste
stukken in dit uit 6 dozen
bestaande archief uit 1945
dateren. De notulenboeken
zijn volledig bewaard gebleven. Het archief van de NCB
zelf wordt bewaard op het
Rijksarchief in Noord-Brabant.
is een begin
gemaakt met de vervaardi-

ging van een toegang op de
bouwvergunningen die door
het gemeentebestuur vanaf
1893 werden verleend. Een
deel van de voor dat jaar uitgegeven vergunningen is te
vinden in de al bestaande
cumulatieve index op de
notulen van de Gemeenteraad. De belangrijkste gegevens worden door Joep
Roborgh ingevoerd i n de
computer met behulp van het
programma Freebase 5.2. Het
is de bedoeling ook de Hinderwetvergunningen op deze
manier toegankelijk te maken.

i
In oktober

Ton Kappelhof

Guoepsportret van beambten van Gemeentewerken bg het afscheid van
wethouder F. van Meerwqk op 30 januari 1932 Zittend helemaal rechts
Piet van Kessel die in dat laar benoemd zou worden tot chef van de tekenkamer. (Foto Stadsarchief,HTA, stamboeknr. 7299). Zie p. 146.

'

