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B In de archieven van de Bossche Godshuizen bevinden
zich veel middeleeuwse testamenten of uittreksels daaruit.
Voor de periode 1271 tot en
met het jaar 1473 zijn in de
jaren tachtig van deze testamenten regesten (samenvattingen van de inhoud)
gemaakt en gepubliceerd.
Deze regesten bevatten echter
niet alle destijds genoteerde
gegevens. Dit geldt met name
voor de volledige testamenten. Deze stukken zijn vaak zo
groot als een krantenpagina
en bevatten tientallen legaten
met daaraan verbonden voorwaarden en bepalingen over
de vererving. De originele
stukken zijn in het Latijn
geschreven en deze taal
maakt de stukken weinig toegankelijk.
De nu verschenen analyses
zijn gebaseerd op de ongepubliceerde aantekeningen en
zeer uitgebreid. De testamenten zelf zijn inmiddels op kosten van de Stichting Godshuizen gerestaureerd, wat de
raadpleging vergemakkelijkt.
Het eerste deel omvat de
periode 1331 - 1386 en telt 64
pagina's. In juni verschijnt een
tweede deel (tot ca. 1500).
Deze nieuwe toegang is aangemaakt met WP 5.1 en wordt
alleen op diskette (deel 1 en 2)
verkocht voor de prijs van
f 15,- (balie Stadsarchief) of
f 20,- (indien verzonden per

post). Bestellingen kunt u telefonisch of schriftelijk richten
aan: Stadsarchief, t.a.v.
mevr. A. Aarts, Postbus 12345,
5200 GZ 's-Hertogenbosch.
Per 1 mei a.s. is bij het
Stadsarchief drs. G. Verbeek
in dienst getreden als seniorarchivist. Hij volgt in deze
functie mr. J. Hoekx op die per
1 januari j.1. met FPU (de
opvolger van de oude VUTregeling) ging. Gerrit Verbeek
is geboren in Zutphen, de
oude hoofdstad van het gelijknamige Gelderse kwartier, een
stad vol monumenten met
een rijke historie en navenant
rijke archieven. Hij studeerde
middeleeuwse geschiedenis
aan de Katholieke Universiteit
Nijmegen en volgde de opleiding voor hoger archiefambtenaar aan de Archiefschool.
Een van zijn stageopdrachten
was het maken van een inventaris op het archief van het
Oude en Nieuwe Gasthuis te
Zutphen (periode 1841-1980),
een instelling die te vergelijken is met het Groot Ziekengasthuis. Tijdens zijn studie
geschiedenis maakte hij twee
scripties over veemgerechten
in de late Middeleeuwen en
over geestelijke instellingen
voor vrouwen in middeleeuws
Zutphen. Over het laatste
onderwerp publiceerde hij in
de catalogus behorende bij de
in het Gemeentearchief

Zutphen gehouden tentoonstelling. In 1994195 leverde hij
een belangrijke bijdrage aan
het archievenoverzicht van de
provincie Gelderland, waarna
hij als marketing manager in
dienst trad van Proffile. Dit
bedrijf hield zich op commerciële basis bezig met alle
facetten van het archiefbeheer. Gerrit Verbeek heeft tenslotte veel ervaring met de
praktijk van de automatisering.
B In april werd door het Politiekorps Brabant Noord overgebracht een belangrijke collectie foto's, dia's en videobanden van de voormalige
Gemeentepolitie's-Hertogenbosch. Het grootste deel van
de collectie is al openbaar.
B Op 1 april j.1. is de potterie
Cor Unum, tot dan toe een
onderdeel van de Weener
Groep, geprivatiseerd. Het tot
die datum gevormde archief
van Cor Unum wordt overgebracht naar het Stadsarchief.
Het oudere deel, ca. 4 strekkende meter, van het archief is
al overgebracht.

B Vanaf 1 juni is de studiezaal
van het Stadsarchief weer op
zaterdag geopend van 09.00
tot 15.00 uur (m.u.v. juliaugustus).
Ton Kappelhof B

