Momenteel wordt het bevolkingsregister
van de gemeente 's-Hertogenbosch uit
1830 met behulp van de computer nader
toegankelijk gemaakt.

Tentoonstelling
In het Noordbrabants Museum kunt u de
Meesters van het Zurden. Baroksch~lders
rondom Rubens nog tot 7 mei bezoeken
(en de fraaie catalogus aanschaffen) Bij
het samenstellen van een dergelijke tentoonstelling is archiefonderzoek onontbeerlijk. Hoe zou je anders aan al die
informatie over schilders en schilderijenbezitters moeten komen. Er komen nog
steeds nieuwe gegevens boven tafel, ook
over Theodorus van Thulden, de grote
Bossche barokschilder Zo las ik in een
akte in het notarieel archief dat de schilder acht dagen voor 'Bosch kermis' in het
jaar 1669 samen met zijn neef Johan Baptista een visite aflegde bij Juffrouw De
Massin Twee Bossche juffrouwen - Maria
Theresa Capron en Adriana Catharina
Brocart - waren daar toevallig ook op bezoek Deze verklaarden enkele maanden
later op verzoek van de vader van juffrouw De Massin dat de schilder zijn
dochter tijdens de visite had beloofd 'een
stuck schilderije' te vervaardigen 'tot een
gedachtenisse' Zou Van Thulden met de
dood in de schoenen hebben gelopen,
omdat in het gesprek reeds sprake was
van het vervaardigen van een schilderij
'tot een gedachtenisse'? Kort na 'Bosch
kermis' - op 12 juli - overleed de schilder.
M e t de verklaring van de twee juffers is
vader Massin waarschijnlijk naar de erfgenamen van de schilder gegaan om een
Van Thulden op te eisen1

Rcsmalla
De Heemkundekring Rosmalen geeft
Rosmalla, een kwartaalblad, uit, dat ook
in het Stadsarchief verkrijgbaar is Uit de
laatste nummers - 1999/3 en 4 - een
greep Kwamen de voorouders van Jeroen
nu uit Aken of uit Rosmalen?? Wim Veekens schrijft over Het Rosmalens toponrem Aken en Jeroen van Aken alias
Bosch. Voorts Het Fotoarchref en wie was
Johan van Vladeracken, Heer tot Nuland
Rosmalen is trots op de Nieuwe Dorpsvlag
Martien Veekens legt uit waarom Allerlei
wetenswaardigheden uit het (verre) verleden van Rosmalen meldt ons Henk de
Werd in Van alderhande saecken. ..
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