
Nieuws uit het Stadsarchief 
Het educatief project rond de druk- 
bezochte tentoonstelling De Gruyter. 
Geschiedenis van een kruideniersimperi- 
um, die nog tot en met 14 januari 2001 
in het Noordbrabants Museum te zien 
zal zijn, is een groot succes. 
De archiefdozen met bronnen uit het 
Stadsarchief vinden gretig aftrek onder 
basisscholen en bejaardentehuizen (!). 
Inmiddels zijn er reeds meer dan 100 
dozen verspreid. 
Sinds september is het Stadsarchief 
's-Hertogenbosch ook via het internet 
bereikbaar. Via de site www.stadsar- 
chief.nl kunt u onder meer informatie 
krijgen over archieven en collecties, uit de 
Bossche Burgerlijke Stand en over de 
tarieven en diensten van het Stadsarchief. 
Aan de website is e-mail gekoppeld, 
zodat u ook elektronische post aan het 
Stadsarchief kunt verzenden. De website 
fungeert het eerste jaar als proefproject 
voor de gemeente 's-Hertogenbosch. 
Reacties zijn van harte welkom. 
Op woensdag 22 november jl. is het 
langverwachte boek 's-Hertogenbosch. 
Stad in het hertogdom Brabant ca. 
1185-1629 van oud-stadsarchivaris P. 
Kuijer gepresenteerd. Het lijvige (720 
pagina's) en fraai geïllustreerde werk is 
sindsdien bij het Stadsarchief en Boek- 
handel Heinen te koop voor f 89,50. 
Op 19 september heeft Frans Lievens, 
jarenlang in dienst van het Stadsarchief 

in de functie van huismeester/ binder, 
afscheid genomen van zijn collega's van- 
wege pensionering. Hij is per 16 oktober 
opgevolgd door Henk Verweij, tot die 
datum werkzaam als huismeester bij de 
afdeling Stadstoezicht. 
Met ingang van 1 oktober trad drs. 
Valentijn Paquay in dienst als senior 
archivist. Paquay, historicus, volgt in 
deze functie drs. Gerrit Verbeek op, die 
hoofd van de afdeling acquisitie en 
beheer werd. 

Aanwinsten 
Onlangs verwierf het Stadsarchief 

Registers van de Burgerlijke Stand van 
de gemeente Rosmalen 1913-1932, 
Archief van de Gemeenschappelijke 
Gezondheidsdienst (ggd) 's-Hertogen- 
bosch, 1950-1991, 
Microfiches van de rekeningen van de 
Illustre Lieve Vrouwe Broederschap, 
1585-1 859; - Collectie documentatie betreffende de 
geschiedenis van de Provinciale Noord- 
brabantsche en 's-Hertogenbossche 
Courant, 19de-20ste eeuw, - Collectie affiches en prenten over 
's-Hertogenbosch in de Tweede Wereld- 
oorlog; 
Collectie documentatie over de gemeen- 
telijke herindeling van Rosmalen en 
's-Hertogenbosch, 1990-1 996 (gedeel- 
telijk openbaar), 

Collectie foto's van de afdeling com- 
municatie van de gemeente 's-Herto- 
genbosch, ca. 1980-1999; 

Punt NL etc. 
Op www.historischnieuwsblad.nl treft 
u niet alleen de onderwerpen uit dit 
maandblad aan, maar ook recensies en 
aankondigingen van boeken. Voorts 
zgn. links naar o.m. The History Chan- 
nel, de Koninklijke Bibliotheek, Archie- 
ven en 'geschiedenis-vriendelijke' kran- 
ten als het Nederlands Dagblad en de 
NRC. Ook zijn er links naar tijdschriften 
zoals Groniek en History Today. 
Alle 630 Unesco-monumenten staan 
op een fraaie site met een plaatje en 
veel informatie. Met behulp van een 
Media Player zijn virtuele rondleidingen 
mogelijk in fort Nigtevecht bij Amster- 
dam, een deel van Pekings Verboden 
Tempel, de grote piramide van Cizeh in 
Egypte, het historisch centrum van 
Napels en de ruïnes van Pompeji: 
www.unesco.org/whdnwhc/ 
pages/sites/main. htm 
Bureau Monumentenzorg van de 
gemeente Amsterdam presenteert een 
kleine 7000 monumenten (herenhuizen, 
interieurs, stoepen, kerken, openbare 
toiletten, lantaarns etc.) met allerlei 
wetenswaardigheden, wandelingen door 
de stad, kaarten en een quiz op: 
www.amsterdam.nl/bmz/adam/nl/ 
monum.htm1 




