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Nieuws uit het Stadsarchief 

Begin maart is de studiezaal van het 
Stadsarchief heringericht. Om de be- 
zoekers nog beter van dienst te kunnen 
zijn is de opstelling van de diverse toe- 
gangen, microfiches en literatuur verbe- 
terd. De studiezaalmedewerker is voor- 
taan achter de centrale balie te vinden 
en alle werkplekken zijn voorzien van 
aansluitingen voor laptops. Voor vragen 
of opmerkingen naar aanleiding van 
deze herinrichting kunt u contact op- 
nemen met het hoofd studiezaal, Jan 
Buiks, telefoon (073) 615 52 76. 
In 1999 heeft een extern bedrijf in 
opdracht van het Stadsarchief katernen 
uit het Bosch protocol gerestaureerd. 
Teneinde de levensduur te verlengen, 
zijn de katernen uit de periode 1367- 
1383 aangevezeld. Door onbekende 
redenen is bij dit aanvezelen inkt weg- 
gespoeld en is de oorspronkelijke tekst 
vrijwel onleesbaar geworden. Omdat 
de informatie vooraf wel op film en 
microfiches is gezet, beschikt het Stads- 
archief wel over de gegevens. In ver- 
band met de erkende aansprakelijkheid 
zal het bedrijf dat de opdracht uitvoer- 
de een schadevergoeding betalen. Voor 
vragen of opmerkingen kunt u contact 
opnemen met de Stadsarchivaris, Rolf 
Hage, telefoon (073) 615 52 75. 
In of vanuit het Stadsarchief wordt 
hard gewerkt aan diverse activiteiten in 
het kader van het Jeroen Boschjaar 
2001. Zo leverde het Stadsarchief bij- 
dragen aan de succesvolle website 
www.boschuniverse.nl die inmiddels 
voor een internationale prijs is genomi- 
neerd. Daarnaast is het archief betrok- 
ken bij een boekje over Jeroen Bosch 
en zijn stad dat dit najaar verschijnt, en 
bij een wetenschappelijk congres over 
de schilder. 
Meer informatie over de activiteiten in 
het Jeroen Boschjaar is te vinden op de 
website www.jeroenboschjaar.nl. Voor 
vragen over de activiteiten van het 
Stadsarchief rond het Jeroen Boschjaar 
kunt u contact opnemen met de mede- 
werker educatie en public relations van 
het Stadsarchief, Jac. Biemans, telefoon 
(073) 615 52 78. 
In de loop van dit voorjaar zal wegens 
ruimtegebrek in het depot van het 
Stadsarchief ruim 1000 strekkende 
meter archiefmateriaal tijdelijk worden 

ondergebracht bij het Rijksarchief in 
Noord-Brabant. Het gaat hierbij om 
minder geraadpleegde of reeds verfilm- 
de bestanden. Een overzicht van de 
betreffende archieven is bij de balie 
verkrijgbaar. Inzage in deze stukken 
blijft mogelijk, maar met het ter 
beschikking stellen hiervan is begrijpelij- 
kerwijs meer tijd gemoeid dan u van 
ons gewend bent. Voor nadere infor- 
matie over dit alles kunt u contact 
opnemen met de medewerker studie- 
zaal, Monique Brummans, telefoon 
(073) 615 52 95. 

Aanwinsten 
Onlangs werden door het Stadsarchief 
verworven: 

Archief van psychiatrisch ziekenhuis 
Coudewater, 1870-2000; 
Archief van het Theo Olof violisten- 
concours te 's-Hertogenbosch, 
1996-2000; 
Archief schilders- en behangbedrijf 
Hurkens te 's-Hertogenbosch, 1857- 
1945; 
Archief van het electrotechnisch 
installatiebedrijf Thust en Craff te 
's-Hertogenbosch, 191 1-1990, 
Leerlingenregisters en documentatie 
van de Sancta Maria Mavo te 
's-Hertogenbosch, ca. 1935-2000; 
Aanvulling op het archief van de gere- 
formeerde kerk te 's-Hertogenbosch, 
1968-1992; 



Film betreffende het jubileum van mgr. 
Prinsen in 1935; 
Fotocollectie W.G.J.M. van Trier. Het 
betreft foto's van het 25-jarig ambtsju- 
bileum van burgemeester Van der Does 
de Willebois in 1909; 
Videoproductie 's-Hertogenbosch, 
verhaal van een m~ddeleeuwse stad; 
Vijf smalfilms over 's-Hertogenbosch 
vervaardigd door A.A.M. Penders in de 
veertiger tot de zestiger jaren van de 
twintigste eeuw, 
Collectie John van den Heuvel, docu- 
mentatie en dia's over kunstwerken; 
Collectie H. de Werd, betreffende de 
geschiedenis van Rosmalen. 

Punt.NL etc. 
Wanneer u nog niet bent uitgesurft 
en u zich na de alarmerende berichten 
over de afnemende kennis van de 
geschiedenis van ons land en de wereld 
geroepen voelt in de historie te duiken, 
dan vindt u over de Tachtigjarige Oor- 
log (het begrip 'Opstand' heeft kenne- 
lijk de langste tijd gehad) veel informa- 
tie op www.dutchrevolt.leidenun~v.nl. 
Heeft u nog vragen over deze periode 
uit de Nederlandse geschiedenis en 
worstelt u met de vraag wie nu eerder 
koning was, Willem III of Lodewijk XIV 
ga dan naar www.hntorychanne1 com. 
Amerikaanse heldendaden zijn in over- 
vloed te vinden op 
www.theh1storynet com. 
Gaat u net als mijn collega in de zomer 
graven, dan leidt informatie over archeo- 
logie op www.upenn.edu/museum u 
naar zonnige beelden in het oude 
Griekenland. 

Gerrit
Rechthoek




