
Redactioneel 
Voor wie het boek van onze befaamde 
stadgenoot P.Th.J. Kuijer nog niet 
heeft gelezen, biedt deze aflevering 
van Bossche Bladen - maar alleen ter 
inleiding en aansporing! - zowel een 
bespreking als de verkorte inleiding 
van prof. A.J. Bijsterveld die hij uit- 
sprak bij de feestelijke presentatie. 
Ton Frenken wijdt een mooie bijdrage 
aan Jeroen Bosch. In diens Tuin der 
Lusten valt na vijf eeuwen nog inten- 
sief te wandelen en te genieten. De 
fraai gerestaureerde synagoge biedt 

onderdak aan nieuwe muzikale initia- 
tieven. Een gesprek met de directq&. 
De bedreigde Sint-Jacob geeft voehsel 

I 
aan bijdragen van verschillend F k -  
ter. Nieuws van instellingen, boekbe- 
sprekingen en tal van andere +esties 
vindt u in de bekende rubriekeh. Als 
klap op de vuurpijl een nieuw? span- 
nende rubriek: BAM-dochters, ver bij- Q na vergeten voorwerpen die een onop- 
vallend bestaan leiden onder d& hoede 
van de Bossche archeologen en\\bou- 
whistorici. In dit nummer een 
penning uit de Diezemodder. 

Vaas van Vreugde, bron van ellende? 

De aandacht die Bossche Bladen 
schonk aan het werk van Vreugde 
inspireerde velen, inclusief Bossche 
politici, tot actie. 
Bij het ter perse gaan van dit nummer 
waren de brokstukken nog niet 
gelijmd. De 'blijde inkomste' van de 
vaas van beeldhouwer Vreugde (1868- 
1936) laat op zich wachten. De heer 
Kroon stuurde de redactie een brief, 
waarin hij onderstreept dat de Bos- 
sche beeldhouwer grote nationale en 
internationale bekendheid genoot. In 
1967 aanvaardde het stadsbestuur 
gaarne de gispmodellen van de wedu- 
we 'voor een eventuele restauratie'. De 
heer Kroon memoreert in zijn schrij- 
ven nog dat de Teleac uitzendingen 

26 april 1583: 

In opdracht van de heren schepenen 
'een pistolet' geschonken aan de 
'Meester of Constenaar' die in de stad 
is gekomen met een 'cleijn vrouwken, 
lanck sijnde 3/4 Bossche el en oud 
omtrent 51 jaar'. 
(Stadsrekening 1583-1584) 

+c een pistolet is een gouden Spaanse 
of Italiaanse munt 

en werd sedert 1530 geslagen. 
+: een Bossche el is ongeveer 68 un. 

A.V. 

over Begraven en Begraafplaatsen 
steeds aanvingen met het 'Engelen- 
beeld' van Vreugde op de begraaf- verschillende plaatsen in ons land 
plaats Groenendaal. Kortom een vurig werk van Vreugde zien. De heer 
pleidooi om de Vaas van Vreugde te Kroon noemt: Haarlem 'Frans Hals- 
behouden! Mocht worden besloten de museum', Santpoort 'Huis Duin en 
Vaas niet te herstellen dan kunt u in Kruidberg', Amsterdam 'Tropenmuse- 

urn' en bij Enschede 'Huis de Hooge 
Boekel'. Louis Vreugde was niet de 
minste onder de Nederlandse beeld- 
houwers! 
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