
Nieuws van de BAM 

Uitwerking archeologische 
verwachtingskaart 
In december j.1. heeft het college van 
burgemeester en wethouders een be- 
sluit genomen over de uitwerking van 
de archeologische verwachtingskaart. 
Veel van de tastbare stedelijke geschie- 
denis zit onder de grond in de vorm van 
fundamenten van middeleeuwse ge- 
bouwen, muren en beerputten. Een 
aantal van die archeologische relicten 
is zo waardevol dat ze bescherming be- 
hoeven; anders vinden we over een aan- 
tal jaren weinig meer terug van middel- 
eeuws 's-Hertogenbosch. Het college 
heeft daarom besloten om de eerste 
stadsmuur en stadsgracht uit begin Ije 
eeuw, de tweede stadsmuur uit de 14e 
eeuw, met latere uitbreidingen, en een 
viertal kloosterterreinen aan te wijzen 
als gemeentelijk archeologisch monu- 
ment. Daarnaast zijn nog enkele in- 
cidentele terreinen met een hoge ar- 
cheologische waarde aangewezen. 
De aanwijzing heeft tot gevolg dat eige- 
naren van de percelen die zijn aange- 
wezen niet verder dan 50 cm beneden 
maaiveld mogen graven zonder een 
monumentenvergunning. 
De aanwijzing heeft uitdrukkelijk niet 
de bedoeling om ontwikkelingen tegen 
te gaan, maar veel meer om die ont- 
wikkelingen te sturen, zodanig dat de 
archeologisch waardevolle relicten be- 
houden blijven. Dit kan door aanpas- 
singen van het funderingsplan, maar 
ook door het opnemen van die relicten 
in het ontwerp van nieuwbouw. FR 

Nieuws uit het Stadsarchief 

Openingstijden 
Het Stadsarchief aan de Bloemen- 
kamp 50 (achter De Arena) is geopend 
van dinsdag tot en met vrijdag van 
09.30-17.00 uur en (m.u.v. juli en 
augustus) op zaterdag van 09.00- 
15.00 uur. 
Dit geldt niet voor de volgende dagen, 
waarop het gesloten is: 

Maandag 12 april (Pasen) 
Vrijdag 30 april (Koninginnedag) 
Zaterdag I mei 
Woensdag 5 mei (Bevrijdingsdag) 
Donderdag 20 mei (Hemelvaart) 
Vrijdag 21 mei 
Zaterdag 22 mei 
Donderdag 27 mei (personeelsdag) 
Maandag 31 mei (Pinksteren) 
Zaterdag 25 december (Kerstmis) 

Aanwinsten 
Registers van overlijden 1933-1952 
Aanvulling notariële archieven 1916- 
1925 (uitgezonderd de laatste willen), 

9.5 m. 
Aanvulling archief brandweer 1948- 

1977. 0.75 m. 
Aanvullingen collectie wo 11 

Archief Interkerkelijke Stichting 
Solidariteit 1994-2003 (openbaar- 
heid beperkt) 
IOiipselverzameling Vera de Kort, 
zoe eeuw, 0.1 m. 
Een register met bladmuziek, waar- 
onder de Hornmaozie aon den Preins 
Kamaval (1883) en de Bossche Tram- 
way-rnarsch 
20 bidprentjes uit de Ige eeuw - Topografische kaart FAF 1944 
Fotoreportage betreffende de vlieg- 
demonstratie van Henry Bakker in 
1911 
Fotocollectie Het Zuiden 1979-2000 
Foto's Koninklijke bezoeken 
25 foto's sloop fabrieken De Gruyter 
Transcripties door heer Ketelaars van 
het Bosch' Protocol over de jaren 
1367-1370 (R nr. 1175). met regesten 
en indices. 

Oud-Stadsarchief 
Aan het einde van dit jaar zal de 
inventaris van het Oud-Stadsarchief 
van 's-Hertogenbosch (1261-1810) offi- 
cieel gepresenteerd worden tijdens 
een studiedag. Nadere informatie hier- 
over volgt nog. 

Jeroen Bosch 
Op woensdag 28 januari jl. heeft cul- 
tuurwethouder Roderick van de Mor- 

tel de vernieuwde website over leven 
en werken van Jeroen Bosch, 
www.boschuniverse.org officieel geopend. 
De website is de laatste maanden flink 
aangevuld met gegevens over het 
leven, de stad en de wereld van Bosch. 
Ook zijn er links naar musea en ande- 
re instellingen aangebracht en is het 
laatste nieuws over Jeroen Bosch hier- 
op te vinden. 

Kranten 
Naar aanleiding van de afgelopen na- 
jaar door het Stadsarchief i.s.m. het 
Brabants Dagblad en de Vereniging 
van Kranten- en Tijdschriftenverzame- 
laars (zie elders in dit nummer) geor- 
ganiseerde studiedag zal binnenkort 
een bundel verschijnen met daarin de 
belangrijkste lezingen van deze dag. 

Van het Noordbrabants Museum 

Tentoonstelling 
Bloemen van Verlangen 

De verhouding tussen mensen en 
bloemen zoals die bewaard is gebleven 
in voorwerpen van kunst en kunstnij- 
verheid, is het hoofdthema van de 
expositie. Zo is in de religieuze kunst 
een grote variatie aan bloemmotieven 
te zien, onder meer in de middeleeuw- 
se getijdenboeken. De hierin gebruikte 
symbolentaal sluit aan bij emoties als 
liefde, onschuld en lijden. De grote 
variatie aan bloemen wordt beschouwd 
als een erfenis van het paradijs en als 
een hulpmiddel van de natuur om de 
lof van God te bezingen. 
Ook de vergankelijkheid van bloemen 
zet aan het denken. Mensen worden 
getroffen door het feit dat ook de 
mooiste bloem na een of twee dagen 
haar pracht verliest. Bloemen zijn zo 
een metafoor voor het menselijk be- 
staan en symboliseren zowel het leven 
als de dood. 
In ons dagelijks leven omringen we 
ons met bloemen. Dat blijkt uit tal van 
kunstwerken en objecten die rijkelijk 
zijn gedecoreerd met bloemen. 
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