Nieuws van de BAM
Uitwerking archeologische
verwachtingskaart
In december j.1. heeft het college van
burgemeester en wethouders een besluit genomen over de uitwerking van
de archeologischeverwachtingskaart.
Veel van de tastbare stedelijke geschiedenis zit onder de grond in de vorm van
fundamenten van middeleeuwse gebouwen, muren en beerputten. Een
aantal van die archeologischerelicten
is zo waardevol dat ze bescherming behoeven; anders vinden we over een aantal jaren weinig meer terug van middeleeuws '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 kloosterterreinenaan te wijzen
als gemeentelijk archeologischmonument. Daarnaast zijn nog enkele incidentele terreinen met een hoge archeologische waarde aangewezen.
De aanwijzing heeft tot gevolg dat eigenaren van de percelen die zijn aangewezen 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 ontwikkelingen te sturen, zodanig dat de
archeologisch waardevolle relicten behouden blijven. Dit kan door aanpassingen 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 Bloemenkamp 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 09.0015.00 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)

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 andere instellingen aangebracht en is het
laatste nieuws over Jeroen Bosch hierop te vinden.

Aanwinsten
Registers van overlijden 1933-1952
Aanvulling notariële archieven 19161925 (uitgezonderdde laatste willen),
9.5 m.
Aanvulling archief brandweer 19481977. 0.75 m.
Aanvullingen collectie wo 11
Archief Interkerkelijke Stichting
Solidariteit 1994-2003 (openbaarheid beperkt)
IOiipselverzameling Vera de Kort,
zoe eeuw, 0.1 m.
Een register met bladmuziek,waaronder de Hornmaozie aon den Preins
Kamaval (1883) en de Bossche Tramway-rnarsch
20 bidprentjes uit de Ige eeuw
Topografische kaart FAF 1944
Fotoreportage betreffende de vliegdemonstratie 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.

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

-

Oud-Stadsarchief
Aan het einde van dit jaar zal de
inventaris van het Oud-Stadsarchief
van 's-Hertogenbosch (1261-1810)officieel gepresenteerd worden tijdens
een studiedag. Nadere informatie hierover volgt nog.
Jeroen Bosch
Op woensdag 28 januari jl. heeft cultuurwethouder Roderick van de Mor-

Van het Noordbrabants Museum
Tentoonstelling
Bloemen van Verlangen
De verhouding tussen mensen en
bloemen zoals die bewaard is gebleven
in voorwerpen van kunst en kunstnijverheid, is het hoofdthema van de
expositie. Zo is in de religieuze kunst
een grote variatie aan bloemmotieven
te zien, onder meer in de middeleeuwse 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 bestaan 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.

-mssa8 uj!z snagnuym >laax+spasuad
au[y raaz uaa lam 1aaued lay do uad
-ralM*ooAayssgspar apjosF q!h~laq
IaMaoy lues ïrappyssu[rjuaa8 pmeru
a H sy $PIOM lqsepa8 yeeA ~ E M$01
p ~ u x n a s n m s ~ u e q e r q p r o o u Z-I ~p~V
~~
agemxoju! raam rooa ayz
8u;r11alsua8alUI .raWrq sp[guasya uaa
aqsodmos u j ~ zUEA u a d r a ~ a p u oap q
a
reeru 'sra8ue8noon aralsny[l
( raqmaidas S m/$PUIGz) ~ r o o gaay
u!rz uea raajs ap ~ajajlwrapuoz lmape
.praaluasarda8
yraM ujkz mnoq agIpe-prapWs ayars
u a p r o ~a z [ y apuayaxdsuee uaa do ua
-seE ap IalueuqaH jaalq 'ua8aq puey
-[uappss u!!z uea ~ n o q d oap uy elpels
-xaao ap ua8u!mo~s aatqdasuos ua al
apuapTsraA ap u a p z ua sagysodmos
-sex+sqeap lsunyrappyss as~naa-ais8g
8
yuaH arp
ulrz q ~ p q a IalueqaH
-wap uauqq l ! w a l .gaay a l q r u a g
puoola8 uadraluroon ap naprom rooa
-rees ~uaj!rappssu[yz UEA sa~ords8uy8 -!sodxa ua8ya uaa ua ragale u!yz suaAal
n e m 'JUOOM uaaIF pp !y ree& 'uap
-Ip.rreiuaalay uee paalsaq lysepuee
dropal*ooqa8 u[!z q ysyz
$PIOM 300~ s a í ~ [ ~ x a p ~ ~ ~apuar
~ s j r a ~ a g -maralcab
o
[!y ap8gsaa u a 8 v o r 3 q eiuauym aym
-aoauo ua yarjer8 'ua8~uayala8aoa
SIEOZ ~ e e u a l s u ap
q UEA >lra~p8na! -apesv ap uee 8ufp!a1do u!rz e,y .uorq
avaIIos alo18 uaa pux p p a 8 u e e -age.qdsu~a y ! g a ~ n r n u ouaa may r o o ~
uapuayalaq raamah ua lpuelqmaa
a~
rapxaa $PIOM 8 u y ~ ~ a ~ s u o ao a~ u.sma
s@sralsaam as~naa-apuaguaaazuea
- u a l q r a y $01suaaa1Igs uea uarauea
uadramapuo ua y a p y s a ~.lsmqrap
uajuap-[yyssap UEA uadramapuo a a
- 1 p s ap roop praarydsula8 pigaal a8
.p!ay8ypree~ayssFmpal a1o.B
IalueuxIaH yuaH
ujyz qjk~qlyt-uayH .sla01anaus 'affolA -uoj do pram (S~GI)
Bu!~equado IalueuqaH quag
uaa lam ylga8oru Iaanoz [!y qraM 'prap

(pur G mli)
.assaupuv syq ua s a y s m í ~p o e a
'ysal lap uea v e a m a yoo leem
'sray8as Iaruea ua uaeysssog snlsorq
-T'apno ap py8arug uei u e uayz
~ al
yxaM ra s! o z .p[g azuo lyn ua8qrap
-Eyssuxaolq apuay>Iaqrupu! $01suaa
-aKgs as~naa-apuaguaaaz'a8gysexd
ua uartqeruym asMnaaIappyuqee1uea
fua~zal u a d r a m o o ~uen pyaq8yp!!z
-Iaah alo18 uaa sy ra .p1alsa8uaures
sy 8uyl1alsuooiualu?? ua8uy1auxezraa
app azap I n lep praa lay IOOA S! laH
. ( u a p r e ~ n a amnasnpq
~)
sayq lay
ua (apay~sua)
aquaML runasnrusy!ha
lay '(yssoqua8opa~-s,)
mnasnm
siueqerqprooN lay uea ,sa!lsaIIosuaur
-aoIq,ap lm p1a~sa8uamess1aapualor8
sy ua3uvya~uvn uawaolg ag!sodxa a a
.xna!xalu! lay u! uauxaorq lam
ua8upatsxaa as8eepa11e ap ua Bueqaq
-sahaurao~qlay u! suaaa*reeur '~suny
aurapom ap u! 8mai yoo Typ uayz afi

-

