
R e r i c h t e n  I 

Rectificatie 
In de recensie vanJubileumboek 75 
jaar 's-Hertogenbossche Filatelisten 
Vereniging 1930-2005 die in het 
vorige nummer van Bossche Bla- 
den stond, schreef ik (Aart Vos) 
dat de samenstellers van het boek 
de door de gemeente 's-Hertogen- 
bosch toegekende subsidie niet 
vermelden. Dat had ik zo niet neer 
moeten schrijven. Het boek was 
namelijk al uitgekomen voordat de 
financiële bijdrage was toegekend. 
De gemeente Den Bosch kon hele- 
maal niet bedankt worden. Daar- 
om mijn excuses. 

Nieuws van De Boschboorn 
De cultuurhistorische vereniging 
De Boschboom heeft besloten haar 
activiteiten in de komende maan- 
den wat anders te organiseren. 
De lezingen en wetenschappelijke 
bijeenkomsten vinden voortaan 
plaats op dinsdagmiddagen vanaf 
14.30 uur in De Verkadefabriek. 
Aandacht zal worden geschonken 
aan het goo-jarig bestaan van ons 
hertogdom Brabant, aan de feeste- 
lijke opening van het Jheronimus 
Bosch Centrum, aan het feit dat onze 
hertog Philips de Schone 500 jaar 
geleden gestorven is en aan de tijd 
dat 's-Hertogenbosch een Spaanse 
stad genoemd kon worden. 

Het programma: 
I. Vanwege de negen Brabantse 

eeuwen heeft De Boschboom 
contact gelegd met een drietal 
steden uit het binnen het hertog- 
dom gelegen 'Markgraafschap 
van Antwerpen': Hoogstraten, 
Lier en Herentals. Op 12 sep- 
tember zullen de archivarissen 
van die plaatsen onze gast zijn 
in De Verkadefabriek. Ze zullen 
vertellen over de historische rela- 
tie tussen hun stad en de onze. 
Op z3 september organiseert 
De Boschboom een excursie 

naar deze drie zustersteden, 
waarbij met name hun oude 
grote kerken, respectievelijk de 
Catharina, de Gummaris en de 
Waldetrudis, bezocht zullen wor- 
den. En dat onder deskundige 
begeleiding. 

z.vanwege de officiële opening 
van het Jheronimus Bosch Art 
Centre zal dr. E. Hoffman, his- 
toricus en kunsthistoricus, op 
dinsdagmiddag 14 november 
een met vele beelden verluchte 
inleiding houden over de droom 
van Jheronimus Bosch: Feest in 
de Tuin der Lusten. 

3. Op 12 december vertonen we op 
de middag, weer in De Verkade- 
fabriek, de film Juana la Loca 
van Vincente Aranda. Juana 
(Johanna de Waanzinnige) was 
de trubbelige echtgenote van 
Philips de Schone. Deze hertog 
van Brabant stierf in 1506. Ed 
Hoffman zal de film in- en uit- 
leiden onder het motto 'Historie 
versus Kunst'. 

4. Op g januari zal Harry van den 
Berselaar spreken over Den 
Bosch, een Spaanse stad in 
Brabant. Van den Berselaar heeft 
de laatste jaren met name ge- 
zocht naar datgene wat er in 
Spaanse archieven over onze 
stad te vinden valt. 

Dit programma van feestelijke 
lezingen is wij toegankelijk. Leden 
van De Boschboom en andere 
lezers van Bossche Bladen krijgen 
natuurlijk voorrang. 
Naast deze bijeenkomsten organi- 
seert De Boschboorn dit najaar 
weer voor haar leden de gezellige 
Boerengruun-maaltijd en, iets def- 
tiger, 'Het Historische Diner'. Bij 
beide maaltijden wordt het menu 
onderbroken door meeslepende 
sprekers en echte Bossche bijdra- 
gen. Van dit dubbele tafelen krij- 
gen de leden tijdig bericht. 

E.H. 

Nieuws van het Stadsarchief 

Aanwinsten 
m Archief Manis Krijgsman, ca. 

1920-1982, 0,25 m 

Symbolische overhandiging van het archief 

van Manis Krijgsman (wethouder van Den 

Bosch van 1919 tot  1935) doorzi jn dochter 

Truce van den Ende-Krijgsman aan stadsar- 

chivaris Rolf Hage op z8 jun i  j l .  

(Foto: Stadsarchief; Jac. Biemans] 
& 

i Archief schaakvereniging H.S.V., 
1921-1964, o,o5 m 

i Verenigingsbladen schaakver- 
eniging H.M.C., 1971-2005, 0,s m 

m Archief Vincentiusvereniging ss. 
Antonius en Barbara, 1928- 
1999, o,25 m (beperkt open- 
baar) 
i Aanvulling archief De Gruyter, 

1970, o,o5 m 
i Archief Vereniging De Bosch- 

boom, (1954) 1969-1998~6 m 
i Archief Groene Kruis, afd. 

's-Hertogenbosch, 1952-1974, 
0,4 m 

i Archief IKV, kern Den Bosch, 
1986-1999, m 

m Collectie Sportkranten van J.F.A. 
Smeets, 1930-ca. 1945, 0,05 m 

m DVD-Video en Foto's, 'Vlucht van 
de Vestingwerken van 's-Herto- 



genbosch', gemaakt door Piet 
Wijnstekers, 2006 
i Collectie Teering van der Vliet: 

interieur- en exterieurfoto's be- 
treffende restauratie- en nieuw- 
bouwprojecten van het Architec- 
tenbureau Teering van der Vliet 
BV, 1976-ZOOG, 1500 stuks 

Open Monumentendag: Feest! 
De Open Monumentendag op 
zaterdag g september staat dit- 
maal in het teken van Feest/goo 
jaar Brabant, het thema van de 
Stedelijke Historische Presentatie. 
Het Stadsarchief vertoont in het 
pand Parade 12 biizondere histori- 
sche films rond feestelijke gebeur- 
tenissen. 

Week van de Geschiedenis1 
Landelijke Archievendag 
De Week van de Geschiedenis 
vindt dit jaar plaats van 14 tot en 
met 22 oktober, eveneens met als 
thema Feest/goo jaar Brabant. Op 
14 oktober is de Landelijke Archie- 
vendag en zal ook het Stadsarchief 
aan de Bloemenkamp 'open dag' 
houden. U kunt dan kennis 
maken met de archieven en collec- 
ties, de bibliotheek, oude films 
enz. Speciale aandacht zal er zijn 
voor nieuwe bestanden die via de 
website van het archief beschik- 
baar worden gesteld. Gedurende 
de Week van de Geschiedenis zul- 
len de (emeritus) professoren Her- 
man Pleij en Rayrnond van Uytven 
lezingen verzorgen. Deze en de 
meeste andere activiteiten zijn vrij 
toegankelijk. Een uitgebreid pro- 
gramma wordt over enige tijd huis- 
aan-huis verspreid. 

Miniaturenboek de Stichting ABC. Het Stadsarchief 
Eind november 2006 zal het boek heeft hier in de persoon van de 
Handschri$en voor het hertogdom. beeldredacteur (drs. Jac. Biemans) 
De mooiste verluchte manuscripten medewerking aan verleend. 
van Brabantse hertogen, edellieden, 
kloosterlingen en stedelingen uitko- 
men. Dit boek van de Leidse hand- 
schriftendeskundige dr. Hanno 
Wijsman bevat vele speciaal voor 
dit doel gefotografeerde manu- 
scripten en wordt uitgegeven door 

Tentoonstelling feestfoto's 
Feestfoto's van particulieren en uit 
het Stadsarchief zijn in bovenge- 
noemd kader te zien op een ten- 
toonstelling in het Stadsarchief 
gedurende de periode van 14 tot 
en met 25 oktober. 




