NL-HtSA Archiefnummer 1021 Losse stukken en kleine collecties, 1533–2019
Aangepast 13 november 2019

Inleiding
Deze meeste stukken zijn aangetroffen in de archiefbewaarplaats, soms zonder aankomsttitel en vaak
zonder enige verdere context. Sommige waren daar al vanaf midden jaren ’80 van de vorige eeuw.
Soms gaat het om een aantal stukken waarvan de archiefvormer niet (meer) bekend is, noch duidelijk
is onder wie de stukken behoren te berusten.
Daarna zijn aan deze toegang nieuwe ‘losse stukken en kleine collecties’ toegevoegd die vanaf 2017
zijn geacquireerd. Losse stukken spreken voor zich; soms kunnen ze wel in verband gebracht worden
met een reeds aanwezig archief, en dat is dan ook zoveel mogelijk gedaan. ‘Kleine collecties’
betreffen archieven of groepen stukken van enkele inventarisnummers of beschrijvingen, afkomstig
van een instelling, een persoon of een groep personen. Vanwege het geringe aantal –vaak hooguit 5
inventarisnummers- is besloten ze geen apart archiefnummer te geven maar onder dit archiefnummer
1021 op te nemen. Hoewel theoretisch een archief uit één stuk kan bestaan, hebben we
desalniettemin besloten om dat alleen bij grote uitzondering te doen. Deze archieven hebben dan ook
een eigen archiefnummer en plaats in het archievenoverzicht gekregen.
Alle onderstaande beschrijvingen staan in de database en zijn via het centrale zoekscherm op de
website vindbaar.
Aangezien we vaak spontaan stukken krijgen aangeboden, zal deze toegang geregeld worden
aangevuld. Andersom gebeurt ook: soms blijkt een hier vermeld archiefstuk toch beter in een ander,
bestaand archief thuis te horen, wat resulteert in een ‘vervallen’ inventarisnummer.
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Plaatsingslijst
1 Akte van verkoop door jhr. F.J.J. Van Rijckevorsel van Kessel aan Vrouwe E.M.C. Vermeulen van
het pakhuis in de Doode Nieuwstraat genaamd ‘De Kapel’, 1850
1 stuk
NB: is een retroactum bij de aankoop van dit pand door de gemeente in 1942
2 Akte van voorwaarden van verkoop door Joseph van Oers en Ida van Gemert van drie morgen land
onder Maren, 1737
1 stuk
NB: zie Archiefnummer 0072 Notarissen met standplaats ’s-Hertogenbosch 14751842, inv.nr. 3096, f 366 en 384 voor deze voorwaarden
3 Testament van Maria Berwarts, begijn, (1550). Uittreksel

1 stuk

4 Alfabetisch register met namen van personen en instellingen, (1850)

1 deel

5 Bewijs van betaling door J.W. van Finsteren (?) aan ‘thesorier’ P. Valkenburg voor de levering van
bier en voor een maaltijd voor ‘zeeven en dertig leeden en den Busknegt’, 1844
1 stuk
6 IJkbrief door ijkmeester A.G. Jonkergouw voor een turfpraam, 1806

1 stuk

7 Désarmement à l’année, formulier voor de belastingregistratie van het schip ‘Le jeune Elisabeth’
toebehorend aan Evert Theunissen, 1813
1 stuk
8 Bede aan de Almachtige Godt om in alle zaken van ‘Recht ende Gerechtigheyt’ het geweten schoon
te houden, (1750). Gedrukt
1 stuk
9 Brief door NN Venema aan NN over de afrekening van de betaling van een verkocht huis en de
onmin hierover met (notaris?) P.A. van Bruggen, 1815
1 stuk
10 Brieven door de gemeente aan A. van Hest (glas- en verfindustrie ARVAH) met het verzoek om
wegens uitbreiding van de brandweerkazerne een pand in de Orthenstraat, voorheen garagebedrijf
Schulte te ruilen met een pand aan de Van Veldekekade, met bouwtekeningen van de kazerne, 1956
1 omslag
11 Register van de firma Hetterschij-Vos, kruidenierswaren in de Kolpertstraat 23, later Hooge
Steenweg 20 en Visstraat 17, met namen van afnemers en betaalde leveranties, met voorin geplakt
advertenties, 1913-1928
1 deel
12 Tekst van een toespraak gehouden door W. van Heumen, fractievoorzitter grootste partij in de
Bossche gemeenteraad, bij het 25-jarig jubileum van B.L.A. van Zwieten als burgemeester, 1985,
1 stuk
13 Een brief door vermoedelijk J.A.A. Luyben (1786-1859) en een brief door A.F.X. Luyben (18181902), minister en burgemeester van ’s-Hertogenbosch, 1831 en 1859
2 stukken
14 Brieven door en aan architect L.C. Hezemans betreffende het instorten van een in aanbouw zijnde
kerk te Vught, 1883; een toespraak van zijn hand over muziek, z.d.; het behouden van een zestal
kanonnen die als schamppalen dienden in de Verwersstraat bij de ingang van het
Gouvernementsgebouw, nu Noord-Brabants Museum, 1877; het behouden van het houten huizen
‘Het Klaverblad’ en het ‘Fransche Kabinet’ gelegen op de hoek van de Vismarkt, 1874, 1874-1883
1 omslag
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15 Verzoekschrift door H.W. Mesdagh, Jozef Israëls, Willem Maris, D. Schaepman en anderen aan de
burgemeester van ’s-Hertogenbosch om aan A.J. Derkinderen de opdracht tot beschilderen van de
andere wand in de hal van het Stadhuis te verlenen, 1892. Perkament
1 stuk
NB: met originele handtekeningen van de ondertekenaars. Hoort thuis in NL-HtSA
Archiefnummer 0002 Stads- en gemeentebestuur ’s-Hertogenbosch,
1801-1971, inv.nr. 2486
16 Tekst van en afbeelding bij een ‘bekroond feestlied door Frans van Valderen’: Hoezee den
Bosschenaar 1185-1935 bij het 750 jaar bestaan van de stad, 1935. Gedrukt
1 stuk
17 Handtekening van burgemeester van ’s-Hertogenbosch W.H. van Thye Hannes (1774-1849), 1823
1 stuk
18 Bekendmaking van telling van het grondgebruik en de veestapel ten behoeve van de
landbouwstatistiek, 1921. Gedrukt

1 stuk

NB: groot formaat, gevouwen
19 Bevrijdingsvlag 1945, naamlijst van personen en instellingen die het ontwerpen door André
Verhorst en het maken van een speciale bevrijdingsvlag financieel mogelijk hebben gemaakt, en
welke vlag gemaakt door de firma Pijnappel te ’s-Hertogenbosch op 31 augustus 1945 aan
burgemeester H.J.M. Loeff is aangeboden, 1945. Gedrukt
1 deel
20 Plattegrond van Nederland in het Engels waarin met een getekend vergrootglas ’s-Hertogenbosche
en omgeving extra is belicht, met linksboven het wapen van de stad, (1965)
1 stuk
21 Velletje van 5 bij 10 zegels waarop gedrukt “Gemeente ’s-Hertogenbosch 5 gld. Leges”, z.d. 1 stuk
22 Bekanntmachung/Bekendmaking door de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche
gebied Seyss-Inquart ter instructie aan de bevolking vanwege naderende oorlogshandelingen, 1944.
Gedrukt
1 stuk
23 Openbare kennisgeving door de secretaris-generaal van Sociale Zaken A.L. Scholtens en de
commissaris-generaal voor economische zaken en financiën Jakob, van de grote vraag naar
werkkrachten in Duitsland en de oproep aan werklozen om zich daarvoor te melden, 1940. Gedrukt
1 stuk
24 Speciale uitgave van De Provinciale en Huisgezin van 16 mei 1940 waarin uitleg wordt gegeven
over de nieuwe, Duitse betaalmiddelen, 1940. Gedrukt
1 stuk
25 Notice/Bekendmaking door het Militair Gezag te bevestigen aan of bij een monument met het
verzoek dat onbeschadigd te laten, 1944. Gedrukt
1 stuk
26 Aanplakbiljet met de tekst: ‘Debris will not be removed from this site. By order Army Comd.’, z.d.
Gedrukt
1 stuk
27 Verordnung über Verdunkelung/Verordening betreffende de verduistering door ‘Der
Oberbefehlshaber der Heeresgruppe’, z.d. Gedrukt

1 stuk

28 Deel van een brief door NN Storm van ’s-Gravesande (?) aan Henriette NN, over de naam van zijn
huis ‘Huize de Witte Hand’ in de Sint-Jorisstraat, (1830)
1 stuk
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29 Oproep door de Homojongerengroep aan gelijkgeaarde jongeren om eens langs te komen, 1982
1 stuk
30 Oproep onder het motto Terreur tegen homo’s – Homo’s tegen terreur om vijandigheden jegens
homo’s te melden aan een net opgerichte meldkamer of om aangifte te doen, z.d.
1 stuk
31 Fraai gekalligrafeerde aanbiedingsoorkonde door diverse buurgemeenten aan ’s-Hertogenbosch
van een klok vanwege het 750-jarig bestaan, 1935.
1 stuk
32 Reclamefolder van G.C. Beltz & J.A. Weegenaar, spiegelfabrikanten, Keizerstraat 137, (1850)
1 stuk
33 Fraai gekalligrafeerde Oirkonde door de ’s-Hertogenbossche Kunstkring aan vioolbouwer Alphons
van Hoof wegens zijn expertise en vakbekwaamheid violen geheel met de hand te bouwen, z.d. 1 stuk
34 Oorkonden door het gemeentebestuur van ’s-Hertogenbosch ondertekend aan Andries C.
Westdorp en Hendrik van Ooste wegens hun vrijwillige dienst in de Nederlandse Overzeese
gebiedsdelen, 1948. Kleurenkopie en origineel
2 stukken
35 Autobusverordening door het Militair Gezag, 14 februari 1945, nr. 71, 1945. Gedrukt

1 stuk

36 Vervallen
37 Stukken betreffende de tijdelijk gehouden H. missen aan de Vughterweg 15 in het huis van de
familie Karthaus-Majoie, 1944
1 omslag
38 Verordening Rijvergunningen door het Militair Gezag, 14 februari 1945, nr 70, 1945. Gedrukt
1 stuk
39 Rechts gerommel, vlugschrift van de bewoners van (het kraakpand) Prins Bernardstraat 4, over de
vernielingen door het Anti-Krakers Verbond van hun pand, (1980)
1 stuk
40 Niet-ontvankelijkverklaring door de burgemeester en wethouders te Empel van een verzoekschrift
door Henk Reuzer met handtekeningen van 72 liefhebbers om eens in 14 dagen te mogen dansen,
1965
1 omslag
NB: deze stukken behoorden tot het dynamisch en semistatisch archief van Empel,
zie voor het bewaarde deel Archiefnummer 0009, waren oorspronkelijk
vernietigbaar maar zijn om onbekende redenen toch bewaard en geven nu een
zeker tijdsbeeld
41-46 Stukken betreffende ‘Oud-’s-Hertogenbosch, een feestperiode van 9 tot 23 juni ter gelegenheid
van het 25-jarig ambtsfeest van jhr. P.J.J. S.M. van der Does de Willebois als burgemeester, 1909
7 omslagen
NB: zie ook Vries, Nik de, ’Oud ’s-Hertogenbosch’ in: Kringnieuws 35(2009)5, 16-17
zie de bibliotheek T 0361; Nieustijdinghe van Oudt-sHartoghenbosch, publicatie
met achtergrondinformatie zie de bibliotheek Hmp 0870
41 Programma per dag
NB: zie ook de bibliotheek Hd0519, B 0533/03
42 Tijdschriftartikel (uit de Katholieke Illustratie?) over de feestelijkheden

4

43 Folders en reclames door winkels in het kader van ‘Oud-’s-Hertogenbosch’
44 Menukaarten van twee officiële diners
45 Bewijzen van ‘Poirterschap’, zowel blanco als twee ingevulde en van een
gestempelde zegel voorziene exemplaren voor L. Klinkhamer en Henry van Rooij
NB1: zie ook de beeldbank nrs. 0060329 en 0088271 voor deze bewijzen voor
A. Sassen en G. de Reyk
NB2: zie voor een artikel over de zegels Werkhoven, H. van,
“Oud ’s-Hertogenbosch” in: Hertogpost 16(2004)3, 10-12, in de
bibliotheek in T 0699
46 Oproep aan J. Mosmans voor een vergadering van het organiserende Comité
47 Aankondiging door beider ouders van het huwelijk tussen P.J.J.S.M. van der Does de Willebois en
jvr. M.H.E. Bosch van Drakestein, 1878. Gedrukt
1 stuk
48 Bewijs van betaling van contributie door de thesaurier van de koninklijke scherpschuttersgilde
Vincit Concordia Fratrum aan R. van Zuijlen, 1853
1 stuk
NB: zie archiefnummer 0160 voor het archief van deze gilde. Betreft misschien
Roger Adriaan van Zuijlen (1806-1894), stadsarchivaris ’s-Hertogenbosch 18581876
49 Militair zakboekje voor Johannes Cornelis de Loijer, milicien 1e Kompagnie Hospitaalsoldaten,
1866-1870
1 deel
50 Lof- en Eergesang, opgedragen aen de Schutterye van den Edelen Manhaftigen Handt-Boogh,
lofdicht op de handboogschutterij, (1750). Gedrukt
1 stuk
51 Ingezonden brief, vermoedelijk gescheurd uit een Weekblad blz. 794, door ‘Een Vrye Burger van ’s
Bosch’ over de aanstelling van onbekwame officieren van de schutterij door het stadsbestuur, (1780).
Gedrukt
1 stuk
52 Tekst van de toespraak die burgemeester F. van Lanschot hield bij de onthulling van het
standbeeld van Jheronimus Bosch / Jeroen Bosch op de Markt, 7 juni 1930, met foto van een
zegelafdruk met als randschrift: “standbeeld onthuld 7 juni 1930”, 1930. Doorslag
2 stukken
53 Brieven aan H.J.A.E. Gerris, apotheker in de Hinthamerstraat, betreffende zijn benoeming tot lid
van de Stedelijke Commissie voor Kunstzaken, 1945
2 stukken
54 Genealogie van vier generaties in de mannelijke lijn van kunstschilder J. (Jan) C.B. Sluijters (18811957), opgemaakt door de ambtenaar Burgerlijke Stand van de gemeente ’s-Hertogenbosch, 1958
1 stuk
55 Historische beschrijvingen door stadsarchivaris L.P.L. Pirenne van de huizen De Roodenburg, De
Moriaan en van het Tolbrugkwartier, vastgelegd tot behoud ervan, 1959. Doorslag
1 stuk
56 Nota door F.E.M. Merx, opzichter van de hoofdafdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente
’s-Hertogenbosch, voor wethouder Van Heykoop inzake een muur in de Putgang 3, 1966. Doorslag
1 stuk
57 Brief door W.C.D. Haarman aan burgemeester Loeff met aantekeningen, aanvullingen en
opmerkingen over de inhoud van het boekje Een stad verandert, 1959
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1 stuk

NB: deze brief zou retour hebben moeten gaan naar de burgemeester, doch is
waarschijnlijk bij stadsarchivaris L.P.L. Pirenne blijven liggen. Het genoemde
boekje is in onze bibliotheek aanwezig onder kenmerk H 0086 / 3.7.HER.GES.31
58 Brief door Harrie Beekwilder aan Paul Kriele inzake zijn herinneringen aan het pand De Drie
Kronen in de Korenbrugstraat en de bewoners, 1981. Doorslag
1 stuk
59 Notities door H. Essink en stadsarchivaris P. Kuijer betreffende naamgeving en geschiedenis van
De Pettelaar, 1958 en 1975. Doorslagen
2 stukken
60 Notitie door stadsarchivaris P. Kuijer over de beschrijving van de ‘aard der Bosschenaars’ door
kroniekschrijvers Cuperinus en Pelgrom, 1972
1 stuk
61 Advies door stadsarchivaris L.P.L. Pirenne aan burgemeester en wethouders om de naam ’sHertogenbosch onveranderd te laten, dus niet de laatste twee letters c en h te schrappen, 1949.
Doorslag
1 stuk
62 Aantekeningen uit archivalische bronnen over diverse straten en panden, z.d.

1 omslag

63 Stukken betreffende het advies van stadsarchivaris P. Kuijer over de opgravingen en
bouwhistorisch onderzoek van de Leuvense Poort, 1973

1 omslag

64 Notitie (door stadsarchivaris L.P.L. Pirenne?) over de Vughterpoort, z.d. Doorslag

1 stuk

65 Notities uit archiefstukken betreffende Binnendiezemuur Noordzijde Brandweerkazerne door
stadsarchivaris P. Kuijer, 1973. Kopie
1 stuk
66 Aantekening, mede op basis van Mosmans, betreffende de stadsmuur, een bastion genaamd
Sarazijnse of Turkse hoofd (in de betekenis van havenhoofd), z.d.
1 stuk
67 Brief door acht Bosschenaren waaronder H. W. Valk, J.P.W.A. Smit, J.M.G. van Lanschot en R.J.
van der Does de Willebois aan de minister van OKW om “De Moriaan” voor sloop te behoeden, 1956.
Doorslag
1 stuk
68 Transcripties door stadsarchivaris P. Kuijer van stukken, artikelen en voorwaarden betreffende de
aanbesteding in 1813 van de sloop van een deel van de ‘loze poort van Hintham’, die hij in kopie ter
hand heeft gesteld aan de gemeentelijke afdeling Bouwkunde, 1972
1 stuk
69 Notitie door stadsarchivaris L.P.L. Pirenne getiteld: Oisterwijk en ’s-Hertogenbosch, 1963. Doorslag
1 stuk
70 Stukken betreffende de Bossche veertiende-eeuwse poolreiziger Jacobus Cnoyen of Cnoden, te
weten Taylor, G.R. “A letter dated 1577 from Mercator to John Dee”, in Bagrow, L. ed. Imago Mundi, a
review of early cartography (Stockholm/Den Haag 1956) 56-68, kopie; Durme, M. van,
Correspondance Mercatorienne, Antwerpen 1959, 132-140, kopie; notitie door stadsarchivaris L.P.L.
Pirenne over Mercator en Jacobus Cnoyen; foto’s van de correspondentie door Mercator aan John
Dee over Jacobus Cnoyen zoals aanwezig in het British Museum, 1958
1 omslag
NB: zie Koldeweij, A.M., Jerusalem and other Holy places as represented by
Jheronimus Bosch in: Verhoeven, Mariëtte; Bosman, Lex; Asperen, Hanneke van
(ed.), Monuments & Memory. Christian Cult Buildings and constructions of the
past. Essays in honour of Sible de Blaauw, (Turnhout 2016), 288, zie voor meer
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literatuur over Cnoyen in noot 5. Als PDF “hosted at the Radboud Repository of
the Radboud University Nijmegen”.
En zie ook: Klerk, J. de en H. Wijsman, Marco Polo’s boek over de wonderen van
de wereld, Uitgave Erasmusfestival 2008, deel 1, 50-51, die de naam van Jacobus
spelt als Knoden, Cnoyen, Cnoijen. In onze bibliotheek te vinden met signatuur
AG 287/1
71 Teksten van liedjes en gedichten en concepten van briefjes, (1600)

1 stuk

72 Kwitantie door N. Zeelen aan mevrouw Tuijl of Cuijl wegens de levering van schoenen, 1739 1 stuk
73 Ingevuld formulier van kwitantie van ontvangst door Otto Copes aan Jan Boudewijns van Santvoort
voor betaalde verpondingen voor vier van zijn (Boudewijns) huizen in de stad, 1648
1 stuk
NB1: is een vroeg voorbeeld van een gedrukt en ingevuld formulier. Dit stuk hoort
thuis in het archief van Jan Boudewijns van Santvoort dat we niet hebben
74 Brief door de Bossche kapitein van politie en waarnemend korpscommandant aan het hoofd van
de Recherchecentrale te Amsterdam inzake toezending van het inbeslaggenomen exemplaar van het
boek De Vredesbeweging en hare Geschiedenis door H.Ch.G.J. van der Mandere, 1944
1 stuk
75 Oproep door de Commissie voor de Noodlijdenden door den Brand van Enschedé, te ’sHertogenbosch tot financiële steun, 1862. Gedrukt

1 stuk

76 Stukken van J. Lammers en van V. Rouppe van der Voort, met name diens rijbewijzen, folders van
oa 20-jarig bestaan RK Gymnastiek en Athletiekvereniging Oefening Staalt Spieren (OSS), 1923-1960
1 omslag
NB: voor het archief van OSS zie archiefnummer 0741 Rooms-katholieke
gymnastiek- en atletiekvereniging Oefening Staalt Spieren-Voor Onze
Lichamelijke Ontwikkeling (O.S.S.-Volo) te ’s-Hertogenbosch, 1931-2009
77 Brief door H. en I. (?) Teulingh (?) te Breda aan Dr. Hollenberg over de relatie van hun grootvader
met Anton Derkinderen, Herman Moerkerk, Vincent Cleerdin en andere onderwerpen, 1963. Kopie
1 stuk
78 Akte van benoeming van Godefridus Eelkens tot notaris, 1659. Charter zonder zegels

1 stuk

NB: zie Archiefnummer 0072 Notarissen met standplaats ’s-Hertogenbosch, 14751842, na inv.nr. 2767 juncto 2680 voor de aktes die hij passeerde

79 Kunstwerken uit protest tegen de ‘reguliere catalogus’ en ‘de gang van zaken binnen de akademie’
bijeengebracht door de studenten Berrie van Beers, Maria van der Hamsvoord, Paul van Stiphout,
Frans Cornelissen, Anton Sauvé, Ingrid van den Boogaard, Helen Potters, Simone van Bakel, Anita
Lange, Rob Verhagen, peter Voorn, C’MOI, Joost Kouwenberg, z.d.
1 doos
NB: de rechten op deze werken berusten bij de kunstenaars en rechtsopvolgers
80 Dossier met een collage van de festiviteiten in het kader van ’s-Hertogenbosch 800 jaar in Zuid
gemaakt met teksten, composities en foto’s van mevrouw Thea van der Biezen, soms in
samenwerking met Cor Versteeg, met een contactafdruk van foto’s van panden en straatbeelden in
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Zuid en de Bossche Broek, en de tekst van een door haar geschreven toneelstuk met muziek De
droom van hertog Hendrik, 1985
1 omslag
81 Vervallen
82 Register van Lambert van den Dungen te Rosmalen van inkomsten uit verhuur van land(?) ‘van
stoppelbloot tot stoppelbloot’, uit verstrekte leningen?; met achterin uit ‘mutsaers’ hout en gehakte
heggen, gelegen in de buurt van Vinkel, Strienschestraat, Breedeweg met namen van huurders en
kopers van het gehakte hout, waaronder Kees Spierings, 1889-1954; met als inleg een uittreksel voor
Lambertus van den Dungen van de perceelsgewijze kadastrale legger, 1923
1 deel en 1 stuk

83 Beschrijving door sergeant-majoor Klaas Thomas (1787-1861) over zijn belevenissen in het leger,
1810-1814, met achterin genealogische aantekeningen over de familie Thomas, 1816-1863. Met
transcriptie
2 stukken
84 Feestverslag van het 5-jarig jubileum van de Typografen Studieclub Onze Kunst te ’sHertogenbosch, 1914. Gedrukt. Met inleg een (met de hand geschreven) uitnodiging tot bezichtiging
van schetsen en studiemateriaal, 1912
1 stuk
85 Envelop waarop beschreven de inhoud van een niet aanwezig schepencharter over de overdracht
in 1511 door Matheus de Berse aan Johannes Bacx ten behoeve van het convent beate Marie Virginis
te Heusden van een rente uit een kwart van de Gevangenpoort (Porta Captivorum), onroerend goed
en kamers nabij deze poort, z.d.
1 stuk
86 Oproep door de R.K. Kiesvereeniging om te gaan stemmen op haar kandidaat L. Meuwese, 1918.
Gedrukt
1 stuk
87 Brief door B. Kluytmans te Roermond aan W.H. van Berkestijn te ’s-Hertogenbosch wegens
achterstallige levering van tabakswaren, 1823
1 stuk
88 Bon door de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap goed voor 1,5 kilo roggebrood bij bakker Gielen,
1877-1878. Gedrukt en opgeplakt op karton
1 stuk
89 Voorwaarden van openbare verkoop door Cornelia Maria Krugers, weduwe van Matheus Puls, en
verdere familie, van drie gebouwen aan de Kerkstraat A84 kadastraal bekend H 3268; Sint Annaplaats
A23e kadastraal bekend H 3337 en het logement De Ster in de Tolbrugstraat C344 kadastraal bekend
G 3941, 1884
1 stuk
90 Verzoek door Johana Martjes (?) aan de burgemeester om water en vuur te mogen verkopen op de
Breede Haven, (1849
1 stuk
91 Verkiezingspamflet van de SDAP ’s-Hertogenbosch om vanwege tal van genoemde misstanden te
stemmen op J. Verhoeven en T. Ratting, (1905). Gedrukt
1 stuk
NB: in slechte staat
92 Formulier met daarin ingevuld H. de Wijs die als commissaris van ’t Muziek Colegie wordt verzocht
aanwezig te zijn bij het Groot Concert, 1808
1 stuk
93 Aankondiging door “Muzyk-Magazin in den goude Leeuw” van een openbare verkoop van
muziekinstrumenten, z.d. Gedrukt
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1 stuk

94 Programma van de feestelijke ouderavond vanwege het afscheid aan de Oude Nutschool met de
opvoering van de kinderoperette Eén dag Khalif, 1927. Gedrukt
1 stuk
95 Akten van Remissie (gratieverlening) door aartshertog Albert en aartshertogin Isabel voor de
Bosschenaren Aerdt Peeter Diericxsz en Schaniel Jonckman wegens een kroeggevecht, Jan van
Engelant wegens een uit de handgelopen kroegbezoek met Aerdt Peeters en voor Bartholomeus Loeff
van den Sloot, zoon van schepen wijlen Goyaerts Loeff wegens zijn ruzies met zijn halfoom Dierick
Pijnappel, 1603, 1619 en 1621. Kopieën.
1 omslag
NB: Betreft de inv.nrs. 653, 654 en 655 van het archief van de Rekenkamer in het
Algemeen Rijksarchief te Brussel, althans in de jaren ‘80
96 Reçus door de Maatschappij van Brandverzekering voor het koningrijk der Nederlanden ’sHertogenbosch wegens premiebetaling door de Remonstrantsche Hervormde Gemeente en de
Remonstrantsch Gereformeerde Gemeente te Alkmaar, 1853 en 1867
2 stukken
97 Vloeiblad van de firma J. van de Veerdonk, boekbinderij en boekdrukkerij in de Keizerstraat, z.d.
1 stuk
98 Rode wimpel met daarop gedrukt in wit ’s-Hertogenbosch Muziekstad 1953 22 mei – 28 juni en in
zwart de toren van de Sint-Jan en een lier, 1953
1 stuk
99 Etappe ’s H 1945-1955, met o.a. waterorgel, bloemenshow en oosterse tuin, 1955. Gedrukt
1 stuk
100 Orden van dienst in de Sint-Jan van de diakenwijding van Willem Brok, Mies Christiaans, Geert
Hendriks en Pieter van Iersel op 30 september, van het huwelijk van Sandra van Soestbergen en Leo
van Dijk op 7 oktober en de diakenwijding van Felie Spooren, Kees Struyker Boudier en Marc
Timmermans op 4 november, 1989. Gedrukt
3 stukken
101 Bekendmaking door de Staten-Generaal van het besluit tot wijziging van het tijdstip en frequentie
van het houden van bedestonden, gezonden aan Charles Bigot, hoog- en laagschout van ’sHertogenbosch, met in dors handgeschreven ‘Geregistreerd in ’t register van Placaaten en Resolutiën
Fol: 94’, 1793. Gedrukt
1 stuk
102 Centrale leerlingenlijst van de RK Kleuterschool Sint-Maria, Ruische Poort 2, vanaf 1963 Heilig
Hart Papenhulst 3. Register van namen van achternaam en voornaam van leerlingen, geboorteplaats,
geboortedatum, verantwoordelijke personen, adres, datum inschrijving en afschrijving, bijzonderheden
en vanaf 1974 religie, 1955-1976
1 deel
NB: vanwege de AVG voorlopig niet openbaar
103 Verkiezingsmateriaal van de politieke groepering Knillis, te weten een medicijndoosje met daarop
vermeld: “Voor iedere Bosschenaar van 18 jaar en ouder in te nemen oor 19 maart”, met daarin een
zoetje en een briefje met de tekst “Zoete pillen” in te nemen wanneer de gemeenteraadsverkiezingen
weer voorbij zijn en bekend is hoe hoog de “bittere pillen”, namelijk de tekorten veroorzaakt door
Brabants Vastgoed, de Sporthal Maaspoort en het Casino, uitvallen, 1986
1 stuk
104 Orde van dienst in de Sint-Jan van de plechtige investituur en vigilie viering door de Ridderorde
van het H. Graf van Jeruzalem, Landscommanderije Nederland, 1988. Gedrukt
1 stuk
105 Gedenkschrift over H. Antonius van Padua, overleden in 1231, 1981. Gedrukt
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1 stuk

106 Programma voor de week “Kunst in de Uilenburg” met biografieën van de kunstenaars Héléne
Nillissen, Wim van Nuenen, Louis Weddige en John van den Heuvel, 1985. Stencil
1 stuk
NB: zie ook archiefnummer 0631 John van den Heuvel als kunstschilder te ’sHertogenbosch, 1961-2001
107 Brochure van de stichting Seniorengilde ’s-Hertogenbosch (voortgekomen uit de KBO, PCOB en
ANBO) waarin bemiddeling wordt voorgesteld tussen vragers naar en aanbieders van allerlei
activiteiten en bekwaamheden, (1990). Gedrukt
1 stuk
108 Gedicht over kunst en een afbeelding van een olieverfschilderij van de Lepelstraat door Thea van
der Biezen, 1990
2 stukken
109 Programma’s, onder andere gepubliceerd in de AOV-gids (Arnhemse Orkest-Vereeniging), van
muziekuitvoeringen (‘volksconcerten) georganiseerd door de Concertvereeniging voor ’sHertogenbosch en Omstreken, 1939-1948. Gedrukt
1 omslag
NB: deze concerten werden de gehele WOII door georganiseerd
110 Programma van Indonesische dansen, gedanst en toegelicht door Indra Kamadjojo van de
Koninklijke Vereeniging Oost en West, afdeling ’s-Hertogenbosch, z.d.
1 stuk
111 Ledenlijst van de Groote Sociëteit ’s Bosch, met de namen en het lidnummer van de ‘Heeren
Leden’ en van het bestuur, 1783
1 stuk
112 Feestkrant uitgegeven door de Provinciaal Noordbrabantsche en ’s-Hertogenbossche Courant
vanwege het 25-jarig jubileum van G.C.J. Teulings, uitgever, 1905. Gedrukt
1 stuk
113 Badge, in blauw met in oranje de rand, letters en toorts: BSK (?), z.d. Katoen

1 stuk

114 Feestkrant uitgegeven door de Provinciale Noord-Brabantse Courant Het Vrolijke Huisgezin
vanwege het 25-jarig jubileum van Nico de Rooy als journalist, 1949. Gedrukt
1 stuk
NB: betreft Niek de Rooij, de man van de Bossche Revue en andere
Bossche culturele activiteiten, zie ook Archiefnummer 0205 Nicolaas (Niek) G.A.
de Rooij als schrijver en verzamelaar van genealogische en historische informatie
te ’s-Hertogenbosch, 1829-1985
115 Stukken betreffende Frans van Amelsvoort (1899-1975), onder andere dirigent Schola,
waaronder een tekst van een sketch met de plebaan en het kerkbestuur, 1955
1 omslag
NB: zie voor zijn biografie de Bossche Encyclopedie
116 Akte van verkoop door Gerardus van Weert en familie aan Geertruyd de Louw van en huis en erf
genaamd Het Wiltbraet gelegen bij de Sint-Antonispoort, 1699, met transcriptie, charter met 1 zegel
1 stuk
117 Fotoalbum, met negatieven, van de uitreiking van de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et
Pontifice door plebaan Van de Camp in het gebouw van de RK Volksuniversiteit aan frater Gulielmo
(van Rheden?), 25 jaar adviseur en onderwijsdeskundige van de Volksuniversiteit ’s-Hertogenbosch,
1984
1 deel
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NB: zie archiefnummer 0152 Stichting Katholieke Volksuniversiteit afdeling ’sHertogenbosch, 1936-1980
118 Brieven door Jan Mosmans en Xavier Smits aan Jean Stals te Amsterdam over met name de
Sint-Jan, 1930-1934
1 omslag
NB: zie ook Archiefnummer 0203 J. (Jan) A.J.A. Mosmans als historicus en
verzamelaar van genealogische en historische informatie van ’s-Hertogenbosch,
eind 19e-20e eeuw
119 Orde van dienst voor de plechtige inwijding door bisschop W. Mutsaerts van het nieuwe koororgel
in de Sint-Jan, 1948. Gedrukt
1 stuk
120 Distributiebonnen en bonboekjes (o.a. van de gemeente ’s-Hertogenbosch) voor leer, vlees, melk,
brood, suiker, aardappelen en bonen, 1916-1919. Gedrukt
1 omslag
121 Met rasse schreden. Herinneringen (aan zijn leven in ’s-Hertogenbosch en bespiegelingen)
vastgelegd door Jan van Haaren (*1940), 1982
1 deel
122 ’s-Hertogenbosch kwartet, uitgegeven door Adelaar spel en Hobby, foto’s Jan Verhoeff, copyright
Ben van Leeuwen Productions bv Zoeterwoude, (1972). Gedrukt
32 kaarten
123 Beweys van Poirtersschap, formulier met daarin ingevuld de dag van registratie en de naam
waarmee de ‘poirter’ vrij toegang had tot de Markt tijdens de feesten rond het 750-jarig bestaan van
de stad, 1935
1 omslag
124 Bewijs van uitreiking door de Reinigingsdienst van Gemeentewerken ’s-Hertogenbosch van een
vuilnisemmerkaart met daarop het vuilnisemmernummer (in dit geval 10986) en de regels voor het
juist gebruik ervan, 1950. Gedrukt
1 stuk
125-126 Registers door vermoedelijk de familie De Bruin (Colveniersstraat) van dagelijkse uitgaven
aan levensmiddelen, huishoudelijke zaken en zakgeld per maand getotaliseerd, 1956-1974
2 delen
125 1956-1967
126 1967-1974
127 Verslag door NN Hekker, wonende in de Hinthamerstraat, van zijn belevenissen tijdens de
Tweede Wereldoorlog, 1994. Kopie
1 stuk
NB: vermoedelijk vastgelegd na een oproep uit 1994 door het Stadsarchief om
materiaal uit 1940-1945 te melden of persoonlijke verhalen in te leveren. Deze
oproep zit eveneens in de omslag van dit inventarisnummer
128 Handgeschilderde felicitatiekaart en beterschapswens door het bestuur, directeur en leden van
het Bosch’ Gemengd Koor aan mevrouw G. Dorenbosch, z.d.
1 stuk
NB: zie ook Archiefnummer 0156 Bosch’ Gemengd Koor voor R.K. onderwijzeressen
en onderwijzers, 1921-1981
129 Akte van oprichting van de Stichting Tentoonstelling Verzet en Bevrijding ’s-Hertogenbosch door
Albert Swane en Andreas de Nijs en zeven anderen waar onder Luc van Gent en Peter Jan van der
Heijden, 1984
1 stuk
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NB: zie NL-HtSA Archiefnummer 1034 Stichting tentoonstelling verzet en bevrijding
’s-Hertogenbosch, (1982)1984-1988
130 Brochure van de tentoonstelling Ideaal Wonen, gehouden te ’s-Hertogenbosch van 15 juli tot en
met 7 augustus aan de Hekellaan, 1939. Gedrukt
1 stuk
NB: zie voor een boekwerk over deze tentoonstelling onze bibliotheek met signatuur
H 0214
131 Statuten en reglement van Het Sociaal Fonds der werknemers van Remington Rand NV te ’sHertogenbosch, pensioenregelingen, een brochure met informatie voor nieuwe werknemers, een
brochure voor potentiele werknemers en gereedschapsboekje, een register van gebruikte
gereedschappen, alle betreffende Remington Rand, 1955-1969
1 envelop
132 Formulieren van kwitanties wegens het voldoen van de ‘impost’ op brandewijn, fruit, kaarsen,
paardengeld en laken wegens vervoer naar plaatsen buiten het vrijdom van ’s-Hertogenbosch, 1802.
Deels gedrukt
22 stukken
NB: NB: aangetroffen tijdens een verbouwing van Orthenstraat 71
133 Bewijzen van aandeel en dividendbewijzen van NV Alweco (ALuminium WErktuigen
COnstructiebouw) te ’s-Hertogenbosch, 1950. Gedrukt
4 stukken
NB: maakte in 1947-1964 te Veghel het automerk Bambino
134 Paspoort van Anna Johanna Maria Aangenendt, 1935

1 stuk

135 Register van verkochte en geleverde tabakswaren en voorraadbeheer, mogelijk van de firma
Verheijde in de Vughterstraat, 1915-1925
1 deel
NB: aangetroffen tijdens een verbouwing van Vughterstraat 117
136 Tweede distributie stamkaart voor A.J.M. van der Bruggen en J.Th.M. van der Bruggen voor de
registratie van uitgereikte bonkaarten ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, z.d.
2 stukken
137 Notariële akten van oprichting van de Stichting Katholieke Districts-Jeugdraad ’s-Hertogenbosch
en omgeving, van de Stichting Jeugdfonds ’s-Hertogenbosch en van hypotheekstelling door de
gemeente ’s-Hertogenbosch aan de eerstgenoemde stichting, 1953 en 1954
3 stukken
138 Lettersjabloon LvdG, van Marie van der Geld-Lievegoed, echtgenote van Adriaan van der Geld,
z.d. Koper
1 stuk
NB: zie voor haar NL-HtBHIC archiefnummer 7052 Parochie H. Martinus te Cuijk,
(1430)1635-1999, inv.nr. 331
139 Brosjure Bij de Hand uitgegeven door het “Stedelijk buro jeugd- & jongeren werk”, 1977, Stencil
1 stuk
140 Fraai getekende felicitatie door Frans Ruysch en Jos Loomans voor Jozef van Mackelenberg,
1915
1 stuk

12

141 Plakboek met inleg door Marinus Ogier met adhesiebetuigingen voor zijn actie om het
Concertgebouw orkest onder leiding van Willem Mengelberg voor een concert naar ’s-Hertogenbosch
te krijgen, 1935
1 deel
NB: Marinus Ogier was een bekende Bossche dirigent en orkestleider, zie ook de
Bossche Encyclopedie
142 Programma’s van uitvoeringen met liederenteksten georganiseerd door de ’s-Hertogenbossche
Concertvereeniging en de (gemeente-)muziekschool van het Sinfonie-Orkest van het Stedelijk
Muziekkorps (directeur Mar. Ogier) en het Symphonie-Orkest der Gemeente, 1910, 1912 en 1914
3 stukken
143 Programma’s van de toneeluitvoeringen Jeugd verzet zich, 1946 en Leontientje, 1948 door de
R.K. Toneelvereniging St. Barbara, ’s-Hertogenbosch; Het Schoffie, z.j. door het Bosch’ Volkstoneel
O.N.A.; Nederland leeft, 1948 door de toneelclub van de Protestantsche Vereeniging ‘Ons Verbond’;
Vadertje vrijgezel, 1948 door Bosch’ Toneel en de PTT Revue De Wereld op z’n kop, 1947, 19461948. Gedrukt
1 omslag
144 Notitie over Hertogstad Toneel, opgericht in 1945 en in 1947 gefuseerd met E.K. Eigen Kracht, de
gespeelde stukken en de bestuurssamenstelling, z.d. Getypt
1 stuk
145 Catalogus van de openbare verkoping van onroerende goederen (landerijen, veren en visserijen)
alsmede het landgoed Meerwijk, merendeel onder Empel en ook onder Kessel en Rosmalen, met
achterin plattegrond met de betreffende percelen, met in potlood genoteerd het bedrag van de inzet
en de mijning en de naam van de koper; met inleg staat van de verkoping met bedragen, pachten en
landmaten en twee staten van verpachtingen voor de families Van Thye Hannes en Van Rappard van
Hooi, weilanden en visserijen onder Empel en van voorgrasland van omtrent 40 bunder op de
Hedelsche Waard onder Empel, 1856. Gedrukt
1 deel en drie stukken
NB: Jhr. Willem Hendrik van Thye Hannes was burgemeester van ’sHertogenbosch
146 Instructie voor de graven-maakers, vastgesteld door de Bossche magistraat in 1781, 1788.
Gedrukt
1 stuk
147 Muziekbarometer, reclame-uiting met een draaischijf voor ’s-Hertogenbosch-Muziekstad 1953,
1953. Gedrukt
1 stuk
NB: zie ook Archiefnummer 1013 Stichting ’s-Hertogenbosch Muziekstad 1953, 19511953
148 Concert-gids no 572 en programma’s van muziekuitvoeringen in het Concertgebouw Liedertafel
‘Oefening en Uitspanning’ aan de Jan Heinsstraat, 1902-1907. Gedrukt
1 omslag
NB: zie ook de bibliotheek, onder andere signatuur T 0432; archiefnummer 0959
Liedertafel ‘Oefening en Uitspanning’ te ’s-Hertogenbosch, z.j.
149 Feest-Programma van de viering van het 10-jarig bestaan van de Kegelvereeniging Oefening en
Uitspanning” met kegelwedstrijden en een concert. Te houden in de Liedertafel, 1903. Gedrukt
1 stuk
150 Programma voor het Groot Openings Concert ten bate van de algemene armen door de
Zangvereeniging van Gemengd Koor, 1904
1 stuk
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151 Programma voor de herdenking van het 12,5-jarig bestaan van de ’s-Hertogenbossche
Kunstkring, met een muziekuitvoering, 1905. Gedrukt

1 stuk

NB: niet te verwarren met de Stichting ’s-Hertogenbossche Kunstkring 1944, zie
archiefnummer 0142
152 Programma’s van concerten in de Casino schouwburg, 1901-1949. Gedrukt

1 omslag

153 Trouwboekje van C.W.M.H. Heesbeen en J. van Ooijen. Getuigschrift Schilderen voor J.A.M.C.
Sluijter (*1924); eerste en tweede distributie stamkaarten (DSK) van de familie Heesbeen-Van Ooijen,
1925-1944
1 omslag
154 Register van namen van patiënten en dokters en hun woonplaats, soms met getallen aangevuld,
door de Rosmalense huisarts en uroloog Theodoor-Jan Anderegg, 1881-1882, met achterin een
manuscript van een roman (?), 1881-1882
1 deel
155 Alfabetisch adresboek met namen en adressen van vele Bossche en Brabantse echtparen van
betere komaf, (1910-1930)
1 deel
156 Ingevulde aanslagformulieren voor J. van der Kallen aan het Hinthamereinde 33a van de
gemeentelijke inkomen-, grond-, personele en straatbelasting, 1939-1944
1 omslag
157 Stukken betreffende J.J.M.A. Mommers, kolonel der infanterie bd, als lid van de Nationale
Noodhulp-organisatie van de nationale Landstorm-Commissie, 1922-1930
1 omslag
158 Akte van verkoop door Petrus Johannes Sweens aan Gerrit Immerseel van (het pakhuis) De
Vergulde tabakston, naast “De Roskam op het Hinthamereinde, 1830, met retroactum door Johannes
Sweens te Antwerpen aan Petrus Johannes Sweens, 1813, met notitie over de bijbehorende rechten
en een vertaling uit het Frans van de akte uit 1813, 1813 en 1830
4 stukken
NB: zie archiefnummer 0901 NV Koffiebranderij en Theehandel Drie Mollen sinds
1818, en voorgangers te ’s-Hertogenbosch (1471)1820-1999, welk bedrijf
toebehoorde aan de familie Sweens en waarin in inv.nr. 38 meer akten en
retroacta van hun onroerend goed in de Hinthamerstraat is te vinden
159 Statuten voor de R.K. Gemeentewerkliedenvereniging St: Jan Evangelist, ook wel geheten de
R.K. Vereeniging van werklieden en beambten in dienst der gemeente ’s-Hertogenbosch, opgericht
voor een periode van 29 jaar, met erop aangetekend de goedkeuring van de bisschop in 1911, 1908
1 stuk
160 Jaarverslagen van de R.K. Gemeentewerkliedenvereniging St: Jan Evangelist, 1919-1933
9 cahiers
161 Register van notulen van het voorlopig bestuur van de op te richten Stichting Voorlichting bij
beroepskeuze en bij vakopleiding, 1919
1 cahier
162 Notariële akte van oprichting door de gemeente ‘s-Hertogenbosch en kerkelijke en
maatschappelijke hoogwaardigheidsbekleders van de Stichting Volkshuisvesting, 1905

1 stuk

163 Foto van het bestuur van een instelling, met daarop van links naar rechts zittend vermoedelijk de
heren P. Vermegen (?), kapelaan Bijnen van de Sint-Jacob, voorzitter Jansen, Van der Hoven, van
der Zanden, Pijnenburg, Hagemans, Zandvliet, 1933
1 stuk
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164 Handgeschreven brieven door burgemeester F.J. van Lanschot aan de heer Kempen over wegen
rond Vught-’s-Hertogenbosch en de Vlijmense overweg om met de heren Heijning, Loeff en Wentholt
te overleggen, 1940
3 stukken
165 Open brief door het Voorlopig Comité tot vorming van ’n Brabantsche Actie-Groep tegen
Volksverwildering te ’s-Hertogenbosch waarin de relatie met de Bossche Diocesanen Bond ‘Voor eer
en deugd’ wordt besproken en degene die adhesie hebben betuigd opgeroepen naar een bijeenkomst
te komen, 1934. Kopie van een doorslag
1 stuk
166 Verklaring door de gemeente ’s-Hertogenbosch van het huwelijk dat gesloten is tussen Joannes
Henricus Driessen en Cornelia Jansen, afgegeven om hun kerkelijk huwelijk te kunnen doen
inzegenen, hetgeen volgens apostille op 1 december 1894 is gebeurd, 1894
1 stuk
167 Oorkonde door het bestuur van de Stichting Jeugdcentrale Sint Jacob aan Antoon de Bekker
wegens diens 75e verjaardag, 1975
1 stuk
168 Facsimile van bladmuziek gecomponeerd en vastgelegd door Sjef van Balkom in opdracht van de
Johan Wagenaar Stichting aangeboden door de gemeente ‘s-Gravenhage aan het gemeentebestuur
’s-Hertogenbosch bij zijn bezoek, 1968
1 deel
169 Ludieke bouwplaat van de fontein De Draak met een afdak op tekenpapier van gemeentewerken,
1975
1 stuk
170 Plechtige verklaring in het Engels door de burgemeester waarin de Welsh bevrijders worden
bedankt, getekend door André Verhorst en geschreven door Joep Naninck, 1945. Gedrukt
1 stuk
171 Reclame van Henri Mosmans’ muziekhandel, z.d.

1 stuk

172 Diploma meritorium door de Europese Commissie uitgereikt aan de gemeente ’s-Hertogenbosch
wegens ‘merita eximia in Europae rebus oecologicis acquisita’, ecologische activiteiten, 1988 1 stuk
173 Oorkonde door Unicef aan de gemeente ’s-Hertogenbosch wegens deelname aan het Rondje
Brabant, 1987
1 stuk
NB: groot formaat, apart geborgen
174 Akte van overdracht door de gemeente Berlicum aan de gemeente ’s-Hertogenbosch van het
kunstwerk ‘monument N’ van de kunstenaar Herman Morren, gesitueerd aan de Zuiderparkweg te ’sHertogenbosch, 1985
1 stuk
NB: groot formaat, apart geborgen
175 Oorkonde behorende bij het toekennen van het ereburgerschap en de daaraan verbonden
gouden stadspenning aan Nicolaas Schuurmans wegens 20 jaar wethouderschap, 1970. Ongetekend
duplicaat
1 stuk
NB: groot formaat, apart geborgen
176 Oorkonde ter gelegenheid van de restauratie van het stadhuis aan de Markt, met de namen van
de leden van de gemeenteraad, architect Valk, de betrokken bedrijven en de leden van het
bouwteam, 1985. Ongetekend duplicaat, want het origineel is ingemetseld door minister L.C.
Brinkman en burgemeester B.L.A. van Zwieten
1 stuk
NB: groot formaat, apart geborgen
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177 Blijk van hulde met perkamenten omslag met het stadswapen van de stad ’s-Hertogenbosch
daarop geschilderd, door de drie zustersteden Antwerpen, Leuven en Brussel aan ’s-Hertogenbosch
wegens het 750-jarig bestaan, daartoe uitgenodigd door de Vlaamschen Toeristenbond, met de
handtekeningen van alle schepenen, burgemeesters en raadsleden, 1935
1 stuk
NB: groot formaat, apart geborgen
178 Het gouden boek, receptiealbum waarin de handtekeningen en heraldische wapenen van onder
andere koninklijke gasten, ministers en bevrijders bij hun bezoek aan de stad, 1936-1946
1 deel
NB: groot formaat, apart geborgen
179 Brief door de Kring b.n.a. ’s-Hertogenbosch aan de gemeenteraadsleden als reactie op de nota
Zicht op de binnenstad, 1974.
1 rol in een koker
NB: apart formaat, apart geborgen
180 Liber Amicorum voor stadsarchivaris Henri Ebeling, met handgemaakte schetsen, tekeningen,
teksten en compositie door in de jaren ’30 bekende Bossche kunstenaars als Herman Moerkerk, Jan
Bogaerts, Frans Slager, Hakkie van Rosmalen, Bertus Aafjes en F.J. van Lanschot, Alphons en Albert
Mosmans, met apart inhoudsopgave van latere datum, 1938
1 deel
NB: zie voor inhoudsopgave de scan
181 Potloodschets door Herman Moerkerk van een ex libris voor stadsarchivaris Henri Ebeling met de
zinsspreuk: Fugit Irreparabile Tempus, z.d.
1 stuk
182 Potloodtekening, karikatuur, door Herman Moerkerk van stadsarchivaris Henri Ebeling, 1925, met
een ansichtkaart van diezelfde tekening
2 stukken
183 Pentekening, ingekleurd, door Herman Moerkerk, van een straattafereel van twee dames in voor
de jaren ’30 modieuze kleding pratend met een heer met wandelstok en slobkousen; in dors stempel
met “H E”. Henri Ebeling?, z.d.
1 stuk
184 Bijvoegzel op de Memorie van Defensie voor s Bosch ondertekend door B.W, de Roij van
Wichem, 1799

1 stuk

NB1: Bernard Willem de Roij van Wichen (1746-1803), generaal-majoor der genie en
directeur-generaal der fortificatiën van de Bataafse republiek.
NB2: Zie ook Hage, R., “De 'Franse' vesting 's-Hertogenbosch in twee bijzondere
aanwinsten” Bossche Kringen 2 (2017) 34-39
185 Plankje met daarin gebrand het zestiende-eeuwse brandmerk (voorstellende de boschboom) van
de stad ’s-Hertogenbosch, gebruikt als achterkant van een feestmenu ter gelegenheid van het bezoek
aan ’s-Hertogenbosch door de gemeenteraad van zusterstad Trier, 1968
1 stuk
NB: mogelijk afkomstig uit de nalatenschap van Hein Bergé als lid van het Comité
Trier-’s-Hertogenbosch
186 Retroacta van koop en (openbare) verkoop (door onder andere het Gerformeerd Burger
Weeshuis in 1800) en kadastrale inschrijvingen betreffende het huis “De Dijstelbergh/Distelbergh” in
de Lange Putstraat, deels gedrukt of perkament, 1693-1905
1 omslag
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NB: zie ook Archiefnummer 0212 Gereformeerd Burgerweeshuis (1329)1561-1968
187 Politierekening van de stad, 1796

1 deel

NB: zie Archiefnummer 0001 Stadsbestuur van ’s-Hertogenbosch (OSA), 1262-1810,
blz. 317: aldaar staat dat dit deel ontbreekt. Hoort dus toegevoegd te zijn als
inv.nr. 1686a; is wel gebeurd in de database AenI, maar nog niet in de pdf
188 Stukken betreffende een conflict over het kiezen van stadsbestuurders, met onder andere
extracten van eerdere besluiten en een memorie concernerende de electie ende verkiesinge van
schepenschap off burgermeesterschap dese Stadt, 1753-1754
1 omslag
189 Resolutie van de Staten-Generaal op het verzoek van de stads ’s-Hertogenbosch omtrent de
betaling van kosten voor het onderhoud van de gevangenen en voor de scherprechter, 1753. Extract
1 stuk
190 Plechtige formules uitgesproken voorafgaande aan het bannen der schouwe en het spannen van
de vierschaar; alsmede inhoudsopgave van diverse registers met besluiten en adviezen over de
criminele rechtspraak, maar ook tal van geboden (ijshakken, kinderen geen gevoeg laten doen op
straat, poorterschap), (1740)
1 stuk
NB: om welke registers of privilegeboeken het gaat, is niet duidelijk
191 Rekest door het Schippersgilde aan het stadsbestuur om alle schippers niet zijnde markt of
beurtschippers te belasten, met memorie hierover door de havenmeester, (1750)
2 stukken
192 Verklaring voor een notaris door Hermanus Jozephus Heeren om zijn broer Wouter Johannes
Heeren inzake de nalatenschap van hun vader, 1789. Concept
1 stuk
193 Ordonnantie op het rijden met karren en wagens in de binnenstad, 1752

1 stuk

194 Extracten uit het trouwboek van ’s-Hertogenbosch van het huwelijk tussen Hendrik Dieden te
Kromvoirt en Johanna Hoffmans te Oisterwijk, 1793, met aantekening van haar overlijden in 1797;
tussen Hendrik Dieden, weduwnaar van Johanna Hoffmans en Wilhelmina van Welhuysen te Zeeland
(in Ravenstein), 1798 en tussen Jan Arnold van Wijlick en Theodora Wilhelmina Dieden, 1828
3 stukken
195 Schuldbekentenis van 600 guldens en betalingsopdrachten door meester metselaar H. van der
Kallen aan meester timmerman J.A. van Wijlick wegens geleverde goederen en een lening, 18371840
1 omslag
196 Gedicht door de moeder aan “Josefien” bij haar cadeau, kleding, voor haar 23 e verjaardag, (1830)
1 stuk
197 Stukken betreffende de betaling van grondrente aan het Departement van Financiën op land te
Den Dungen door C. van Zuylen weduwe van Wouter van der Pas, 1852
2 stukken
198 Akte van erfscheiding tussen Henrick van Deur namens zijn huisvrouw Anna Molengraeff, Henrick
van Vucht namens zijn huisvrouw Henrina Molengraeff, Maria en Helena Molengraeff en Laurens van
der Heijden als curator van Johanna Molengraeff, elk voor een vijfde deel in de nalatenschap van
Henrick Molengraeff en zijn huisvrouw Maria Schenkers, 1667
1 stuk
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199 Lijst van het aantal in te zetten wachten en ’Mande’ op de stadsmuur en bij de hekels, na 1629
1 stuk
200 Uittreksel uit de Blijde Inkomste van 5 juli 1549 van keizer Karel en prins Philip van Spanje, z.d.
1 stuk
201 Inventaris van stukken meegegeven aan Willem van Delft en Gerard van Soemeren die als
gedeputeerden van de stad naar Den Haag zijn gereisd, te weten diverse rekesten uit de periode
1609-1612 en akten van tolvrijheden, 1418 en 1481 en de dam bij Crevecoeur, (1620)
1 stuk
202 Inventaris van stukken, veelal over de ‘groote tol’, aangetroffen in het huis van Jans Lombaerts
staande aan de Markt, 1533
1 stuk
203 Brief in het Frans door? Aan? Over?, voor 1629?

1 stuk

204 Staat van ontvangen betalingen door dr. Rombouts aan Henrick van Bierst (?) als gemachtigde
van mevrouw van Avedonck-Sentsich (?), 1634
1 stuk
205 “Extract uit een privilege van ’s-Hertogenbosch van Tolvrijheid van 1283” in het Latijn, 1792
1 stuk
206 Vervallen
207 Opdracht tot het repareren van ”gateren in muren”, met name genoemde torens, muren en andere
verdedigingswerken, ondertekend door onder andere Goyaert van Engelant en J.G. van der Meer,
rond 1629?
1 stuk
208 Blanco formulier waarin de blokmeesters verklaren dat x op y door de Stadsvroedvrouw z van een
a/b is verlost en dus valt onder artikel 2 van de resolutie van 6 april 1803, 1803
1 stuk
209 Brief, met -niet helemaal correcte- vertaling uit ca. 1980, in het Duits-Gothisch schrift door Joh. A.
Hobberteys te Lübbenau aan Monsieur Kümmel, “Homme de la Chambre et Chirurgien de S. Altesse
Sme le Prince de Waldeck” te Arolsen, 1741
2 stukken
NB: relatie met ’s-Hertogenbosch onduidelijk
210 Stukken: genummerd 2 betreffende het dijkonderhoud behandeld door de eigenerfden van de
polder te Empel, 1730; genummerd 3 over een aanpassing van het reglement dat de heer van Empel
niet wilde, 1737; genummerd 4 een zestiende-eeuwse kopie van de uitkomsten van de “Clopschouw”
op de maasdijk in het “heemael van der Eijgen” met maatvoeringen gedaan in 1570, (1600). Extracten
3 stukken
211 Notariële akten waaruit de relatie met ’s-Hertogenbosch niet blijkt, te weten:
overdracht door de executeur van de nalatenschap van Jan Oudaan aan Johan
Daniel Ockerse, heer van Dreijschor, van een obligatie ten name van Jan
Oudaan, 1725;
testament Joan Daniel Ockerse, heer van Dreijsschor, 1738;
testament Jacob de Riemere Jr en Alida Immink, 1749;
overdracht van vijf obligaties door Gideon Mor aan Jacoba Bregitta van Loon,
weduwe van Daniel Jacob du Peyrou, 1752;
testament van Jacoba Bregitta van Loon, weduwe van Daniel Jacob Dupeyrou, 1765;
testament van Sara Michell, weduwe van Jan Petersen, 1769;
onderhandse akte van overdracht door Jacob de Riemer aan de executeurs van
het testament van Philip Slingerland van een obligatie ten name van Jan
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Oudaen, 1769;
erfdeling van Sara Michell en Jan Petersen aan Anna Bollard, weduwe van
Johannes Michell, 1773;
rekening en bewijs voor de afhandeling van het testament van Sara Michell,
weduwe van Jan Petersen, 1779;
legaat door Sara Michell aan Hendrik Buttelman en Bartha Hulsman of hun
kinderen Elisabeth en Harmanus Buttelman, 1779;
onderhandse akte van overdracht door Martinus van Nievelt aan Johannes de
Vries en zijn echtgenote zijn dochter Sara Aletta de Vries van een obligatie, 1784;
rekening en bewijs voor de afhandeling van het testament van Philip Slingerland,
1789;
overdracht van obligaties door Jan van Hattum aan Johannes Huygens, door
hem verkregen uit de nalatenschap van Philip Slingerland, 1789;
testament Huibert Elisa van Meerten en Christina Helena Zurhosen, 1789;
overdracht van Johannes Huygens aan Huibert Elisa van Meerten van een
obligatie, 1789;
overdracht van legaten nagelaten door Huibert Elisa van Meerten, enige
erfgenaam van zijn vrouw Christina Helena Zurhosen aan Jan Jacobus Bose,
die die legaten beheerde voor Hermanus Bosé en Wendelina Catharina Bosé, 1790;
erfdeling van de nalatenschap van Jacoba Bregitta van Loon aan Willem
Cornelis Versluijs, gehuwd met Jacoba Bregitta Rademacher en Pieter Hendrik
Reijnst, gehuwd met Suzanna Ignatia Rademacher, beide zusters de enige
nagelaten kinderen van Anna Du Peyrou, gehuwd met Abraham Cornelis
Rademacher, dochter van Jacoba Bregitta van Loon, 1792;
erfdeling van de nalatenschap van Huibert Elisa van Meerten en Christina Helena
Zurhosen, 1796;
nalatenschapsoverdracht door Jan Jacobus Bosé, zoon van Jan Willem Bosé en
Jan Jacobus en Harmannus Sniet, kinderen van Cornelia Dorothea Bosé,
weduwe van Philippus Carolus Sniet, na het overlijden van Wendelina Catharina
Bosé, 1799
onderhandse akte van overdracht door Jan Jacobus Sniet aan Wouter Jochems
en zoon van een obligatie, afkomstig uit de boedel van Wendelina Catharina
Bosé, 1799;
onderhandse akte van overdracht door Johannes de Vries en zijn echtgenote Sara
Aletta van Nievelt aan Hendrik Raaben en Godefridus Jacobus van de Ven van een
obligatie, 1799;
overdracht van obligaties door Jan Tersteeg jr. gehuwd met Agneta Kemper aan
Pieter Jacobus le Jolle, 1800;
overdracht door Willem Cornelis Versluijs, erfgenaam van wijlen Jacoba Bregitta
Rademacher aan Arij Verduijn van diverse obligaties, die hij in bovengenoemde
aktes gelegateerd had gekregen, 1800;
erfdeling van de nalatenschap van Christiaan Vermeltfoort aan Adriaan Vermeltfoort
gehuwd met Woutriena van der Heijden en Allegonda Vermeltfoort weduwe van Peter
van Son, 1813.
1738-1813. Extracten
1 omslag
NB: de bovengenoemde obligaties betreffen meestal dezelfde “uit de loterij van
de wederhelft van zes millioen geaugmenteert met nog Drie Millioenen, en zulkx van
Zes Millioenen Guldens, ten lasten van de Generaliteit ten Comptoire generaal in ’s
Hage, belegt op Bernard Doll, gedateert den 1e januarij 1713, Fol. 1994, No 117,
geagg. 10 november 1713, no 177, Fol. 303 groot in Capitaal Een Duisend Guldens”
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212 Notariële akten betreffende rechtshandelingen in de stad of over (on)roerende zaken in de stad
gelegen, te weten:
Voorwaarden voor de verkoop door Everardus van Beusekom van een huis en
erf in de Putstraat tussen de Verwersstraat van het huis en erf van Johannes de
Hout en het huis en erf van meester Schoonhees aan de andere kant, nabij het
huis “De Olijftak” in de Putstraat, 1730;
voorwaarden voor de openbare verkoop van een halve akker “teulland” (in
tegenstelling tot weiland om te ploegen land) te Berchem, aldaar bekend als “De
Streep”, deels met formulier, 1771;
machtiging door Hendrina Volkers aan Gerard Smits om een inventaris te maken
van de aan haar door haar zuster Johanna Maria Volkers nagelaten goederen, 1772;
erfscheiding tussen de kinderen en erfgenamen van Leendert Smulders en
Johanna van Driel te Empel, 1782;
overeenkomst tussen Anna Christina Hoogerwerff, weduwe van De Jong en
Hendrik Jan van der Pavort waarbij de eerste in de kost komt bij de tweede,
waarvoor zij 500 gulden per jaar betaalt, de tweede de eerste dagelijks van wijn
voorziet, haar kleding en verdere verzorging regelt, 1787;
obligatie ten laste van Anna Maria Rijsers met Petrus Rijsers als borg, ten
gunste van Theodoor Franciscus van Santvoort, 1801;
voorwaarden voor de openbare verkoop van het huis “De Rozenkrans”,
Hinthamerstraat hoek Eerste Nieuwstraat, C55, kadastraal bekend H nummer
1432, 1837;
verkoop van een stuk hooiland te Den Dungen door Maria van den Broek,
weduwe van Laurens van der Steen aan Catharina van Zuijlen, weduwe van
Wouterus van der Pas, 1846;
verkoop van een weiland genaamd “Het Stokmans Campke” in Bokhoven door
Arnoldus Albertus, Nicolaas, Matthijs, Maria en Theodoor van Hooft uit de
nalatenschap van broer en oom Jordanus van Hooft, z.d.
1730-1837. Extracten
1 omslag
213 Bewijzen van betaling door (de erfgenamen van) Hendrick Johan van Breugel, rentmeester van
het kapittel van de Sint-Pieter te Boxtel, 1759
4 stukken
214 Stukken betreffende de nalatenschap van Jacob Isaac Gallieris te Oisterwijk en het beheer ervan
door J.J. Gallieris, 1791-1795
4 stukken
NB: de relatie met ’s-Hertogenbosch is niet duidelijk; uit de Bossche Encyclopedie
blijkt dat de huishoudster van Jacob Isaac, Catharina Geertruijda van Triest, met
Johanna Catharina Gallieris in 1798 een reispas aanvraagt. Van Triest kreeg van
Jacob Isaac een legaat, zie een van de stukken
215 Brief door de schepenen en raad aan de “hooft tresorier generael ende commisen van Sijne Majts
domeinen en finantien” wegens een volgens hen, vanwege de “tegenwoordige oirloge”, onterecht
verzoek door Nicolaes van Meerstraten om hem met “Convoij of lastgelt’ te belasten, 1623
1 stuk
NB: is wel ondertekend, maar kennelijk niet verzonden
216 Notariële akte van verhuur door Johannes van Beek aan Carel Bernardus de Blécourt, officier,
van een huis aan het Hinthamereinde, 1798. Kopie
1 stuk
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217 Bewijs van eigendom voor Johannes Bay van een huis en erf op de Weversplaats kadastraal
bekend G nummer 1412, 1855, met retroacta 1800 en 1809
3 stukken
218 Voorwaarden van openbare verkoop van een huis op de Weversplaats F 251 en VF nummer 188
en een ander huis aldaar F 252 en VF nummer 189, uiteindelijk beide verkocht aan Hendrikus
Laurentius Tiele, 1829
1 stuk
219 Brief door D. van Cowenhoven te Gouda (?) over zijn onderzoek naar de Wassenaerse tol,
waartegen kennelijk de Prins van Linge bezwaar maakte, 1683
1 stuk
NB: dit stuk bevat geen relatie met ‘s-Hertogenbosch
220 Notariële akte van verhuur door Antonius Hendrikus van Stratum aan Helmot van Molteke, eerste
luitenant, van een huis in de Sint-Jorisstraat, toebehorende aan en met toestemming van de weduwe
van G. de Vlieger, 1789. Extracten
2 stukken
NB: Helmot van Molteke, waarschijnlijk Helmut von Moltke, zal verwant zijn met
Helmut von Moltke de Oudere, 1800-1891, Duits veldmaarschalk
221 Notariële akte van overdracht door Antoni van Hanswijk en zijn broers, mede als voogd van de
kinderen van Johanna Margaretha van Hanswijk, weduwe van Jan Dirk van Heemskerck, alle als
erfgenamen van Johanna Maria Catharina Hijssel, gehuwd met Johannes van Hanswijk, aan Jan van
der Waart van een huis en erf op de Breede Haven, G 34, 1800. Kopie
1 stuk
NB: zie de Bossche Encyclopedie voor een afbeelding van J.M.C. Hijssel
222 Onderhandse akte tussen Jan de Rover en zijn buurman Jan Kerkhoff op de Breede Haven over
de walkamer van de eerste die de tweede mag betimmeren en waarvan hij het water mag afvoeren en
dergelijke, 1776
1 stuk
223 Notariële akte van overdracht door Anna Margaretha Reysers en Maria Theresia van der Capelle,
weduwe van Pieter Reysers, aan Maria Bosch van een huis aan de Verwersstraat F25, FV18, naast
het huis van Johanna van der Putten, weduwe van Carel van Bockhoven, het Ulemansgasthuis en
Anna Catharina van Nahuis, weduwe van Dirk Praat, 1812, met retroacta 1784, 1789 en 1801
4 stukken
NB: deze akte met nummer 148 is een expeditie opgemaakt door notaris Leendert
Cornelis van de Ven senior. Maar in diens archief, zie Archiefnummer 0072, inv.nr.
3767, ontbreekt de originele akte, net als overigens meerdere akten
224 Notariële akte van machtiging door Johannes Moorijs te Breda aan zijn oom Constantinus
Haselmans te ’s-Hertogenbosch om een bedrag te ontvangen als inkomsten uit de verkoop van een
huis op de Vughterdijk genaamd “Het Roodt Hart”, welk huis is verkocht om aan een
belastingverplichting te voldoen, 1773
1 stuk
225 Notariële akte van overdracht door Catharina de With, weduwe van Cornelis Andriessen
Brouwers alias Maximiliaens aan Jaspar Beckers van een huis op de Vughterdijk genaamd “In den
grooten Valck”, gelegen tussen beide poorten aldaar, tussen “Den Cleijnen Valck” en “In Breda”, 1674
1 stuk
226 Notariële akten betreffende de nalatenschap van Joachimus Mobachius, z.d. en 1791

3 stukken

NB: zie de Bossche Encyclopedie met iets meer informatie over deze predikant
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227 Notariële akte van procuratiestelling door Lucia Elisabeth Rotscheidt, weduwe van Ludolph
Rotscheidt en Johanna Magdalena Rotscheidt, weduwe van Arnoldus Sock als erfgenamen van
Helena Maria Beusekom van der Linden van Marius Carolus Molhuizen om de rekening en
verantwoording over de nalatenschap van Helena Maria Beusekom opgesteld door Vesalius
Mobachius Quaat te controleren, z.d. Extract
1 stuk
228 Notariële akte van procuratiestelling door Ludovicus de Sta van Philippus Willem Molhuijsen,
1795. Extract
1 stuk
229 Testament door NN, die diverse personen legateert, z.d. Concept

1 stuk

230 Notariële akte van procuratiestelling door Sara Bartruda Rauws, weduwe van Adriaan Hanedoes,
Helena Hanedoes, weduwe van Pieter Rauws, beide te Woudrichem, van Evert van Breugel, raad en
schepen van ’s-Hertogenbosch, om publiekelijk te verkopen de “wageposterije van S Bosch op
Maastricht, vice versa”, 1762. Extract
1 stuk
231 Testament door, overdracht van een obligatie aan en erfscheiding van de nalatenschap van
Salomon Immink tussen zijn dochter Johanna Immink en zoon Jacob Immink, 1769. Extracten
3 stukken
NB: relatie met ’s-Hertogenbosch blijkt niet uit deze stukken
232 Testamenten door Anna Constantia Surirey, Petronella Elisabeth Surirey, Isaac Surirey, Anna
Maria Surirey, Isaac Gabriël Surirey de Saint-Remy en een erfscheiding van de nalatenschap van
Anna Maria Surirey, 1747-1794. Extracten en kopieën
1 omslag
NB: relatie met ’s-Hertogenbosch blijkt niet uit deze stukken
233 Notariële akte van overdracht door Theodorus van Vlaanderen aan Ludovicus Krijn van het huis
in de Lepelstraat G147, VG 126 genaamd “De Stad Schiedam”, gelegen naast het huis “De Valck” en
het pakhuis van de heer Massart, 1829, met retroacta 1752, 1760 en 1820. Extracten
4 stukken
234 Notariële akten van procuratie van Hendrikus Johannes van de Pavort, notaris te ’sHertogenbosch, door:
Nicolaas Muntingh, predikant, en G.W. Schuttens, ouderling van het fort Bourtange,
voogden van de minderjarige Cornelia Temminck, om ten behoeve van Cornelia een
huis en hof in de Tolbrugstraat openbaar te verkopen, 1761;
Mechelina van Helmont om gelden te ontvangen, 1773;
Robertus van der Sprenkel, gehuwd met Johanna Huijs en Abraham van der Velden,
gehuwd met Maria Huijs om aflossingen te ontvangen, 1774;
Lena Huijs te Leiden vanwege een derde deel in de nalatenschap van Willem
Aanhuijs, drossaard van Nuland, gehuwd met Johanna Rachel Pinxteren,
geregistreerd ter secretarie van Nuland 1774 en Rosmalen 1776;
Franciscus Antonius van de Ven en Charlotte de Ruelles om gelden te ontvangen, 2
Ventôse VIII, februari 1800
1761-1800. Extracten

5 stukken

235 Notariële akte van lening door Cornelis Baltus, schoenmaker, aan Hendrik Bernard Martini van
1000 gulden, met staat van aflossingen 1802, 1803-1826
1 stuk
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236 Formulieren met opdrachten tot verkoop van obligaties van Isaac Surirey, Sara Michell, weduwe
van Jan Petersen en Jan de Bary, 1797. Deels gedrukt
4 stukken
NB: zie inv.nrs. 211 en 232 voor overige stukken van Surirey en Michell
237 Afrekening van de verkoop van een onbekend perceel, z.d. Lias

2 stukken

238 “Memorieboek van ontvangsten der doodskisten”. Register van datum, naam overledenen, model
doodskist, kosten, met maandelijks totaal aan inkomsten, met soms een overzicht van de hoeveelheid
kisten geleverd aan het Ziekengasthuis, 1828-1839
1 deel
NB: zie voor “kisteboeken” uit de periode 1782-1811 Archiefnummer 0212
Gereformeerd Burgerweeshuis (1329)1561-1968, inv.nrs. 910 en 911. Dit weeshuis
had vanaf 1675 het monopolie op het maken van doodskisten. Zeer waarschijnlijk
behoort dit memorieboek tot het archief van het weeshuis
239-255 Notariële akten betreffende de familie De Leeuw, met retroacta, 1708-1893

1 omslag

239 Notariële akte waarin Gerardus Vinck en Christina van Cleeff om een raam in een muur te
laten aanbrengen in hun panden in Colpertstraat/Kerkstraat, 1708. Extract
1 stuk
240 Notariële akte van openbaar verkoop door Isaac van Cleeff aan Gerardina de Bok van
een huis in de Kerkstraat, aan de ene zijde Adriaan van Straaten en aan de andere zijde
weduwe Van de Ven, 1753. Extract
1 stuk
241 Notariële akte van publieke verkoop door Catharina Elisabeth Nouhuijs aan Willem Hubert
van een huis aan de Kerkstraat, met aan de ene zijde Dirk van Straaten en aan de andere
zijde weduwe van de Ven, haar aangekomen via een legaat van Gerardina de Bok, 1768.
Extract
1 stuk
242 Notariële akte van overdracht door B. Donker Curtius aan Georgius Jacobus Laurillard dit
Fallot, predikant van de Waalse gemeente, een huis in de Kerkstraat, W. Hubert aan de ene
zijde en Johannes Wansing aan de andere zijde, 1799. Extract
1 stuk
243 Notariële akte van overdracht door Georgius Jacobus Laurillard dit Fallot aan Margaretha
Berkhout, weduwe van Pieter Bouwens van een huis in de Kerkstraat, 1802. Extract
1 stuk
244 Notariële akte van verkoop door Jan Huberts aan Gijsbertus van Beverwijk van een huis
aan de Kerkstraat E90, 1818. Expeditie
1 stuk
245 Akte van overdracht door Jacobus van Altena en Maria van Thiel aan Christianus Albertus
de Leeuw van een huis in de Visstraat, G 376, VG 311, kadastraal bekend G nummer 624,
1834. Expeditie
1 stuk
246 Notariële akte van openbare verkoop door Gijsbertus van Beverwijk aan H.E. de Bergh
van twee huizen in de Kerkstraat kadastraal bekend sectie H nummers 1040 en 1039, 1867.
Extract
1 stuk
247 Testament door Constantinus Ludovicus de Leeuw te Brussel, waarin hij geld nalaat aan
Anna Catharina van Begin, de dochter van zijn schoonzuster, maar ook aan zijn halfzuster
Agnes Maria de Leeuw en zijn broers Joannes Cornelius, Antonius Petrus, Franciscus,
Christianus Albertus, Henrique Simon, Petrus Augustinus en Augustinus Josephus de Leeuw
en Maria Anna van Begin, de zuster van zijn overleden vrouw, 1867. Kopie
1 stuk
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248 Notariële akte van boedelbeschrijving van de nalatenschap van Hendrik Simon de Leeuw,
overleden in 1867, op verzoek van Allegonda Hoos, zijn weduwe, van de zaken zich
bevindende in het huis Kerkstraat A55, 1867. Afschrift
1 stuk
249 Testament van Antoinetta Maria Prins, gehuwd met Constantinus Johannes Henricus de
Leeuw, 1874. Afschrift
1 stuk
250 Akte van benoeming door de kantonrechter van drie deskundigen om de waarde van het
huis aan de Visstraat, kadastraal bekend G nummer 624 van wijlen Christiaan Albertus de
Leeuw en Geertruda Wilhelmina van Ooijen te bepalen, 1880. Afschrift
1 stuk
251 Notariële akte van scheiding en verdeling van de boedel van Christiaan Albertus de
Leeuw en Geertruida Wilhelmina van Ooijen, 1880. Uittreksel
1 stuk
252 Uittreksel van de perceelsgewijze kadastrale legger van de gemeente ’s-Hertogenbosch
betreffende het pand B55, kadastraal bekend sectie G nummer 624 van Geertruida Johanna
de Leeuw, 1880
1 stuk
253 Betekeningen op verzoek van Franciscus Jacobus de Leeuw aan N. van Esdonk te
Drunen om ten uitvoering van een vonnis van de kantonrechter te ‘s-Hertogenbosch tot
betaling over te gaan, met reactie van Van Esdonk, 1881
5 stukken
254 Akten van benoeming door de kantonrechter van Franciscus Jacobus de Leeuw als
voogd en Constantinus Johannes de Leeuw, Nicolaas de Rooij en Johannes Nicolaas de
Rooij als toeziende voogden over Johannes Antonius Gerardus, Agnes Maria Johanna,
Catharina Nicolaas Maria en Augustinus Johannes Constantinus de Rooij, kinderen van
Augustinus de Rooij en Petronella Constantia de Leeuw, 1887 en 1893. Afschrift
2 stukken
255 Notariële akte van schuldbekentenis met hypotheek door Theodoor Hendrik Dirks aan
Johanna Gertruda de Leeuw, Catharina Johanna de Leeuw, Gertruda Johanna de Leeuw,
Agnes Petronella de Leeuw en Franciscus Jacobus de Leeuw, met borderel van inschrijving,
1888. Grosse
3 stukken
256 Bij het Rooms-katholiek Weeshuis ingekomen rekeningen en begrotingen van het waterschap “De
Gecombineerde Buitenpolder van Vlijmen, Engelen en Hedikhuizen” over de dienstjaren 1910-1911
tot en met 1929-1930, 1911-1929. Gedrukt
1 omslag
NB: zie Archiefnummer 0088 Rooms-katholiek weeshuis, (1337)1774-1972
257 Bij het Rooms-katholiek Weeshuis ingekomen rekeningen en begrotingen van het waterschap “De
Polder van Bokhoven” over de dienstjaren 1914-1915 tot en met 1917-1918, 1915-1917. Gedrukt
1 omslag
NB: zie Archiefnummer 0088 Rooms-katholiek weeshuis, (1337)1774-1972
258 Bij het Rooms-katholiek Weeshuis ingekomen rekeningen en begrotingen van het waterschap “De
Bossche Sloot” over de dienstjaren 1911-1912 tot en met 1923-1924, 1912-1923 met hiaten. Gedrukt
1 omslag
NB: zie Archiefnummer 0088 Rooms-katholiek weeshuis, (1337)1774-1972
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259 Bij het Rooms-katholiek Weeshuis ingekomen rekeningen en begrotingen van het waterschap “De
Binnenpolder van Engelen” over de dienstjaren 1909-1910 tot en met 1926-1927, 1910-1926 met
hiaten. Gedrukt
1 omslag
NB: zie Archiefnummer 0088 Rooms-katholiek weeshuis, (1337)1774-1972
260 Bij het Rooms-katholiek Weeshuis ingekomen rekeningen en begrotingen van het waterschap “De
Algemeene Omkading” over de dienstjaren 1909-1910 tot en met 1929-1930, 1910-1929 met hiaten.
Gedrukt
1 omslag
NB: zie Archiefnummer 0088 Rooms-katholiek weeshuis, (1337)1774-1972
261 Bij het Rooms-katholiek Weeshuis ingekomen rekeningen en begrotingen van het waterschap
“Boschveld en May” over de dienstjaren 1909-1910 tot en met 1926-1927, 1910-1926 met hiaten.
Gedrukt
1 omslag
NB: zie Archiefnummer 0088 Rooms-katholiek weeshuis, (1337)1774-1972
262 Presentielijst voor de vijfde algemene vergadering van het “Ned. Onderwijsgenootschap” te
Utrecht, 1848
1 stuk
263 Correspondentie tussen de zusters Johanna (Jeanette) Maria Cornelia Gommers, Zuster
Seraphina van JMJ (1884-1977), Maria Jacoba Adriana Gommers (1886-1981) en Eugenia (Eus)
Maria Johanna Gommers (1901-1976) over de gebeurtenissen deels rond de Jan Heinsstraat te ’sHertogenbosch vlak voor en na het einde van WO II, 1944-1945,
5 stukken
264 Foto van de familie Gommers-Bogaerts met de onder andere de drie zusters die elkaar aan het
einde van WOII schreven, (1938)
1 stuk
NB: met lijstje van afgebeelden. Mevrouw Maria Huberdina Bogaerts en haar
eveneens afgebeelde zuster Cornelia Bogaerts waren zusters van de schilder Jan
Bogaerts (1878-1962)
265 Foto’s van de schrijfster Marie Koenen (1879-1959) een als jongere vrouw, zittend aan het lezen,
een andere op latere leeftijd aan de schrijftafel, onbekend welke locatie, z.d.
2 stukken
NB: de moeder van Marie Koenen was een Bogaerts, dus de in inv.nr. 263
genoemde kinderen van haar tante Maria Huberdina Bogaerts waren volle
neven en nichten. Met Maria Jacoba Adriana Gommers was Marie Koenen innig
bevriend.
266 “Gedachtenis der Missie van ’s-Hertogenbosch”. Tekst van een gebed uitgesproken door de
Redemptoristen, 1843. Gedrukt
1 stuk
267 Handgemaakte kadastrale tekeningen op schaal 1:10.000 van de buitengrenzen en de daarachter
gelegen landelijke gebieden van de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Bokhoven en Engelen, ca. 1885
1 envelop
NB: 10 tekeningen betreffen de gemeente ’s-Hertogenbosch: sectie A, 1e en 2e blad;
sectie B 1e blad; sectie C 1e en 2e blad; sectie D 1e blad, sectie E, met een
uitsnede daarvan rond Fort Antonie; sectie F 1e en 2e blad (met eerste station) en
sectie H, 2e blad, betreffende de oostzijde van de Markt tot aan de huidige
Hekellaan en het Hinthamereind;
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2 tekeningen gemeente Bokhoven, sectie A 1e en 2e blad;
3 tekeningen gemeente Engelen, sectie D 1e en 2e blad en sectie E 3e blad
268 Diverse stukken en circulaires, vooral afkomstig van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen gericht aan het hoofd van de Sint-Leonardusschool aan het Julianplein 2 en het
hoofd van de lagere school in de Walpoort, beiden kantoor houdend aan het Julianaplein 2,
betreffende de wederopbouw van scholen en de inrichting van het onderwijs na het einde van de
Tweede Wereldoorlog, 1946-1949
1 omslag
269 Dagboek van zuster Guiseppino, hoofd van de lagere meisjesschool gevestigd aan het
Emmaplein 13 te ’s-Hertogenbosch, 1944-1954

1 deel

270 Militair zakboekje van Christianus Hendrikus Prinsen, dienstplichtig soldaat bij het 17e regiment
infanterie, lichting van 1917, 1917-1932
1 deel
NB: Christianus Hendrikus Prinsen is geboren in Berlicum op 11 april 1897. Hij
trouwde op 26 juli 1926 in ’s-Hertogenbosch met Hendrika Josephina Broeren
(geboren te Vught). Ze woonden op de Hooge Steenweg 17 en hebben de
sigarenwinkel ‘Insulinde’. Christianus Hendrikus overleed op 20 maart 1944 in ’sHertogenbosch. Het echtpaar kreeg één zoon: Mathijs Franciscus Daniël op 27 mei
1927. Hij nam de sigarenwinkel van zijn vader over en staat met zijn moeder op HTA
0022395: een foto van de heropening na een verbouwing van de sigarenwinkel op 4
maart 1956
271 Journaal van 1777 tot 1778 toegeschreven aan chirurgijn Jan Bolsius, verbonden aan het Groot
Ziekengasthuis te ’s-Hertogenbosch, 1777-1778
1 stuk
NB: zie K. de Ruiter en A.C.M. Kappelhof, ‘Journaal toegeschreven aan de chirurgijn
Jan Bolsius’ in: Boschboombladeren 33 (januari 1986) 31-50
272 Hoe ik als jongen de bezetting en bevrijding heb beleeft, 2019

1 stuk

273 Spotprent over Hitler en zijn expansiedrang, z.j. [na 30 april 1945]

1 stuk

NB: in slechte staat.
274 Oproep van de Kemissie van Bosschenaoren veur hulpverlening aon Den Bosch, gevestigd te
Maastricht, om de geteisterde stad te hulp te komen, [januari 1945]
1 stuk
275 Oproep op 16 december 1941 aan Bosschenaren om paraat te blijven na de aanstelling van Sloet
tot burgemeester van ’s-Hertogenbosch, 1941
1 stuk
276 Overzichten van de klokken van het stadhuiscarillon, het Sint-Janscarillon en diverse andere slagen luidklokken in de stad ’s-Hertogenbosch, 1925-1952
1 omslag
277 Nominatie voor de Omgevingsarchitectuurprijs 1998 aan het project Vughterstraat ’sHertogenbosch, 1998

1 stuk

278 Oorkonde opgesteld ter gelegenheid van de officiële onthulling van de stadsmaquette 1550 op het
kerkplein, 2016
1 stuk
279 Notitieboekje met aantekeningen van september 1944 tot en met mei 1945 over overvliegende
vliegtuigen, beschietingen in ’s-Hertogenbosch en Rosmalen, 1944-1945
1 stuk
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280 Programmaboekje van de prijsuitdeling en ouderavond van de parochieschool Sint Jan te ‘sHertogenbosch, 1935
1 stuk
281 Boekje met liedteksten gezongen tijdens het uitstapje van de Sint Aloysiusschool te ’sHertogenbosch, 1935

1 stuk

282 Programmaboekjes van de ouderavonden van de Sint Aloysiusschool te ’s-Hertogenbosch, 1937
en 1939.
2 stukken
283 Feestprogramma ter gelegenheid van het huwelijk van Ad van Lieshout en Riet Arts te ’sHertogenbosch, 1947

1 stuk

284 Militair zakboekje van Hubertus Hermanus Wilhelmus van Lieshout, geboren 22 juni 1891 te ’sHertogenbosch, 1919
1 stuk
285 Aankondiging van het voorgenomen huwelijk van Hub. Van Lieshout en Sisca van Dijk te ‘sHertogenbosch, 1930
1 stuk
286 Openbare bekendmaking van de gemeente ’s-Hertogenbosch over de afstempeling van
persoonsbewijzen, 1944

1 stuk

287 Certificaat behorende bij de in Israël geplante boom ter nagedachtenis aan Herman en Betty
Lieme-Polak, geplant ter gelegenheid van het leggen van Stolpersteine voor hen, 2012
1 stuk
288 Notulen van vergaderingen van het bestuur van het ’s-Hertogenbosch Jongerenkoor, 1957-1961
1 deel
NB: met kort overzicht van de geschiedenis van het koor
289 Biljetten noodgeld van de Duitse steden en regio's Vechta, Münster, Kevelaer, Bielefeld,
Salzuflen, Dortmund, Langenhorn, Kreis Diepholz, Lippe-Detmold, Kreis Heinsberg, Aachen en een
Darlehnstaffenschein, 1918-1922
1 envelop
290 Originele envelop met daarin 12 'authentieke foto's' van 's-Hertogenbosch omstreeks 1900 ter
gelegenheid van de herdenking van het 750-jarig bestaan van de stad, 1935
1 envelop
291 8 foto's van de optocht gehouden ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van ’sHertogenbosch, 1935

1 envelop

292 Textiel- en vleesbonnen, ca. 1944, 1949

2 stukken

293 Persoonsbewijs van M.E.H. Koppendraijer, echtgenote van A.J.H.N. Wouters, 1941-1945

1 stuk

294 Foto van de klas van een lagere school waarop George en Godfried Huijboom (*1882 te ‘sHertogenbosch) staan, ca. 1891
1 stuk
295 Mooi gekalligrafeerde en geïllustreerde felicitaties voor Godfried Huijboom vanwege zijn eerste
Heilige Communie, 1894
3 stukken
296 Ter nagedachtenis van onzen onvergeetelijken Vader Joannes Huijboom, smartschrift voorzien
van een tekening van onder andere de Sint-Jan en een tekst van zijn zoon G. Huijboom, 1910 1 stuk
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297 Akte van bekwaamheid voor het lager onderwijs voor Godefridus Josephus Gertrudis Huijboom
tot het geven van lessen in het Huis- en schoolonderwijs in het handtekenen, 1908
1 stuk
298 Akte van bekwaamheid voor het middelbaar onderwijs voor Godefridus Josephus Gertrudis
Huijboom tot het geven van onderwijs in het rechtlijnig tekenen en het bouwkundig tekenen aan de
eerste vier klassen van burgeravond- en tekenscholen, 1915
1 stuk
299 Diploma van aanneming als Broedermeester der Bossche Processie naar Uden voor G.J.G.
Huijboom, 1919
1 stuk
300 Foto van een klas met gereedschap poserende leerlingen en onderwijzend personeel van de
ambachtsschool te ’s-Hertogenbosch met onder andere leerling G. Huijboom, z.d.
1 stuk
301 Foto ter gelegenheid van het afscheid van ir. J.H.A. Pereij als directeur van Gemeentewerken,
met G. Huijboom zittend tweede van links, 1946
1 stuk
NB: gemaakt door Fotopersbureau ‘Het Zuiden’, neg.nr. 41618; zie ook de Beeldbank
reg.nr. 0017925
302 Foto’s van de ingang van en een gang in het KTA-gebouw, ca. 1938

2 stukken

NB: maker onbekend
303 Foto van een gezelschap van leerlingen en personeel, inclusief burgemeester van Landschot, op
de trap voor de ingang van het KTA-gebouw vanwege volgens een aantekening op de foto van het
afscheid van de heer Albers; rechts staand G. Huijboom, ca. 1939
1 stuk
NB: gemaakt door Moussault & Moussault te ’s-Hertogenbosch, reproductierecht
berust bij Fotopersbureau Het Zuiden
304 ‘Oorkonde’ voor G.J.G. Huijboom door de Sint Radboudstichting wegens 25 jaar lidmaatschap
van het Universiteitscomité, medeondertekend door kardinaal De Jong, z.d.
1 stuk
305 Fraaie, door Fr. Gamaliël gekalligrafeerde ‘oorkonde’ voor G.J.G Huijboom door de Vereniging
“Stille Omgang” wegens 50 jaar lidmaatschap, 1948
1 stuk
NB: betreft de in 1866 opgerichte Vereniging Stille Mannenomgang, erop afgebeeld
is tevens een tekening van de Stille Omgang met tal van bekende Bossche
panden
306 Opgeplakte foto van een gezelschap (Pijprokers Gilde?) Goudse pijpen rokende heren in de
Raadskelder met middenin G. Huijboom, z.d.
1 stuk
NB: gemaakt door N.V. Vereenigde Fotobureaux Amsterdam; zie ook de Beeldbank
reg.nr. 0089702
307 Foto van het bestuur en leden van de Vereniging Stille Mannenomgang, onder wie 4e van links G.
Huijboom, die vanwege het 70-jarig bestaan J.C.G.M. van Genabeek van de vereniging Voor God en
Vaderland begroeten, 1936
1 stuk
NB: gemaakt door Fotopersbureau ‘Het Zuiden’, neg.nr. 41618; zie ook de Beeldbank
reg.nr. 0036385, aldaar meer foto’s van het lustrumfeest
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308 Foto van een fraai gekalligrafeerde oorkonde door de Vereeniging Koninginnedag die vanwege
het zilveren ambtsfeest in 1909 van burgemeester jhr. P.J.J.S.M. van der Does de Willebois haar
gelukwensen aanbiedt met handtekeningen van vele vooraanstaande Bosschenaren, z.d.
1 stuk
309 Foto van de preekstoel in de Sint-Jan, [ca. 1890]

1 stuk

NB: gemaakt door A.G. Schull
310 Foto van het interieur van de Sint-Jan, [ca. 1890]

1 stuk

NB: gemaakt (?) door A.C. Verhees
311 Ter dankbare herinnering aan het 75 jarig jubile der mannen H. Familie St Jozefs-Kerk te ’sHertogenbosch 21 januari 1931. Gedrukte foto van het interieur van de Sint-Josephskerk gericht op
het altaar, 1931
1 stuk
NB: ‘Photo en Uitgave Atelier Schreurs, Den Bosch’
312 Litho-afbeelding van de Sint-Jozefskerk, met rechts het klooster van de Redemptoristen en links
een gebouw met trapgevels, met op de voorgrond een tuin en een gezelschap van twee vrouwen en
twee kinderen, [ca. 1860]
1 stuk
NB: ten dele zwart-witversie van Beeldbank reg.nr. 0000466
313 Opgeplakte foto’s van het interieur van de Sint-Jan, [ca. 1880]

2 stukken

314 Foto van de achterkant van het Refugiehuis met omliggende gebouwen en een onverharde straat
met spelende kinderen, [ca. 1910]
1 stuk
NB: latere foto van een foto
315 Linoleum (?) uitsnede van de Gasthuispoort, z.d.

1 stuk

NB: ondertekend in potlood door Melch Telmis (?)
316 Opgeplakte steendrukken van de ‘St.Janskerk te ’s-Hertogenbosch voor 1584 noordzijde’ en ‘De
St. Janskerk te ’s-Hertogenbosch na 1854, zuidzijde’, [ca. 1890]
1 stuk
NB: maker is J.P. Tesson
317 Opgeplakte gedrukte foto van de gevelrij aan de Hoge Steenweg van links naar rechts eindigend
bij het pand ‘De Gulden Hopzak’ met daarin op de gevel ‘IJzermagazijn’, [ca. 1900]
1 stuk
318 Gedrukte zwart-wit afbeeldingen van de met bloemen versierde troon van de Zoete Lieve Vrouwe
midden in het schip van de Sint-Jan, z.d.
2 stukken
319 Stukken betreffende het doel en de samenstelling van de Acolietengroep Sint-Janskathedraal ’sHertogenbosch, 1993
1 omslag
NB: vanwege AVG niet openbaar
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320 Verslagen van werkbesprekingen van de Acolietengroep Sint-Janskathedraal ’s-Hertogenbosch,
1989-1996 met hiaten
1 omslag
NB: vanwege AVG niet openbaar
321 Lijsten met namen, adressen en telefoonnummers van leden van de Acolietengroep SintJanskathedraal ’s-Hertogenbosch, 1989-1996
1 omslag
NB: vanwege AVG niet openbaar
322 Uitnodigingen voor en verslagen van uitjes van de Acolietengroep Sint-Janskathedraal ’sHertogenbosch, 1989-1996
1 omslag
NB: vanwege AVG niet openbaar
323 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de Acolietengroep Sint-Janskathedraal ’sHertogenbosch, 1989-1992
1 omslag
NB: vanwege AVG niet openbaar
324 Dienroosters voor de Acolietengroep Sint-Janskathedraal ’s-Hertogenbosch om bij diensten
voornamelijk in de weekenden te assisteren, 1991-1997
1 omslag
NB: vanwege AVG niet openbaar
325 Hulsbeek, J. van de. 'De bevrijding van Nederland, in 't byzonder het beleg en de bevrijding van
's-Hertogenbosch', met voorin het gedicht 'Wilhelmina'. Uitgetypt en ingebonden dagboek van 4
September 1944 tot en met 12 mei 1945, met een verslag van de strijd in 's-Hertogenbosch vanaf 22
oktober 1944 tot en met 25 oktober 1944 door verzetsman André J. de Nijs opgetekend op 18 januari
1945. Met ingeplakt foto's, plattegronden, schetsen, z.d.
1 deel
NB: zie ook inv.nr. 326
326 Manuscript van het dagboek van Jan van de Hulsbeek van 19 februari tot en met 11 mei 1945
van de gebeurtenissen in ’s-Hertogenbosch, 1945
1 deel
327 Scans van de aanleg of vernieuwing van het wegdek van de Citadellaan en van panden rond
deze straat, zoals woonblokken en het Gemeentelijk Elektriciteitsbedrijf, van een praalwagen tijdens
het Carnaval rijdend op de Citadellaan en verdere verkeersbeelden met voertuigen en fietsers, ca.
1960.
10 jpegs
NB: alleen de scans zijn in ons bezit, niet de glasnegatieven
328 Tabellarisch register bijgehouden door N. Papavoine van datum, omschrijving aangeboden gouden zilverwerk, doel van de werkzaamheden (reparatie of anderszins), naam aanbieder, woonplaats
aanbieder en datum teruggave, 1934-1949
1 deel
NB: registratie was wettelijk verplicht voor goud- en zilversmeden, horlogemakers,
juweliers en kooplieden. Het register is geregeld gecontroleerd door ‘De
Hoofdcommies-Chef der Afdeling Belastingen enz. ter Secretarie’ van de gemeente
’s-Hertogenbosch
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329 Uitnodigingen door het ‘Bestuur Reünie St. Jozefhuis’ voor een reünie van de betrokkenen en
wezen van het St. Jozefhuis, 1993-2000 met hiaten
1 omslag
NB: zie voor verdere bronnen over dit weeshuis: Godshuizen, groene serie,
jaarverslagen 1942-1949, en NL-HtSA Archiefnummer 1005 Vereniging Harmonie
Glorieux te ’s-Hertogenbosch, (1930)1932-2018, welke harmonie voortkwam uit het
weeshuis
330 Lijsten van namen van vermoedelijk wezen, zowel jongens als meisjes, en ‘collega’s’, vanuit het
St. Jozefhuis, uit het Muntelbolwerk en vanaf 22 december 1972 Seringenstraat, 1971-1984
1 omslag
NB1: zie ook inv.nr. 329
NB2: vanwege AVG niet openbaar
331-339 Correspondentie tussen Franciscus Henricus van Oss te ’s-Hertogenbosch en zijn zoon Wim
van Oss die vanwege de Arbeitseinsatz in Wuppertal (D) was tewerkgesteld, met transcripties, 1944
19 jpegs en 9 pdf/a’s
NB: over deze briefwisseling publiceerde journalist Eric Alink op 1 oktober 2019 een
artikel met als titel: ‘Weerzien bij een doodskist’ in het Brabants Dagblad; zie de jpeg
331 3 maart 1944
332 18 maart 1944
333 3 april 1944
334 18 april 1944
335 27 april 1944
336 8 mei 1944
337 15 mei 1944
338 1 juni 1944
339 12 juni 1944
340-346 Stukken betreffende het Comité Trier – ’s-Hertogenbosch, 2002-2007
3 stukken, 5 omslagen en 1 DVD
NB: dit Comité was in 1968 opgericht; in 2008 vierde men 40 jaar stedenband. Naast
Trier had ’s-Hertogenbosch een speciale band met Leuven, waarvoor ook een comité
bestond: het Comité Leuven. Beide instellingen zijn rond 2010-2015 opgeheven of
opgehouden te bestaan. De besturen bestonden uit betrokken burgers en oudwethouders. Ze werden financieel ondersteund met subsidies vanuit de gemeente,
soms aangevuld met particuliere giften. Ze organiseerden culturele, sportieve en
educatieve uitwisselingen.
Het archief alhier beschreven is fragmentarisch te noemen met alleen stukken uit de
periode 2002-2007. Voor meer bronnen zoals jaarverslagen en infobulletins zie de
bibliotheek en zoek op ‘Trier’. Ook in de gemeentelijke archieven zijn stukken over
deze stedenband te vinden.
340 Rekening en verantwoording van het Comité Trier – ’s-Hertogenbosch over 2005,
2006
1 stuk
341 Agenda en notulen van de 38e, 39e en 44e tot en met de 47e vergadering van
het Comité Trier – ’s-Hertogenbosch, 2006-2007
1 omslag
342 Verslagen van de kwartaal besprekingen tussen het Comité en de afdeling
Communicatie van de gemeente ’s-Hertogenbosch, 2006-2007
1 omslag
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343 Verslagen van overleggen met de zusterstad Trier, deels in het Duits, 2006-2007
1 omslag
344 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken, vooral geprinte e-mails, deels in
het Duits, 2002-2007
1 omslag
345 Actieplannen, uitwisselingen en staten van benaderde Bossche culturele
instellingen, 2005-2007
1 omslag
346 Programma 2008: 40 jaar Stedenband ’s-Hertogenbosch & Trier, met gedrukte
folder waarin een DVD met beelden van het feestweekend van 6 en 7 september,
deels in het Duits, 2008
2 stukken en 1 DVD
NB: de film is in .vob formaat, ‘video object’
347-354 Foto’s van voor en net na de Tweede Wereldoorlog van straattaferelen, van vieringen van het
750-jarig bestaan van de stad en van de Binnendieze, met ansichtkaarten van zwembad “De IJzeren
Vrouw’ verzameld en gemaakt door Maria Hubertina Buenen (‘tante Zus’), 1925-1945
9 stukken en 3 enveloppen
NB: een aantal van deze foto’s is opgenomen in de beeldbank zie de nummers
0088387-0088397
347 Foto van de praalwagen ‘Assepoes’ waarop verklede kinderen staan, met
vermelding van ‘1e en eereprijs –Kerkstraat Comité’, Koninginnedag 31 augustus
1945, genomen op de Parade door J. de Zeeuw, 1945
1 stuk
348 Uit een fotoalbum gesneden, ingestoken foto’s met tal van Bossche straattonelen,
optochten, feestelijkheden vanwege 750-jarig bestaan van de stad en de in dat kader
verlichte bekende panden als de St.-Jan, Stadhuis, Antoniekapel, Maurick,
Draakfontein, vanwege het 750-jarig jubileum nagebouwde panden en de muziektent
op de Markt, met data en onderschriften, gemaakt door Maria Hubertina Buenen
(‘tante Zus’), 1935
1 envelop
349 Uit een fotoalbum gesneden, ingestoken foto’s van de Binnendieze en enkele
panden vanaf de Binnendieze, van een boottocht op de Binnendieze, gemaakt door
Maria Hubertina Buenen (‘tante Zus’), 1936
1 envelop
350 Opgeplakte foto’s van de verwoestingen in de stad na de bevrijding eind oktober
1944, deels van Persbureau Het Zuiden, en van het bezoek van Koningin Wilhelmina
aan het stadhuis op 20 maart 1945, met leden van de KP ‘Margriet’ die de erewacht
vormde en burgemeester Loef, 1944-1945
1 envelop
351 Ansichtkaarten van de ‘Zweminrichting “de Yzeren Vrouw” Damesafdeeling’
vermoedelijke uitgever Foka, nrs 19, 21 en 22, [1938]
3 stukken
352 Foto’s van de Zuid-Willemsvaart onder andere de brug bij de Citadellaan 1928,
pontje, [1928] en bouwinstallatie bij een brug, z.d
3 stukken
353 Foto van de Kerkstraat met marktkramen richting St.-Jan, [1925]
1 stuk
354 Foto van een groep dames en heren genomen vlak voor het Concertgebouw in de
Jan Heinsstraat, ca. 1929
1 stuk
NB: wie het zijn en bij welke gelegenheid zij zich lieten fotograferen is niet
bekend. Van het gebouw zelf zijn de beelden goed te zien; een andere
bijzonderheid zijn de lampen die aan de gevel zijn bevestigd, welke lampen
niet op andere foto’s van het Concertgebouw die in onze Beeldbank staan,
zijn te zien
355 Register, genummerd I, van beschrijvingen van planten en bloemen, met ingeplakt tal van
gedroogde exemplaren, plaatjes en schetsen, samengesteld en gebruikt bij de opleiding Plantkunde
door A. Hetterschij, 1922-1929
1 deel
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356 Foto’s, soms opgeplakt en met beschrijving, soms los met op achterzijde beschrijving, van straten
en panden in Boschveld nabij het spoor, van onder andere Koudijs, de Verkadefabriek,
Boschveldweg, Boschdijkstraat, de draaibrug over de Dommel, Boombrug, Halvezolenlijntje, 19782005
41 stukken
357 Getypte teksten van hoofdstukken voor de publicatie Honderd Jaar Dienst Gemeentewerken ’sHertogenbosch door directeur H. Geurtsen, ca 1965-1968
1 omslag
NB: de titels van de hoofdstukken: ‘20 jaar “Groene” recreatie’ door gemeentelijk
landschapsarchitect Pols, ‘Geschiedenis van Gemeentewerken’, ‘Het Brabantbad te ’sHertogenbosch’, ‘N.V. IJsstadion ’s-Hertogenbosch en omstreken’, ‘Subsidieregeling
Jeugdsport’, Staat van aantal sportverenigingen, aantal leden in ’s-Hertogenbosch, Heerlen en
Haarlem’ in 1964, ‘Overzicht gymnastieklokalen’ en ‘De Opeenvolgende huisvestingen van
Gemeentewerken’. Deze publicatie is niet aanwezig in onze bibliotheek
358 Foto’s van het interieur van het pand van Gemeentewerken In Achter het wild Varken te ’sHertogenbosch door een fotograaf wiens naam achterop is doorgehaald, vermoedelijk als illustratie
gebruikt bij het in inv.nr. 357 genoemde boek, 1968
3 stukken
359 Plattegrond door de afdeling Plantsoenen van de gemeente ’s-Hertogenbosch waarop zijn
aangegeven de belangrijke recreatiegebieden in en rond de stad, vermoedelijk gebruikt of opgenomen
in het boek genoemd in inv.nr. 357, 1965
1 stuk
360 Lagere schooldiploma’s van de Bijzondere Meisjesschool (‘ULO’) van de Zusters van het
Gezelschap van Jezus, Maria en Jozef te ’s-Hertogenbosch, diploma B verpleging in de
zwakzinnigenzorg van de opleiding gevolgd te Coudewater, met daarbij het Praktijk-Rapportenboekje
en de Karl Landsteiner-penning in brons voor M.W.G.A. ‘Marietje’ Michels, ca. 1932-1945
1 omslag
361 Stukken betreffende de Tweede Wereldoorlog van M.W.G.A. Michels, waaronder het later
uitgetypte verhaal van de bevrijding van ’s-Hertogenbosch, haar eerste en tweede distributiestamkaart
met enkele bonnen en haar persoonsbewijs, 1944-1945
1 omslag
362 Tekening door Leo van Grinsven van de Bossche Paardentram 1929, met daarin een moeilijk
herkenbaar gezelschap, met nummer 3 op de voorkant en een fiets op het dak, met aan de zijkant
aanplakbiljetten met teksten als F. Wilmsen & zn kunsthandel, Bezoekt de Bossche Markt, afgedrukt
op de achterkant van een voorraadlijst van voedingsproducten, ca. 1975
1 stuk
363 Manuscript door Gunners K. Harper, James J. Lomas, Kenneth Plastow, Eric Liddell, J.E.
Heartley, Albert Kennedy, Donald Bennett en George Wright waarin zij dank zeggen aan ‘Truus,
Queen of the Village’, mevrouw Van der Aa en Corry en Theo te Orthen, voor hun hartelijke ontvangst,
met achterop een mop over Hitler, Goering en een SS-ers die door Nederland rijden, en de SS-er bij
een boerderij wordt gevraagd een varken te doden en dan Hitler afmaakt, 1944 1 stuk
NB: deze namen zijn niet terug te vinden in de lijsten van Luc van Gent, zie archiefnummer
0824, nadere toegang op inv.nr. 130- 870
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