
Cultuurhistorie 



Het Stadsarchief gebruikt het begrip in de brede zin van 
het woord cultuur: de cultuurhistorie van de stad 's-Her- 
togenbosch is het geheel van ideeën, voorwerpen, gebou- 
wen, geschriften, gebouwde omgevingen, kunstuitingen 
of beelden van en uit het verleden. Cultuurhistorie laat 
het leven in al zijn verschijningsvormen op alle mogelij- 
lte wijzen zien, voelen, ruiken, proeven: beleven. Het 
Stadsarchief ziet het verleden niet alleen als een aaneen- 
schakeling van grootse gebeurtenissen, zoals opstanden, 
oorlogen, politieke omwentelingen en economische ont- 
wikkeling. Het gaat ons ook om het leven van alledag, 
althans wat daarvan is behouden. Daar maken leuke 
maar ook trieste zaken deel van uit: armoede, drankmis- 
bruik, prostitutie, misdaad, verval. Een familiearchief 
met dagboekfragmenten, ansichtkaarten, menukaarten 
en liefdesbrieven is even belangrijk als het directiearchief 
van een grote instelling. Een fdm gemaakt door een par- 
ticulier in de jaren '50 van een carnavalsoptocht is even 
interessant als een video van een televisieopname van 
een gebeurtenis in de stad. 
Het Stadsarchief stelt de bronnen veilig en zet ze in om 
rekenschap te kunnen geven van het verleden en om de 
historische sensatie teweeg te brengen. Het rekenschap 
geven zien we terug bij de noodzaak om het stedelijke 
culturele erfgoed te beheren dat door een brede groep 
mensen in de Bossche samenleving wordt ondersteund. 
Het Stadsarchief kan en wil bijvoorbeeld een rol spelen 
bij het uitvoeren van de plannen rond de Stedelijke His- 
torische Presentatie en het Bezoekerscentrum. 
De historische sensatie is natuurlijk niet iets spectacu- 
lairs, maar iets persoonlijks. Het Stadsarchief wil dat 
realiseren door geïnteresseerden te laten kennis maken 
met de oude geschriften, maar ook met foto's, en vooral 
wat die voor informatie geven en welke verhalen ze ver- 
tellen. Het feit dat veel bezoekers onder de indruk zijn 
van de vaak eeuwenoude teksten, geeft aan dat een lichte 
vorm van historische sensatie hen heeft bereikt. 
De gemeentelijke afdeling Bouwhistorie, Archeologie en 
Monumenten (BAM) en het Noordbrabants Museum 
doen min of meer hetzelfde met de bronnen die zij ver- 
werven, beheren en beschikbaar stellen. Wat de archiva- 
rissen, bouwhistorici, archeologen en kunsthistorici in 
feite doen is het constant toevoegen, dan wel herwaarde- 
ren op grond van nieuwe inzichten, van feiten en ideeën 
aan de cultuurhistorie van de stad. Het zijn de professio- 
nals, maar ook de niet-professionals die daar aan bijdra- 
gen. Samenwerking tussen niet alleen de drie genoemde 
organisaties, maar ook met tal van anderen zoals de 
Kring Vrienden en de Boschboom leidt tot het succesvol 
verwoorden, verbeelden en verklaren wie es war, dus het 
aanbieden van de sensatie en van de mogelijkheid tot 
rekenschap geven. Zodat er vervolgens cultuurhistorische 
interesse ontstaat die leidt tot bewustwording van en par- 
ticipatie in de samenleving. 

Enkele voorbeelden: toeristen zijn onder de indruk van 
de Sint-Jan. Ze willen meer weten en horen van de gids 
over de geschiedenis van de kathedraal. De bronnen en 
de kennis daarover bevinden zich bij de drie instellingen. 
De verwondering, de verbazing komt mede tot stand 
door de enthousiaste wijze waarop de gids hen in vervoe- 
ring brengt en de betrouwbaarheid van zijn verhaal. Dat 
leidt tot een basis waarop de gemeenschap bereid is om 
de Sint-Jan te koesteren en in stand te houden. 
De tentoonstelling over De Gruyter is juist een groot suc- 
ces, omdat bezoekers iets wat niet meer is herkennen, her- 
beleven. Emoties door beelden, afbeeldingen, geluiden, 
voorwerpen en zelfs geuren uit het verleden: nostalgie. 

Bossche Bladen is ook één van de manieren om u die 
sensatie te laten beleven: de historische sensatie bewerk- 
stelligd door de Bossche cultuurhistorie. 




