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Resultaten Omnibus Stadsarchief 

 
In het najaar van 2011 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek een omnibusonderzoek gehouden. 

In dit onderzoek is aan de inwoners van ‟s-Hertogenbosch naar hun mening over een aantal 

onderwerpen gevraagd. Eén van de onderwerpen was het Stadsarchief en haar producten en 

diensten. 777 mensen hebben de vragenlijst ingevuld. In de voorliggende rapportage worden de 

uitkomsten gepresenteerd. Met de uitkomsten kan het Stadsarchief beter inspelen op de wensen en 

voorkeuren van de bezoekers en potentiële bezoekers. Enkele vragen uit dit onderzoek zijn eerder 

gesteld in de omnibusonderzoeken van voorgaande jaren. Door de jaarreeksen in deze rapportage 

kan worden gekeken of bijvoorbeeld de bekendheid de afgelopen jaren al dan niet is toegenomen. 

 

Geschiedenis van ’s-Hertogenbosch 

 Van de mensen die hebben meegedaan aan het onderzoek is 63% (zeer) geïnteresseerd in de 

geschiedenis van ‟s-Hertogenbosch. 

 Als het gaat om de geschiedenis van ‟s-Hertogenbosch, dan zijn de respondenten het meest 

actief met het bezoeken van musea (37%) en het lezen van boeken over ‟s-Hertogenbosch (32%). 

 

Bekendheid met het Stadsarchief 

 87% heeft wel eens van het Stadsarchief gehoord. Ruim een kwart heeft het Stadsarchief ooit 

bezocht. 

 De meeste mensen kennen het Stadsarchief „van horen zeggen‟ en van de rubriek „Uit het 

Stadsarchief‟ in de Bossche Omroep op zondag. Dit is hetzelfde als twee jaar geleden. Er is een 

afname van het percentage mensen dat actief is met het lezen van het tijdschrift Bossche Bladen 

(van 20% in 2009 naar 14% in 2011). 

 De meeste mensen weten de locatie van het Stadsarchief goed te duiden. Echter, één op de acht  

mensen die aangeeft dat zij weten waar het Stadsarchief zich bevindt, denkt dat deze gevestigd is 

in de Citadel (waar het rijksarchief is). Twee jaar geleden gaf één op de vijf mensen dit nog aan. 

 Twee jaar geleden was slechts een kwart van de inwoners van ‟s-Hertogenbosch  bekend met het 

feit dat het Stadsarchief samen met de Stadsbibliotheek gaat verhuizen naar een nieuwe locatie. 

Nu is 36% op de hoogte dat het Stadsarchief gaat verhuizen naar het terrein van het GZG.  

 

Producten en diensten van het Stadsarchief 

 Van de producten en diensten die het Stadsarchief aanbiedt, is „Zelf historisch onderzoek doen‟ 

het meest bekend (44%). Ruim een derde kent geen enkel product of dienst van het Stadsarchief. 

 

De Website 

 De bekendheid van de website van het Stadsarchief is vanaf 2003 toegenomen. 

 Van de mensen die bekend zijn met de website van het Stadsarchief heeft 42% deze website het 

afgelopen jaar bezocht. Het merendeel vindt de website toegankelijk en kan op de website vinden 

wat hij zoekt. 

 Foto‟s kijken is de meest favoriete bezigheid op de website. Dit is het afgelopen jaar toegenomen 

naar 85%. 

 

Ten slotte 

In bijlage 1 worden alle tabellen weergegeven met de uitkomsten van de verschillende jaren, voor 

zover bekend. Bij iedere tabel wordt de N gegeven. Dit is het aantal respondenten dat geantwoord 

heeft op de desbetreffende vraag. Met een plusje (+) of minnetje (-) worden de significante verschillen 

aangegeven vergeleken met de uitslagen van de vragenlijst uit 2009. Over deze verschillen kan met 

een betrouwbaarheid van 95% worden gezegd dat deze verschillen tussen 2009 en 2011 bestaan. 

In bijlage 2 is een lijst opgenomen met alle open antwoorden die de respondenten hebben gegeven.  



 

Bijlage 1: Tabellen onderzoek Stadsarchief 

 

F1. In hoeverre bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van ’s-Hertogenbosch? 

Zeer geïnte- Geïnte- Ongeïn- Totaal niet ge- Weet niet

resseerd resseerd Neutraal teresseerd ïnterresseerd geen mening N

2011 19% 44% 32% 2% 1% 2% 776

2009 17% 44% 32% 3% 1% 2% 685  
 

F1. Percentage (zeer) geïnteresseerd in de geschiedenis van ’s-Hertogenbosch 

Leeftijd (zeer) geïnteresseerd Geslacht (zeer)geïnteresseerd Opleiding (zeer) geïnteresseerd

18-29 54% Man 69% Laag 47%

30-39 67% Vrouw 58% Midden 62%

40-49 62% Totaal 63% Hoog 73%

50-64 71% Totaal 63%

65-84 58%

Totaal 63%  
 

F2. Bent u zelf actief met: (meerdere antwoorden mogelijk) 

2009 2011

Bezoek aan musea in 's-Hertogenbosch 37% 37%

Het lezen van boeken over (de geschiedenis van) 's-Hertogenbosch 28% 32%

Het lezen van het tijdschrift Bossche Bladen 20% 14% -

Het bezoeken van het Stadsarchief van 's-Hertogenbosch 5% 8%

Stamboomonderzoek 3% 6%

Historisch onderzoek 3% 5%

Ben niet actief 44% 43%

N 688 722  
 

F3. Heeft u wel eens gehoord van het Stadsarchief ’s-Hertogenbosch? 

2003 2007 2009 2011

Ja 78% 85% 84% 87%

Nee 22% 15% 16% 13%

N 2.705 622 687 777  
 

F3. Percentage dat wel eens gehoord heeft van het Stadsarchief: 

Leeftijd Geslacht Opleiding

18-29 80% Man 87% Laag 81%

30-39 77% Vrouw 87% Midden 88%

40-49 94% Totaal 87% Hoog 90%

50-64 91% Totaal 87%

65-84 91%

Totaal 87%  
 

 

 

 

 

 

 



 

F4. Waarvan kent u het Stadsarchief? 

2003 2007 2009 2011

Van horen zeggen 42% 44% 40% 39%

Rubriek 'uit het Stadsarchief' in de Bossche

 Omroep 39% 42% 35% 33%

Via de website www.stadsarchief.nl 33%

Van familie / kennissen 23% 24% 21% 28%

Van bezoek / open dag 15% 14% 21% 18%

Via de pers 31% 21% 21% 16%

Van uw kinderen via school 1% 1% 1% 3%

Van de 'Avond van de geschiedenis' 4% 1% 1%

Anders, namelijk: 12% 14% 13% 11%

N 2.091 539 582 680  
 

Onder „anders, namelijk‟ worden onder meer genoemd: 

 Via het werk 

 Kom er langs 

 Cursus Boschlogie 

 Via school of studie 

(de volledige lijst met gegeven antwoorden op „anders, namelijk‟ is te zien in bijlage 2) 

 

F5. Weet u waar het gebouw van het Stadsarchief zich bevindt? Zo ja, wilt u dan opschrijven wat de 

locatie is?  

2003 2007 2009 2011

Ja, namelijk: 56% 53% 59% 57%

Nee 44% 47% 41% 43%

N 2074 534 580 675  
 

F5. Percentage dat zegt te weten waar het gebouw van het Stadsarchief is. 

Leeftijd Geslacht Opleiding

18-29 54% Man 58% Laag 49%

30-39 57% Vrouw 57% Midden 59%

40-49 57% Totaal 57% Hoog 61%

50-64 59% Totaal 57%

65-84 60%

Totaal 57%  
 

De meeste mensen weten de locatie van het Stadsarchief goed te duiden. Echter, één op de acht  

mensen die aangeeft dat zij weten waar het Stadsarchief zich bevindt, denkt dat deze gevestigd is in 

de Citadel (waar het rijksarchief is). Twee jaar geleden gaf één op de vijf mensen dit nog aan. De 

antwoorden staan uitgeschreven in bijlage 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

F6. Heeft u het Stadsarchief wel eens bezocht? Zo ja, waarvoor? (meerdere antwoorden mogelijk) 

2003 2007 2009 2011

Nee, nooit bezocht 76% 76% 69% 71%

Ja, voor algemene informatie 9% 7% 12% 12%

Ja, voor beeldmateriaal 4% 4% 6% 5%

Ja, voor historisch onderzoek 4% 6% 6% 4%

Ja, voor genealogisch onderzoek 5% 4% 5% 3%

Anders, namelijk: 10% 10% 11% 12%

N 2.081 540 582 678  
 

Onder de categorie „anders namelijk‟, geeft een deel van de respondenten als reden van bezoek 

onder andere aan:  

 Bezoek / open dag 

 Cursus Boschlogie 

 Werk, school 

 

F7. Weet u dat er plannen zijn om het Stadsarchief samen met de Stadsbibliotheek te verhuizen naar 

het terrein van het Groot Ziekengasthuis(GZG)?
1 

2009 2011

Ja 26% 36% +

Nee 74% 64% -

N 584 681  
 

F8. Welke van de onderstaande producten en diensten van het Stadsarchief kent u? (meerdere 

antwoorden mogelijk) 

2007 2009 2011

Zelf historisch onderzoek doen in het Stadsarchief 44% 52% 44% -

Geen van deze diensten / producten 39% 34% 38%

Via website foto's bekijken 16% 22% 21%

Kopieën van het Brabants Dagblad maken 14% 17% 20%

Zelf foto's maken van archiefstukken in het Stadsarchief 15% 19% 19%

Via website zelf onderzoek doen 11% 17% 17%

Door Stadsarchief laten afdrukken van oude foto's 17% 17% 16%

Door Stadsarchief onderzoek laten verrichten 11% 10% 10%

Het Stadsarchief als organisator van historische activiteiten 10% 14% 10%

Het Stadsarchief als uitgever van boekwerken 9% 13% 9%

Het Stadsarchief als organisator van tentoonstellingen 8% 11% 9%

Via website producten bestellen 6% 8% 9%

Als mede-uitgever van cultuurhistorisch magazine

 'Bossche Bladen' 10% 11% 8%

Het Stadsarchief als organisator van cursussen 6% 9% 6%

Het Stadsarchief als coördinator van activiteiten voor de

 'Tijdreiziger' 3% 5% 3%

N 541 570 637  
 

 

                                                      
1
 In 2009 is de vraag anders gesteld: Is het u bekend dat het Stadsarchief samen de Stadsbibliotheek gaat verhuizen naar een 

nieuwe locatie? 



 

F9. U kunt bij het Stadsarchief terecht om zelf onderzoek te doen. Van welke van de onderstaande 

producten en diensten van het Stadsarchief zou u in de toekomst wel eens gebruik willen maken?  

(% zeker of waarschijnlijk wel) 

2003 2007 2009 2011

Historische informatie over 

 's-Hertogenbosch opvragen 19% 23% 24% 23%

Zelf onderzoek doen in het Stadsarchief 19% 18% 19% 20%

Zelf foto's van archiefstukken maken 10% 13% 15% 13%

N 2.612 610 657 739  
 

F10. U kunt door het Stadsarchief diverse werkzaamheden laten uitvoeren. Van welke van 

onderstaande producten en diensten van het Stadsarchief zou u in de toekomst wel eens gebruik 

willen maken? (% zeker of waarschijnlijk wel) 

2003 2007 2009 2011

Afdrukken van oude foto's laten maken 15% 16% 15% 19%

Ondersteuning bij uw onderzoek in het archief 18% 18% 16% 18%

Historisch/genealogisch onderzoek laten doen

 door medewerkers van het stadsarchief 10% 9% 8% 14% +

N 2.612 609 651 738  
 

F11. Het Stadsarchief is (mede)organisator van diverse tentoonstellingen en cursussen en geeft een 

aantal publicaties uit. Van welke van de onderstaande producten en diensten van het Stadsarchief 

zou u in de toekomst wel eens gebruik willen maken? (% zeker of waarschijnlijk wel) 

2003 2007 2009 2011

Tentoonstellingen bezoeken waaraan het 

 Stadsarchief heeft meegewerkt 21% 19% 25% 24%

De 'Avond van de Geschiedenis' bezoeken 16% 14% 15%

Een historische activiteit bezoeken (bv i.h.k.Tijdreiziger) 14% 14% 15%

Een historische studiedag bezoeken 11% 10% 12% 12%

Kopen van boekuitgaven/publicaties van 

 het Stadsarchief 16% 11% 12% 11%

Een cursus genealogie volgen 5% 3% 9% +

Abonnement op het cultuur historisch

 magazine 'Bossche Bladen' 5% 6% 7% 7%

Een cursus oud-schrift volgen 2% 2% 4% 5%

N 2.612 609 651 725  
 

F12. Kent u de website van het Stadsarchief? 

2003 2007 2009 2011

Ja 6% 13% 16% 17%

Nee 94% 87% 84% 83%

N 2.677 617 683 774  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

F12. Percentage dat de website van het Stadsarchief kent. 

Leeftijd Geslacht Opleiding

18-29 15% Man 17% Laag 16%

30-39 13% Vrouw 16% Midden 17%

40-49 18% Totaal 17% Hoog 16%

50-64 21% Totaal 17%

65-84 13%

Totaal 17%  
 

F13. Heeft u de afgelopen 12 maanden de website van het Stadsarchief bezocht? 

2011

Ja 42%

Nee 58%

N 126  
 

F14. Kunt u aangeven of u het eens bent met de volgende stellingen? (% (Helemaal) mee eens)
2
 

2003 2007 2009 2011

Het Stadsarchief heeft een toegankelijke

 website 61% 75% 78% 79%

Ik kan op de website van het Stadsarchief

 de informatie vinden die ik zoek 36% 58% 64% 74%

N 2.612 609 651 54  
 

F15. Mist u iets op de website van het Stadsarchief? 

2003 2007 2009 2011

Nee 81% 89% 95% 90%

Ja, namelijk: 19% 11% 5% 10%

N 152 86 103 54  
 

Een enkeling geeft aan iets te missen op de website van het stadsarchief. (zie bijlage 2) 

 

F16. Van welke van de onderstaande producten en diensten, die via de website van het Stadsarchief 

worden aangeboden, maakte u in de afgelopen 12 maanden wel eens gebruik?  

2007 2009 2011

Foto's bekijken 51% 61% 85% +

Zelf onderzoek doen 25% 24% 46%

Het tijdschrift 'Bossche Bladen' bestellen 3% 7% 4%

Foto's bestellen 5% 3% 3%

Onderzoek bestellen 2% 1% 3%

Opbergboxen voor het tijdschrift 'Bossche Bladen' bestellen 1% 1% 2%

Boeken bestellen 3% 3% 1%

Cd-roms / DVD's bestellen 3% 5% 0% -

N 81 102 50  
 

                                                      
2
 In 2011 is de vraag alleen gesteld aan de mensen die de website hebben bezocht. In voorgaande jaren aan de mensen die de 

website kennen. 



 

F17. De onderstaande producten en diensten worden op de website van het Stadsarchief 

aangeboden. Denkt u deze in de toekomst (nogmaals) digitaal te raadplegen dan wel digitaal te 

bestellen? (% Zeker of waarschijnlijk wel) 

2003 2007 2009 2011

Foto's bekijken 31% 32% 31% 30%

Zelf onderzoek doen 22% 19% 13% 18%

Foto's bestellen 14% 13% 11% 10%

Boeken bestellen 8% 10% 8%

Cd-roms / DVD's bestellen 8% 8% 7%

Het tijdschrift 'Bossche Bladen' bestellen 5% 7% 6%

Onderzoek bestellen 8% 5% 5% 5%

Opbergboxen voor het tijdschrift 'Bossche Bladen' bestellen 2% 3% 4%

N 2.601 597 633 726  
 

F18. Was u voor deze vragenlijst al op de hoogte van de mogelijkheid van het digitaal raadplegen en 

bestellen van bovengenoemde producten en diensten van het Stadsarchief? 

2007 2009 2011

Nee, ik wist nog niet dat dit mogelijk was 80% 73% 73%

Ja, ik wist voor een deel van deze producten/diensten al 

 dat dit mogelijk was 15% 17% 21%

Ja, ik wist voor al deze producten/diensten al dat dit 

 mogelijk was 5% 9% 6%

N 615 661 754  
 

 

 

 

 

 

 



 

Bijlage 2: Open antwoorden 

 

4. Waarvan kent u het Stadsarchief? Anders, namelijk: 

Door mijn werk 

 Arbeidsverleden gemeente Den Bosch.                

 Ben er wel eens geweest ivm werk.                      

 Ik ben stadgids en kom daardoor regelmatig op het stadsarchief.                 

 Ik doe vrijwilligerswerk op het stadsarchief.                    

 Ik heb er zelf gewerkt voor schoonmaakonderhoud.                    

 Via mijn werk. (2x)                  

 Werk. (4x)                   

Kom er langs 

 Als passant.                  

 Door er veelvuldig langs te lopen.                      

 Fiets er geregeld langs.                 

 Fiets/loop er wel eens langs. Ligt bij de Arena.              

 Langslopen.                 

 Loop er langs tijdens het winkelen.                

 Vaak voorbij gereden.                 

 Vlak bij huis, ik loop er langs.                

 Voorbij lopen.                  

 Woonachtig in directe omgeving van stadarchief.                  

Boschlogie                   

 Boschlogie cursus.                        

 Boschlogie.  (4x)                        

 Cursus Boschlogie.  (2x)                        

 Cursus Bosschelogie.                 

 Via Boschlogie.                  

School / studie 

 Geschiedeniscursus.                 

 Ik heb indertijd mijn doctoraalonderzoek voornamelijk in het Stadsarchief gedaan.               

 Locatie opleiding stadsgids.                      

 Onderwijs.                   

 School opdracht.                  

 School. (2x) 

 Stage.                   

 Studie.                   

Dat weet je gewoon 

 Basiskennis; iedere gemeente heeft een archief.                  

 Iedere stad heeft toch een archief?                     

 Ik ben hier geboren, dan weet je dat toch.                   

 Parate kennis.                  

Bossche bladen 

 Berichten in het Brabants dagblad.                     

 Bossche omroep.                 

 ROS Bode over Rosmalen.                    

 Via Bossche bladen.                 

Stemlokaal 

 Als stemlokaal, ligt 1100 m van mijn flat.                     

 Stemlokaal.                         



 

 Voormalig stemlokaal.                 

Maritiem 

 Bezoek tijdens maritiem Den Bosch.               

 Den Bosch Maritiem.                 

Overig 

 Contract sluiten en overdragen verenigingsarchief (2009/2010) en wegens tentoonstelling WOII.  

 Door bezoek.                  

 Ik weet waar het is, maar maak er geen gebruik van.             

 Kring vrienden.                    

 Mijn vader doet veel met genealogie.               

 Nagaan persoonlijke stamboom.                

 Onlangs tijdens de reünie aan de Hinthamerstraat.                  

 Opvragen documenten oud pand.                     

 Schutterij.                   

 Stamboomonderzoek.                 

 Van vrienden.                  

 Vanaf ik kind was.                        

 Via een stichting.                  

 Via kring vrienden van ‟s-Hertogenbosch.                    

 Vrienden werken daar en interesse.                     

 Was een keer op tv.                 

 Zelf beeldmateriaal opgezocht en later, via het digitale archief (wat een goede ontwikkeling is).    

 Zelf op zoek gegaan, ik had informatie nodig.              

 

5. Weet u waar het gebouw van het Stadsarchief zich bevindt? Zo ja, wilt u dan  

opschrijven wat de locatie is? 

Arena 

 “Achter” de Arena.                       

 Achter Arena (weet geen straat of plein).                 

 Achter Arena. (4x)                  

 Achter bij Arena.                  

 Achter bij de winkel v.d. Arena.                

 Achter de Arena (bloemenkamp). (2x)                  

 Achter de Arena (bloemenkant).                

 Achter de Arena (Mathildastraat?).                    

 Achter de Arena (weet de straatnaam niet meer).                    

 Achter de Arena (Zuid Willemsvaart).               

 Achter de Arena / winkelcentrum.                     

 Achter de Arena in de stad.                     

 Achter de Arena. (56x)        

 Achter WC Arena; bloemenkamp.                    

 Achter winkelcentrum Arena. (2x)                

 Achter winkelcentrum de Arena.                

 Achter winkels Arena.                 

 Arena, (Bloemenkamp).                 

 Arena. (12x) 

 Bij Arena in centrum.                 

 Bij Arena. (3x) 

 Bij de Arena (achterkant).                    

 Bij de Arena achter de AH.                    



 

 Bij de Arena centrum.                 

 Bij de Arena in de stad.                 

 Bij de Arena. (36x) 

 De Arena, nabij de pastoor de Kroonstraat.                  

 De preciese straatnaam weet ik niet, maar vlak achter de Arena.                 

 Ik dacht bij de Arena.                 

 In de Arena, achter AH.                 

 In de Arena.                  

 In de buurt van de Arena. (2x) 

 In het centrum achter de Arena.                

 Leuke locatie vlak bij winkelcentrum de Arena.                      

 Naast Arena.                  

 Naast de Arena. (3x) 

 Naast winkelcentrum de Arena.                

 Nabij Arena.                  

 Nabij de Arena in het centrum.                

 Nabij de Arena.                  

 Nabij het winkelcentrum de Arena.                    

 Of Arena of citadel.                       

 Terrein achter de Arena.                 

 Tussen de Arena en parkeergarage.               

 Vlakbij Arena. (2x)                 

Bloemenkamp 

 Bloekamp 50.                  

 Bloemenk. 50.                  

 Bloemenkamp 50 (bij de Arena).                

 Bloemenkamp 50. (16x) 

 Bloemenkamp 50?                       

 Bloemenkamp achter de Arena in de oude Kapel van het […] 2 laken huis.                

 Bloemenkamp achter de Arena in ‟s Hertogenbosch.             

 Bloemenkamp Arena.                 

 Bloemenkamp bij de Arena.                   

 Bloemenkamp nr.?                   

 Bloemenkamp, achter de Arena. (2x) 

 Bloemenkamp, nabij Arena.                     

 Bloemenkamp. (63x) 

 Bloemenkamp/Arena.                 

 Bloemenkampweg.                      

 Bloemkamp.                  

 Bloemkampen.                  

 Boemenkamp.                  

 De Bloemenkamp.                    

 De Bloemkamp in buurt van Arena.                   

 In de Bloemenkamp, tegenover de Arena.                  

 Op de Bloemkamp.                        

 Van de Bloemenkamp.                 

Citadel 

 Aan het einde van Zuid- Willemsvaart tegenover LAS.             

 Bastion bij Citadellaan.                 

 Bij de brug Citadellaan.                 



 

 Bij de Citadel.                  

 Bij de Citadellaan.                    

 Bij het rijksarchief.                     

 Cidedaal.                   

 Citadel achter winkelcentrum Arena.               

 Citadel. (33x) 

 Citadel.?                   

 Citadel? Nabij de Arena.                 

 Citadelkazerne. (2x) 

 Citadellaan / Zd Willemsvaart (om de hoek).              

 Citadellaan. (2x) 

 De Citadel.                        

 Het Citadel.                        

 In de Citadel toch.                        

 In de Citadel?                  

 Op het terrein van de Citadel.                

 Tussen Zuid Willemsvaart en Orthensebrug.              

 Zuid-Willemsvaart- Dieze kruizing.                   

Pastoor de Kroonstraat 

 Achter de pastoor de Kroonstraat, weet niet hoe die straat heet.                 

 Bij past. de Kroonstr.                 

 Past. de Kroonstr.                  

 Pastoor de Kroonstraat (Arena).                

 Pastoor de Kroonstraat. (3x) 

 Zijstraat Pastoor de Kroonstraat.                

Binnenstad / centrum 

 Binnenstad. (4x) 

 Centrum.                   

 In het cetrum, dicht bij Bristol.                

 Midden in het centrum.                 

Wolvenhoek 

 Bij Wolvenhoek.                  

 Vlak bij de Wolvenhoek.                 

 Wolvenhoek (naast parkeergarage).               

 Wolvenhoek. (5x) 

Burg. Loeffplein 

 B. Loefplein.                  

 Burg. Loeffplein.                  

 Burgermeester Loeffplein.                      

 In de buurt van het Loefplein achter de bank van Landschot.            

 Loefplein.                   

 Loefplein/Bloemenkamp.                 

 Vlakbij burg. Loeffplein.                 

Carolus 

 Bij oude Carolus.                  

 Carolushof nabij Arena.                 

 Carolushof.                        

 Carolushof / Bloemenkamp.                       

 Carolushof? Naast Arena.                      

Overig 



 

 Aan de burgwal?                  

 Achter het stadhuis.                 

 Achter stadhuis.                  

 Achter van Lanschot.                 

 Azijnfabriek.                  

 Bij de V&D.                        

 Digicity                   

 Geerttuikerkhof?                  

 Ik dacht op de markt.                 

 Ik weet de naam niet, maar weet hem wel te vinden.             

 In de gemeente.                  

 In de stad. (2x) 

 In de vesting werken.                  

 Jacobskazerne.                  

 Jeroen Bosch tuinen.                 

 Koorenstraatje.                  

 Kruithuis.                   

 Mathildastraat. (3x) 

 Nabij Mathildastraat.                 

 Onderzoek doen naar de geschiedenis van Den Bosch of opzoeken van stamboom.               

 Ongeveer.                   

 Oude Kruithuis.                  

 Vlak bij de bibliotheek.                 

 Vlak bij de Cinema bioscoop.                

 Waterstraat (voorheen provinciehuis).               

 Waterstraat.                  

 Weet waar het is, maar niet de straatnaam.                     

 Zuid.                   

 



 

6. Heeft u het Stadsarchief wel eens bezocht? Zo ja, waarvoor? Anders namelijk:  

Bezoek / open dag 

 Bezoek / open dag.                       

 Bezoek aan medewerker.                     

 Bij open dagen.                  

 Films bij open monumentendag.                

 Fototentoonstelling.                       

 Open dag en om te stemmen.                

 Open dag. (11x) 

 Rondleiding. (2x) 

Cursus / Boschlogie 

 Bezichtiging ivm cursus.                 

 Boschlogie. (5x) 

 Cursus Boschlogie.                        

 Cursus bosschologie.                 

 Cursus.                   

 In het kader van cursus bosschologie.               

 Opleiding stadsgids.                 

 Via Boschlogie.                  

Werk 

 Als (ex) ambtenaar controle kasmiddelen.                 

 Contractbesprekingen/overdracht verenigingsarchief en tentoonstelling WOII.               

 Gesolliciteerd.                  

 Ik zou een speelfilm willen maken. Heb daar voor oude stadsgeschiedenis nodig om een leuk 

verhaal te maken voor de film.                     

 Vanuit dienstverband gemeente Den Bosch.              

 Vergaderingen.                  

 Voor m‟n werk.                  

 Vrijwilligerswerk.                  

 Werk.                  

School 

 Excursie school.                  

 Met school van dochter.                 

 Profielwerkstuk HAVO.                 

 School. (2x) 

 Voor school. (2x) 

 Vroeger op de middelbare school.                   

Stemmen 

 Bij stemmen.                  

 Ja, om te stemmen.                       

 Stembureau.                  

 Stemlokaal.                      

 Stemmen. (4x) 

Maritiem 

 Maritiem Den Bosch.                 

 Maritiem. (2x) 

 Tijdens Maritiem.                  

Overig 

 Bossche Bladen.                  

 Digitaal geraadpleegd.                 



 

 Ik ben er getrouwd.                       

 Informatie overleden persoon.                

 Jaren geleden op de vorige locatie.                    

 Krantartikel.                  

 Lezing.                   

 Microchips lezen & reproductie.                

 Om te kunnen trouwen.                 

 Overlijdensadvertentie vader en moeder.                     

 Presentatie.                  

 Presentatie / diploma uitreiking.                

 Raadplegen Archief Oeteldonkse Club.               

 Schuttersgilde.                  

 Specifiek naar glas in lood ramen oude GZG.              

 Tbv het vertalen van oude geschriften.               

 Trouwerij.                   

 Uit interesse.                  

 Uit nieuwsgierigheid naar het gebouw.               

 Via broer voor oude foto‟s en oude familie namen met getrouwde te koppelen aan stamboom.      

 

14. Mist u iets bij de website van het Stadsarchief? Ja, namelijk:  

 Al wat ik mis ga ik proberen op te zoeken, anders is er altijd wel iemand die mij behulpzaam is.    

 Het is vaak wel erg traag.                       

 Ik vind het niet zo duidelijk.                      

 Informatie over archeologie.                

 Kan mn moeder nie vinden in het overlijdens bericht.             

 Zodra ik een vraag of opmerking heb geef ik deze door via e-mail aan SA.               

 

 


