
 

 

 

 

 

 

 

‘s-Hertogenbosch, 5 oktober 2021            

Onderwerp: Stadsmaquette  

 

Geachte sponsoren/adoptanten,  

Wij komen na 5 jaar nog een keer terug op de stadsmaquette die we met uw hulp hebben 

gerealiseerd in 2016.  

1    Een betoverende maquette,  

 

 

 

De stadsmaquette, die de stad in 1550 in beeld heeft gebracht, heeft een prachtige plaats in de 

stad gekregen op het pleintje vóór de Grote Kerk in de Kerkstraat. De financiën voor de 

maquette zijn door u aan ons beschikbaar gesteld. In totaal hebben 37 sponsoren ons 

Figuur 1 De Sint Jan  in 1550 



financieel ondersteund. De kunstenaar heeft prachtig werk geleverd, zo kunnen we allemaal 

vaststellen. Maar het leukste is de betovering van al die bezoekers die al bij de maquette zijn 

komen kijken. De betovering is compleet als de verlichting de maquette en de boommens in 

de avonduren aanlicht (zie figuur 2) 

 

Figuur 2 Stadsmaquette bij avond 

2   Informatie rond de maquette 

1. Op de rand van de maquette staat een tekst die luidt:  

 

“Aangeboden door de stichting stadsmaquette ’s-Hertogenbosch in september 2016 

gefinancierd door particulieren, fondsen, stichtingen en bedrijven met hart voor de 

stad waaronder ANWB en JBAC.”  

 

2. Op de maquette (tafelblad) staat linksonder de volgende tekst: ’s-Hertogenbosch circa 

1550 op basis van de kaart van Jacob van Deventer. Deze tekst is ook in braille 

weergegeven. Verder staat rechtsboven een noordpijl. De maquette is hierop ook 

georiënteerd. Op de rand staat ook de naam van de kunstenaar, Egbert Broerken. 

 

3. Bij de maquette staat een QR code aangebracht die verbinding maakt met de website 

van de Bossche Encyclopedie.  

 

4. In overleg met de Afdeling Erfgoed is er een verbinding gerealiseerd met de website. 

www.s-hertogenboschopdekaart.nl. Deze verbinding maakt het mogelijk, als het ware, 

de maquette op je smartphone mee te nemen. Zo hoeft men zich niet te beperken op 

http://www.s-hertogenboschopdekaart.nl/


zijn verkenning door de stad tot schriftelijke informatie, maar kan er ook gebruik 

gemaakt worden van multimedia. 

Tot slot het team dat u bedankt, 

Wij konden, dankzij u, een fantastische Stadsmaquette opleveren. U ziet van Links naar 

rechts: Koos van der Zouwe, Frans Baars, Ronald Glaudemans, Nort Lammers, Wim Stevens, 

Cees van Aalst, Hans Heesbeen en Wim Hagemans. Niet op de foto Jan Wijtmans. 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

de voorzitter,   de vice voorzitter  de secretaris,  

 

 

C.P.F. van Aalst·  N.J.C.J. Lammers  J.M.M. Heesbeen 

caalst@home.nl  n.j.lammers@ziggo.nl jmm.heesbeen@gmail.com 
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