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door Domien van der Meijden

DEN BOSCH – Was opa wel zo’n fij-
ne vent? En hoe zit het met de
rest van onze voorouders of fami-
lie? Dankzij de inzet van zeker
250 mensen beschikt het Bra-
bants Historisch Informatiecen-
trum (BHIC) vanaf gisteren over
een rijk, nieuw archief met daarin
100.000 ‘boefjes’ en echte crimine-
len uit Brabant, afkomstig uit de
periode van 1821 tot 1925.
Oude inschrijvingsregisters van
gevangenissen vormen de kern
van het gevangeniswezen uit de
19e en de eerste helft van de 20e
eeuw. Die registers geven veel
prijs. Ze geven de naam, geboorte-
datum, geboorteplaats en beroep
van de gevangene weer.
Bovendien bevatten ze informatie
over de veroordeling door de
rechtbank en het misdrijf dat de
gevangene beging. Daarnaast ge-
ven ze ook signalementen weer
en gegevens over de ouders, ge-
drag in de gevangenis en genoten
onderwijs. Voer voor genealo-
gisch onderzoek of zelfs sociolo-
gisch, psychologisch of criminolo-
gisch onderzoek.

door Robèrt van Lith

DEN BOSCH – Het Media Leerpark
in Den Bosch wacht de komst
van een nieuwe lokale omroep
met smart af. Ondertussen wordt
er wel ‘doorgewerkt’ door de leer-
lingen van het Van Maerlant Col-
lege aan de Onderwijsboulevard
in de studio’s en leerruimtes van
het Media Leerpark (MLP).
Het MLP was een samenwerkings-
verband van onder meer Van
Maerlant College, Koning Willem
I College en lokale omroep Bosch-
tion. Nu Boschtion in het carna-
valsweekeinde de stekker eruit
trok, zit het MLP zonder ‘uitzend-
kanaal’. „Helemaal zonder plat-
form zitten we nu ook weer niet”,

zeg William van Drunen, docent
en voorman van het MLP. „We
zenden programma’s uit via ons
You Tube-kanaal en onlangs nog
hebben we de uitzending van d’n
Blauwen Aovond met carnaval uit-
zonden bij TV73.”
Het materiaal van het MLP, zoals
tv-studio en camera’s, is in bezit
van het Van Maerlant College.
Intussen hebben al enkele kandi-
daat-omroepen voor Den Bosch
informeel gesproken met het
MLP. Van Drunen: „Nol Roos
heeft ons een platform aangebo-
den bij TV73 en verder hebben
we gesproken met onder meer
Vladeracken en de ziekenomroep
Orva.” Met Dtv Den Bosch is nog
niet gesproken. Directeur Eric

Horvath van Dtv Oss, die in Den
Bosch met Dtv Den Bosch mee-
dingt naar de uitzendlicentie, wil
zeer binnenkort praten met het
MLP. „Wij zijn een erkend leerbe-
drijf, dus we willen in Den Bosch
ook graag samenwerken met scho-
len”, zegt Horvath. Maar hij wil
eerst het gesprek afwachten. „Het
moet voor ons natuurlijk ook
voordelen opleveren. Voor het ma-
teriaal hoeven wij het niet te
doen. Ook wij beschikken over ca-
mera’s en een studio.”
Horvath verwacht dat het nog
wel een half jaar kan duren voor-
dat duidelijk is wie de nieuwe lo-
kale omroep wordt in Den Bosch.
Bosch Belang zwengelt deze week
de politieke discussie aan over de

toekomst van de lokale omroep in
Den Bosch. Raadslid Frans van
Valkenburg heeft namens Bosch
Belang een discussiestuk geschre-
ven voor de raadscommissie maat-
schappelijke ontwikkelingen van
morgenavond. Voor de zendlicen-
tie hebben zich al drie kandidaten
gemeld: Dtv Den Bosch (afgeleide
van Dtv Oss), stichting Vladerac-
ken uit de voormalige gemeente
Maasdonk en RTV73, een variant
op de commerciële omroep TV73
van eigenaar Nol Roos.
Aan het rijtje kandidaten voor de
radiolicentie werd gisteren ook At-
lantis Lokaal toegevoegd. „Op 7 fe-
bruari stopte Atlantis omdat we
geen podium hadden waar we
ons konden profileren zoals wij
graag zouden doen”, zegt voorzit-
ter Theo Libregts van Atlantis.
„Maar de mogelijkheid om de lo-
kale omroep van Den Bosch te
worden willen we niet aan ons
voorbij laten gaan.” Eerder meld-
de ook Radio Mexico zich al voor
de lokale radiolicentie.

Media Leerpark is al door
meerdere omroepen
informeel benaderd, zoals
TV73, Orva en Vladeracken

Lampionnen voor
Chinees nieuwjaar

Media Leerpark in Den Bosch werkt
door, maar wacht op duidelijkheid
rond toekomst lokale omroep.

DEN BOSCH – Ruim 400 Chinezen en Nederlanders liepen gisteravond
met lampionnen via de Bossche Casinotuin naar het nabijgelegen Zuider-
park. Daar werd een vuurwerkshow aangeboden in het kader van het Chi-
nese nieuwjaar. De show werd bijgewoond door onder anderen de Chine-

se ambassasdeur Chen Xu, commissaris van de koning Wim van de Donk
en de Bossche burgemeester Ton Rombouts. foto Marc Bolsius
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100.000
boeven
bij BHIC

door Miesjel van Gerwen

Media Leerpark wacht
op duidelijkheid omroep
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