
Money makes the world 
go round
Nijmegen, Middelburg, Brugge, Utrecht, Edam, 
Leuven, ’s-Hertogenbosch, Lyon, Harderwijk, Nancy, 
Trier, Zaltbommel, Cittadella, Padua, Venetië.       
Al deze steden, groot en klein en duizend steden 
meer, verdienen aan vroeger. Bekijk de websites 
maar. We zijn de oudste stad, Karel de Grote kwam 
hier al, de Romeinen bouwden hier een Arena, wist 
u dat er een badhuis uit het jaar 0 is, wat een schit-
terende vestingwerken hebben we toch en heeft u 
al door onze grachten gevaren? Niet één toerist zou 
zich zonder de aanwezigheid van dat pittoreske 
vroeger naar zo’n stad begeven. Sfeer en verhalen. 
Of het allemaal waar is? Ach wie maalt daar om? 
‘Sometimes you need fiction to show facts’, aldus 
volkskundige Gerard Rooijakkers. Slechts een ver-
dwaalde en verdwaasde historicus wordt enigszins 
cynisch en waant zich in een circus. Spannende 
verhalen, romantiek (ik nam deze zomer de wan-
delweg langs de Adige in Merano – u weet wel 
waar Sissi ooit flaneerde –, heerlijk), griezelen op 
de Dieze, een steenhouwer die ooit van de Sint-Jan 
stortte boven op een argeloze voorbijganger (wat 
maakt het uit of het echt gebeurd is, daar gaat het 
toch niet om). Het ene verhaal na het andere. Het 
verleden is tegelijkertijd spookhuis en kraam vol 
suikerspinnen.

Er wordt in al die steden flink verdiend aan het ver-
leden. Er moet wel eens wat worden opgeknapt, maar 
het brengt een hoop geld in het laatje. De midden-
stand vaart er wel bij. Al die dagjesmensen. De trein 
uit naar Jan de Groot en dan verder de stad in. Zullen 
we nog een Bossche Bol doen op dat terras? Zo gastvrij. 
’t Zit vast in de genen van de Bosschenaar. Een wande-
ling door de Uilenburg, een bezoek aan de Sint-Jan, de 
Dieze op, misschien ook nog naar het nbm of doen we 
dat volgend jaar? Nu gaan we winkelen. En dan, natuur-
lijk, Boergondisch eten. 
Je struikelt over terrassen en tafels. Zo was het 
vroeger natuurlijk ook. We zijn dol op het leuke 
verleden. Geschiedenis is één brok entertainment. 
Met afschuwelijke ziekten, honger en genocide moet 
je niet aankomen. Daar verdien je niks aan. 
Wist u dat archeologen, archivarissen en historici ook 
nog iets met de geschiedenis van een stad hebben? 
Sterker, zonder hen wisten we d’r niks van. Maar dat 
doet er niet toe. 
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Dankzij de gezellige en pittoreske Bossche binnenstad is het 

vaak erg druk bij Jan de Groot. Niet zelden staat er ’s morgens 

vroeg (het is half negen) al een rij smulpapen voor de winkel. 

(Foto: av)



bezighield, was de vraag of het kanaalgedeelte in de 

stad moest worden verruimd, of dat voor een nieuw 

tracé buiten de stad om moest worden gekozen. Bij 

de aanleg van de Zuid-Willemsvaart stond dit laatste 

ook al ter discussie. 

Zuid-Willemsvaart en Den Bosch
Richt ingenstr i jd  1819-1826 Bram Steke tee en Hans Wi l lems*

Eindelijk zijn de werkzaamheden voor de omlegging 

van de Zuid-Willemsvaart tussen Den Dungen en de 

Maas bij Empel begonnen. De eerste ideeën voor een 

dergelijk tracé werden veertig jaar geleden gelanceerd. 

Wat de gemoederen in die vier decennia vooral 

Afb. 1. De overzichtstekening behorende bij het proces-verbaal van 30 november 1819, waarin de kanaalvarianten zijn vastgelegd. Het 

oorspronkelijke projectplan wordt vermoedelijk weergegeven met de letters a-b-c-d-e-f-g-h-i. Het alternatief hierop, de doorgravingen 

door de Hofstad, is aangeduid met de letters b-f. Als derde is het tracé door de stad weergegeven (a-k-l-m-i). In het laatste geval kan het 

kanaal geleid worden binnen de Kleine Hekel, vervolgens rechts door de moestuinen tot aan het Plein lopen om vandaar in de gracht van 

de Citadel uit te monden. (Stadsarchief, hta)



Het projectplan van 1819
Al direct bij zijn aantreden besteedde Koning Willem i 
veel aandacht aan het verbeteren van de infrastruc-
tuur om de binnen- en buitenlandse handel in het 
Verenigd Koninkrijk te stimuleren. Een van zijn 
plannen betrof het verwezenlijken van een door-
gaande scheepvaartverbinding van Den Helder over 
Amsterdam, Utrecht, Vreeswijk, Vianen, Gorinchem, 
’s-Hertogenbosch naar Maastricht. Het was zijn 
wens dit kanaal uiteindelijk door te trekken naar 
Luik. Na jaren van voorbereiding kreeg de Inspecteur-
Generaal van de Waterstaat A.F. Goudriaan in 1819 
opdracht een projectplan op te stellen voor het traject 
Maastricht-’s-Hertogenbosch.1 Dit plan zou als basis 
gaan dienen voor de kanaalaanleg. 
Op 26 oktober 1819 besprak Goudriaan het project-
plan met een vertegenwoordiger van het Bossche 
stadsbestuur, het raadslid mr. J. Losecaat. Voor wat 
de situatie in ’s-Hertogenbosch betreft, waren er 
volgens Goudriaan twee mogelijkheden. Eén daar-
van was dat het kanaal door de noordelijke vesting-
gracht zou lopen. 
Mocht het stadsbestuur hier niet voor voelen dan 
was een duurdere variant mogelijk, namelijk dwars 
door het noordelijk deel van de stad waarbij de stad 
in de extra kosten zou moeten bijdragen.2 

Drie tracés van het rijk (1819)
Ondertussen was een rijkscommissie ingesteld die 
de loop van het kanaal nabij ’s-Hertogen bosch nader 

moest bestuderen. Deze commissie bestond uit de 
‘eerstaanwezend’ ingenieur te ’s-Hertogenbosch, 
kolonel J.A. van Kesteren, en de arrondissementsin-
genieur van de Rijkswaterstaat A. Goekoop. Zij con-
cludeerden dat er drie mogelijkheden waren (afb. 1): 
Allereerst zou in overeenstemming met het project-
plan het kanaal door de noordelijke vestinggracht 
moeten lopen. In de tweede plaats werd, om een 
aantal scherpe bochten in dit tracé te omzeilen, een 
afsnijding door de Hofstad voorgesteld. Deze twee 
oplossingen waren het goedkoopst, maar er kleef-
den een aantal nadelen van militaire en waterstaat-
kundige aard aan. Zo waren schepen op de vesting-
gracht nadelig voor de defensie van de vesting. Ze 
konden bovendien aanleiding geven tot smokkel 
en desertie over de stadsmuur. Voorts bemoeilijkte 
het ontbreken van jaagpaden langs de stadsgracht 
de scheepvaart op de vaarroute. Daarnaast rekende 
men op een toename van problemen bij inundatie 
en wateroverlast in de winter. Dan zou er namelijk 
geen geschikte aanlegplek meer beschikbaar zijn 
en liepen de schepen gevaar beschadigd te worden 
door onder meer het ijs.3
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Afb. 2. Behalve de oorspronkelijke richting van het kanaal 

(rechtstreeks naar de Citadel) zijn twee varianten aangegeven die 

beide via de Kalkbrug naar de Stadshaven leiden. Deze varianten 

zijn voorgesteld door de gemeentelijke kanaalcommissie.

(Collectie Nationaal Archief, 4.wca, inv.nr. 7186)



economische belangen van de stad wilden veilig-
stellen, stonden de stadsbestuurders op het stand-
punt dat het kanaal door de stad moest worden 
geleid. Uit de Raad werd vervolgens een speciale 
(kanaal)commissie benoemd die de zaak verder 
moest onderzoeken.6 Het zou twee jaar duren voor-
dat de commissie met haar eindrapportage kwam 
die een buitengewone raadsvergadering op 16 januari 
1822 vaststelde. De opgetreden vertraging moet wor-
den toegeschreven aan het ontbreken van voldoende 
financiële middelen bij het rijk waardoor het ongewis 
was of het project gerealiseerd kon worden.7 
In de tussentijd werd nagedacht over de loop van 
het kanaal en de bijdrage van de stad. Zo hadden 
Gedeputeerde Staten in opdracht van het rijk in 1820 
geïnformeerd of het stadsbestuur bereid zou zijn de 
gronden waarover het kanaal zou worden aangelegd 
gratis ter beschikking te stellen. De stadsregering 
zou dan de grond gelegen tussen de punten K en 
L (zie afb. 1) moeten verwerven en de eigenaren 
schadeloos stellen.8 Voor dit laatste voelde de kanaal-
commissie niet veel, wel stelde zij voor dat de stad 
gedurende 20 jaar 1000 gulden per jaar aan het rijk 
zou betalen voor de aanleg. 
Wat de richting van het kanaal betreft, stelde zij voor 
dat het kanaal bij de Kleine Hekel de stad zou binnen-
komen om vervolgens bij de Kalkbrug in de Stads-
haven uit te monden. Dit laatste week dus af van het 
voorstel van Van Kesteren en Goekoop. De Raad nam 
het plan van de gemeentelijke commissie over en stelde 
Gedeputeerde Staten hiervan op de hoogte (afb. 2).9 

Om al deze bezwaren te ondervangen ging de voor-
keur van Van Kesteren en Goekoop uit naar een derde 
alternatief: een tracé door de stad. Nadeel hiervan 
was echter dat dit veel duurder zou uitvallen. Zij 
meenden dat de extra kosten op de stad verhaald 
konden worden omdat de stad economisch voordeel 
zou hebben van het tracé door de stad. Van Kesteren 
en Goekoop stelden voor dat het stadsbestuur de te 
onteigenen gronden om niet beschikbaar stelde.4 
Overigens had niet alleen de stad voordeel van een 
kanaal dat door de vesting liep. In tijden van oorlog 
konden de aanlegplaatsen in de stad goed gebruikt 
worden voor de bevoorrading van de vesting.5

Stadsbestuur versus rijk 
Nadat het gesprek met Goudriaan had plaatsgevon-
den debateerde de Raad van de stad ’s-Hertogen-
bosch over de kanaalproblematiek. Omdat zij de 
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Afb. 3. Om sloop van gebouwen in de stad te vermijden kwam 

de gemeentelijke kanaalcommissie met het voorstel om het plan 

van het rijk deels te volgen, maar ter hoogte van de Handboog-

bogaard af te buigen richting Kalkbrug. Uiteindelijk is deze 

afbuiging niet gerealiseerd. Op bovenstaande afbeelding rechts 

het gebouw van de schutterij. Tussen het Kruithuis (links) en het 

gebouw van de voormalige Handboog-schutterij bevond zich 

sinds omstreeks 1838 de scheepstimmerwerf van Cornelis van 

der Esch. (Origineel: Universiteit van Tilburg, Brabant Collectie; 

foto: Stadsarchief )



na de indiening van het 
rekwest bij de Koning 

werd begonnen met 
de uitvoering. Buiten 
de Kleine Hekel 
ten zuiden van 
’s-Hertogenbosch 
werd de eerste steen 
gelegd ten behoeve 
van een schutsluis: 
Sluis 1. Tijdens de 

plechtigheid werd op 
koninklijk bevel aan het 

kanaal de naam Zuid-
Willemsvaart toegekend. 

Tevens werd een oorkonde in 
een loden koker in één van de 

hoekstenen van de sluis gemetseld 
(zie kader 1).14

Het kanaal werd in delen gegraven. De 
delen op hun beurt werden in afzonderlijke per-
celen aanbesteed. Tegelijkertijd met de bouw van 
Sluis 1 (1822) begon men met het graven van het 
kanaalgedeelte richting Helmond. Drie jaar later 
werd als laatste perceel het gedeelte binnen de stad 
’s-Hertogenbosch aanbesteed en wel op 14 septem-
ber 1825.15 

De bijdrage van de stad
Ondertussen was de bijdrage van de stad ’s-Herto-
genbosch nog niet vastgesteld. De voorgestelde bij-
drage van 1000 gulden per jaar gedurende 20 jaar 
werd namelijk door het rijk als te laag beschouwd, 

Kolonel Van Kesteren en 
de arrondissementsinge-
nieur Goekoop hadden hun 
bedenkingen tegen het tracé 
richting Kalkbrug. Behalve de 
hogere kosten koesterden zij bezwaar 
tegen de kanaaldoorsnijdingen van enkele 
belangrijke wegen.10 De Raad hield echter vast aan 
de richting Kalkbrug. Dit was mede ingegeven 
omdat hij van mening was dat wanneer het kanaal 
op de gracht van de Citadel werd gericht er te weinig 
grond overbleef tussen de rechterkanaaldijk en de 
stadswal voor de bouw van huizen, magazijnen etc.11

Om druk uit te oefenen in Den Haag werd de Bossche 
burgemeester Verheyen, die in de vergadering 
van de Staten Generaal als afgevaardigde optrad, 
gevraagd het Bossche standpunt bij de Koning te 
bepleiten. Hij moest duidelijk maken dat het kanaal-
traject via de Kalkbrug de voorkeur genoot. Was dit 
niet haalbaar dan stelde de Raad voor het kanaal bij 
’s-Hertogenbosch te laten eindigen in een dok ter 
hoogte van de Kleine Hekel. De kosten voor de aan-
leg van dit dok diende de stad op zich te nemen.
Een dok bij de Kleine Hekel betekende dat er geen 
verbinding tussen het kanaal en de Dieze en dus de 
Maas gerealiseerd kon worden. Goederen die vanuit 
het zuiden naar het westen en andersom vervoerd 
moesten worden, dienden dan óf in de stadshaven 
óf in het dok gelost te worden om vervolgens op 
karren door de stad naar respectievelijk het dok of 
de stadshaven getransporteerd te worden. Aldaar 
moesten de goederen dan weer in schepen geladen 
worden en kon de reis over water worden voortgezet.12  
Verheyen heeft in september 1822 het rekwest niet 
persoonlijk aan de Koning kunnen overhandigen, 
maar wel aan de Staatsraad belast met de ‘Directie 
der Staatssecretarie’ die beloofde het verzoekschrift 
met een gunstige aanbeveling aan de Koning te 
overhandigen.13

Ondertussen gingen de voorbereidingen voor de uit-
voering van het kanaal gewoon door. Twee maanden 
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Afb. 4. De Kalkbrug gezien 

vanaf de Brede Haven. Links 

het Concertgebouw in de 

Jan Heinsstraat. Op de 

achtergrond het oude 

Carolusziekenhuis. De 

Kalkbrug verbindt de 

Smalle Haven met de 

Handelskade/Jan Heins-

straat. De foto stond in 

1932 in ‘Ons Zuiden’.

Kader 1

De eerste steen van de werken van het kanaal 
van Maastricht naar ’s-Hertogenbosch werd op 
11 november 1822 door de Staatsraad Gouver-
neur der Provincie Limburg, Jonkheer C. de 
Brouckère, namens de Koning gelegd. In deze 
steen was de volgende inscriptie gegraveerd:
     
Willem de i Koning der Nederlanden, Prins van 
Oranje Nassau, Groot Hertog van Luxemburg, 
enz., enz., enz. Beval in den Jare Achttien Hon-
derd twee en twintig de opening eens Kanaals van 
Maastricht naar ’s-Hertogenbosch, hetwelk in de 
loop van datzelfde jaar reeds aangevangen en van 
laatstgenoemde Stad tot Helmond gegraven is.



gezien het economisch voordeel dat een kanaal 
door de stad had. Dat leidde er toe dat de Koning 
in juni 1822 bepaalde dat het kanaal om de stad 
zou worden geleid tenzij de stad meer bijdroeg.16 
Klaarblijkelijk was dit geen definitief besluit. De 
voordelen van een kanaal door de stad waren voor 
het rijk immers ook groter. Om inzicht te krijgen in 
de draagkracht van de stad vroeg de rijksregering 
in 1823 de financiële stukken op over de jaren 1820, 
1821 en 1822. Daaruit bleek dat de stad die jaren 
telkens een positief saldo van circa 11.000 gulden 
kende. Dit gegeven sterkte de rijksoverheid in haar 
standpunt dat de stad meer moest bijdragen aan de 
aanleg van het kanaal.17
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Afb. 5. Op de tekening die de provinciaal ingenieur G.J. Dibbets in 

opdracht van B.H. Goudriaan vervaardigde, zijn meerdere tracés voor 

de verlenging van de Zuid-Willemsvaart afgebeeld. Eén volgt de stads-

gracht ten noorden van de vesting en leidt het kanaal in de Dieze. Het 

tweede tracé neemt de route door de stad, zoals ook gerealiseerd is. 

Voor het vervolg van de waterweg kon gekozen worden uit twee opties. 

In het eerste geval werd een aansluiting gemaakt op de rivier de Dieze. 

De tweede mogelijkheid bestond uit het graven van een nieuw kanaal 

vanaf bastion Oliemolen naar het westen. Uiteindelijk zou dit deel bij 

Sleeuwijk op de Merwede moeten aansluiten. Het derde tracé maakte 

gebruik van de stadsgracht ten zuiden van de vesting, waarbij door het 

Bossche Broek een korte afsnijding zou worden gerealiseerd om ver-

volgens vanaf de Vughterpoort langs Heusden naar Sleeuwijk te gaan. 

(Collectie Nationaal Archief, 4.WCA, inv.nr. 12213). 



Het rijk verwachtte dat de stad de kosten van 
onteigening, geschat op 90.200 gulden voor haar 
rekening zou nemen. 
In 1825 bleek de raad bereid te zijn 30.000 gulden 
bij te dragen aan de aanleg. Daarbij stelde zij wel 
een aantal voorwaarden. Er diende in het verlengde 
van de Nieuwstraat (naast de bruggen bij het 
Hinthamereind en de Orthenpoort) een brug te 
worden aangelegd en de stad eiste dat het kanaal 
aan bepaalde afmetingen voldeed. Zo diende de 
bodembreedte minimaal 10 meter te bedragen, de 
bovenbreedte minimaal 34 meter en de kaaien aan 
weerszijden van het kanaal ten minste 10 meter.18 
De maand daarop werden de resultaten bekend van de 
taxatie van de gronden waarover het kanaal zou worden 
aangelegd. De stadsarchitect kwam op een bedrag van 
ƒ 60 à 70.000. De raad meende dat dit de stadsrekening 
te zeer belastte.19 Het heeft er de schijn van dat de 
bijdrage van ƒ 30.000,- uiteindelijk is aanvaard. 

Plan voor verlenging richting Gorinchem (1825)
Terwijl de aanleg van het kanaal van Maastricht tot 
’s-Hertogenbosch in volle gang was, kwam de Koning 
met een vervolgopdracht. Deze behelsde een eventuele 
verlenging van de Zuid-Willemsvaart van ’s-Hertogen-
bosch tot de Merwede tegenover Gorinchem.20 
Inspecteur-generaal A.F. Goudriaan kreeg de taak 
een en ander uit te zoeken. Op zijn beurt belastte hij 
zijn zoon B.H. Goudriaan met deze opdracht. 

Goudriaan jr. stelde twee hoofdontwerpen voor, 
respectievelijk Plan a en Plan b genoemd. 
Plan a betrof een ontwerp waarbij de Zuid-Willems-
vaart via de Dieze werd verenigd met de Maas bij 
Crèvecoeur.21 Plan b had betrekking op een ont-
werp voor een nieuw te graven kanaal langs Heus-
den, dat begon bij de Citadel en moest aansluiten op de 
Merwede bij Sleeuwijk tegenover Gorinchem. 
Zou voor Plan a gekozen worden dan moest, om 
de Dieze geschikt te maken voor het toenemende 
scheepvaartverkeer, deze rivier over de volle lengte 
worden verbreed en verdiept. De totale kosten van 
dit ontwerp raamde men op 75.500 gulden. Daar-
naast moest de Maas over een beperkte lengte van 
ongeveer 550 m uitgebaggerd worden en moesten 
in deze rivier kribben worden aangelegd om een 
gunstig effect op de gehele bodemdiepte te verkrij-
gen. Om de route gerieflijker te maken voor de 
scheepsjagers (togers) werd voorgesteld ook een 
trekweg (jaagpad) aan te leggen. 
Goudriaan evenwel voelde niet veel voor het beter 
bevaarbaar maken van de Dieze en de Maas. De 
vaarroute over de Maas was immers niet alleen 
lang, maar ook bochtig en het water kon bij storm 
ook onstuimig zijn. Eigenlijk pleitte hij voor de aan-
leg van een lateraal22 kanaal dat een rechtstreekse 
verbinding tussen ’s-Hertogenbosch en Sleeuwijk 
vormde: plan b. Behalve de voordelen voor de 
scheepvaart zou deze waterweg ook een rol kunnen 
spelen in de bestrijding van de wateroverlast rond-
om ’s-Hertogenbosch. 
Voor de richting van het nieuwe kanaal werden 
wederom twee plannen gemaakt. Het eerste plan 
ging er van uit dat de Zuid-Willemsvaart door de 
stad zou lopen. Bij de Citadel aangekomen zou het 
kanaal naar het westen, richting Heusden, afbuigen.        
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Afb. 6. Voor de verlenging van de Zuid-Willemsvaart werden 

verschillende voorstellen gedaan richting Sleeuwijk (links). 

Ongeveer midden op de kaart de vesting Heusden. (Collectie 

Nationaal Archief, 4.wca, inv.nr. 5009).
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Afb. 7. In verband met verbeteringswerkzaamheden aan de sluizen werd het kanaal in 1928 tussen Den Dungen en Den Bosch drooggelegd. 

(Foto: Stadsarchief, collectie Het Zuiden)

Kader 2

Om de bebouwing langs het kanaal in goede banen te leiden stelde de stad in 1826 een aantal voorschrif-
ten op. Wat hierbij opvalt is dat onder punt 4 een bouwschets of -tekening vereist wordt.

Ordonnantie omtrent het aanleggen van gebouwen langs de richting van de Zuid-Willemsvaart door de Stad 
’s-Hertogenbosch (samengevat):

1. De rooilijn dient twaalf meter uit het kanaalboord te liggen.24 
2. Stoepen en bordessen zullen de breedte van 1,25 meter moeten hebben en 20 centimeter boven de hoogte van 
de kanaaldijken moeten uitsteken. Er mogen geen palen, schamppalen, treden enz noch op noch buiten gemelde 
stoepen geplaatst worden. Er zullen straatgoten langs de stoepen worden aangelegd en de stoepen dienen door de 
voetgangers vrij en onbelemmerd gebruikt te kunnen worden.
3. Alleen met speciale toestemming mogen waterleidingen van daken, binnenplaatsen, pompen, stallen enz. op 
de algemene straatgoot worden gebracht.
4. Zij die willen bouwen langs het kanaal moeten daarvan b&w op de hoogte stellen en daarbij een bouwschets 
of -tekening overleggen om te bezien of aan de bepalingen wordt voldaan. Daarna wordt schriftelijke toestem-
ming voor de bouw verstrekt.
5. Eigenaren van de te bebouwen gronden die zich niet houden aan de bepalingen krijgen voor iedere overtreding 
een boete van 50 gulden. De tegen de voorschriften gebouwde zaken moeten worden afgebroken en/of in overeen-
stemming met de voorschriften worden gebracht. De aannemer, baas of werkman die de bepalingen overtreedt, 
krijgt een boete van 25 gulden.25



Een andere mogelijkheid was het kanaal langs de 
zuidzijde van de stad door de vestinggracht te leiden 
waarna het kanaal nabij de Vughterpoort naar het 
westen afboog (afb. 5, volgorde punten bopqr). 
De kosten van het lateraal kanaal schatte men op 
1.436.000 gulden. 
Zoals bekend, was de oorspronkelijke uitvoerings-
duur van het kanaalproject tussen Maastricht en 
’s-Hertogenbosch geschat op vier jaar. Daarbij was 
er van uitgegaan dat de route via de Dieze liep. 
Gezien de vorderingen van de kanaalwerken op het 
moment van de rapportage van Goudriaan (3 januari 
1825), leek het aannemelijk dat deze werken volgens 
de oorspronkelijke planning in 1826 voltooid 
waren. Als echter gekozen werd voor verlenging 
naar Sleeuwijk (afb. 6) moest rekening worden 
gehouden met een extra uitvoeringstijd van een 
jaar. De scheepvaart hoefde hieronder niet te lijden. 
Door het uitdiepen van de Dieze kon deze rivier tijde-
lijk geschikt worden gemaakt voor grotere schepen 
die op de Zuid-Willemsvaart voeren. De verdieping 
van de Dieze zou met betrekkelijk geringe kosten 
(32.000 gulden) gerealiseerd kunnen worden. 
Verwacht werd dat deze kosten opwogen tegen de 
opbrengsten uit de scheepvaartrechten.23 
Uiteindelijk is bij Koninklijk Besluit van 9 augustus 
1825 bepaald dat de Zuid-Willemsvaart door de vesting 
’s-Hertogenbosch moest lopen om vervolgens aan 
te sluiten op de rivier de Dieze, Plan a. 
Op 24 augustus 1826, op zijn verjaardag, opende 
de Koning in Maastricht het kanaal voor de scheep-
vaart. Het kanaalgedeelte tussen Sluis 1 en Helmond 
was inmiddels al ruim een jaar in gebruik.

*  Bram Steketee (waterstaatsingenieur) en Hans Willems 
  (historicus) zijn als vrijwilliger werkzaam bij de bam, 
  afdeling Bouwhistorie.
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Rob Wolf over het
Jeroen Bosch Ziekenhuis
Van heden naar  ver leden

114

Beter worden, de vlag die de lading volledig afdekt 
van Het ziekenhuis in de stad van Jeroen Bosch, is 
het achtste boek over ziekenhuizen, dat Rob Wolf 
(59), geschiedschrijver en archivaris, uit zijn digi-
tale pen liet vloeien. Daaronder eerdere Bossche 
uitgaven, zoals een boek over het voormalige Groot 
Ziekengasthuis, getiteld Een doolhof van eeuwen, dat 
in 1999 verscheen. Eerder, in de jaren dat hij archi-
varis van de Bossche ‘Godshuizen’ was (1982-’85) 
over het psychiatrisch ziekenhuis ‘Voorburg’, intus-
sen onder de ‘Bossche’ naam Reinier van Arkel. 
Boeken over onderwijs en volkshuisvesting leveren 
het tastbare bewijs dat ook die terreinen Rob Wolf 
vertrouwd zijn. Daarbij heel veel over Nijmegen, 
zijn woonplaats, zoals onder meer Honderd jaar 
bouwen en wonen, dat in november van dit jaar ver-
scheen. Maar ‘wat zich in mijn boeken buiten Nij-
megen afspeelt, heeft op een of andere manier met 
ziekenhuizen te maken.’ En als het al niet een heel 
boek is dan toch wel een substantiële bijdrage, zoals 
het hoofdstuk ‘In zieke tijden’, gezondheidszorg 
dus weer, in Wegens bijzondere omstandigheden over 
’s-Hertogenbosch in bezettingstijd 1940-1945, dat 
van 2008 dateert. Samenvattend: ‘Ik heb inmiddels 
een hele plank volgeschreven.’

Iets nieuws
Het boek over het Jeroen Bosch Ziekenhuis onder-
scheidt zich echter opvallend van zijn andere 
werk. Hij heeft hiervoor het pad van de klassieke 
geschiedschrijving gelaten voor wat het was om 
in plaats daarvan voor het verhaal van ‘de mensen 
op de werkvloer’ te kiezen. Rob Wolf interviewde 
er niet minder dan een stuk of zeventig, die ieder 
op hun eigen wijze de story van het jbz en zijn 
voorgangers vertellen. Een idee van uroloog Rob 
Schipper, dat aanvankelijk in de in het leven geroe-
pen historische commissie niet door iedereen even 
warm omarmd werd; en ook Rob Wolf zelf heeft 
er ‘een tijd over lopen nadenken’ alvorens het door 
hem ‘het ei van Columbus’ werd bevonden. 
De begeleidingscommissie was wat Wolf noemt ‘een 
stevige commissie’, met mensen als Celia Noorde-
graaf, hoofd communicatie van het jbz , Ton de Jong, 

Rob Wolf voor het nieuwe Jeroen Bosch Ziekenhuis. (Foto: Olaf Smit)

Interview Jac .  J .  Luyc k x

Ze staan er allemaal in. Van directeur tot telefoniste, 

van specialist tot verpleegkundige, en van monteur 

tot pastor, van stagiair tot oud-medewerker. Samen 

geven ze inhoud aan het nieuwe Jeroen Bosch Zieken-

huis in Den Bosch, zoals geportretteerd door de    

Nijmeegse historicus Rob Wolf: ‘De blik gericht op 

het heden, met uitstapjes naar het verleden.’



personeelsfunctionaris en actief in de ‘Boschlogie’, 
en niet te vergeten Veronique Roelvink, de uitgever 
(Uitgeverij Wolfaert, een nazaat van Uitgeverij 
Adr. Heinen). Voor Veronique Roelvink acht hij 
een compliment op z’n plaats: ‘In de loop van de 
tijden heb ik heel wat uitgevers meegemaakt en ze 
zijn allemaal anders. Veronique Roelvink was ook 
anders, maar in de goede betekenis van het woord: 
‘enthousiast en zeer betrokken, stimulerend. Ze 
werkte ook actief mee. Ze heeft bijvoorbeeld zelf de 
tekst geredigeerd.’
De brainstorming werd dan ook ‘een flinke discussie. 
Men wilde duidelijk iets anders en zo’n rondgang 
door het ziekenhuis, met in de verschillende hoofd-
stukken uitstapjes naar het verleden, leek ons wel 
wat. Maar omdat ik eerder de geschiedenis van het 
gzg op klassieke wijze had beschreven, vroeg men 
zich af: kan hij dat wel? Om die reden heeft men 
een jonge journalist aan mij willen toevoegen. Maar 
dat was mijn eer te na. Bovendien voorzag ik dat ik 
er weinig aan had, omdat mijn plan van aanpak al 
helemaal in mijn hoofd zat. En ik zag het als een 
uitdaging om het te doen op de manier zoals het 
me gevraagd was. Want het was echt iets nieuws.’
Wijzend naar het boek Beter worden, dat binnen hand-
bereik op tafel ligt, is zijn conclusie: ‘Toen ik eenmaal 
uitgedacht was, wist ik dat het dít zou worden.’
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Het Carolusziekenhuis aan de Jan Heinsstraat, ca. 1950. Links de Gereformeerde 

kerk.(Foto: Stadsarchief, geschenk J.A. Hoevenaars)

Protestants Ziekenhuis met links Chalet Royal.(Stadsarchief, ansicht in hta)



deze manier van werken kom ik wel heel dicht bij 
de mensen. En dat kan heel gevoelig liggen als het 
bijvoorbeeld gaat om een zwaar vak als dat van de 
oncologen. Toch hebben die zich echt in het hart 
laten kijken en hun ervaringen indringend beschre-
ven.’ Trouwens, niet alleen de oncologen. ‘Het is 
wel redelijk vaak gebeurd dat ik op gevoelig terrein 
kwam, maar het punt is dat je weet hoe je er mee 
om moet gaan. Ik heb bijvoorbeeld ook een hoofd-
stuk over de dood geschreven.’ Daarvoor bezocht 
Rob Wolf onder meer de ‘Intensive Care’, een afde-
ling met een hoog sterftecijfer. De confrontatie met 
de dood is en blijft ‘emotioneel zwaar’. Omgaan 
met de dood vereist ‘verpleegkundigen met levens-
ervaring, want het zijn vaak indrukwekkende dingen 
die ze meemaken’. En de schrijver wordt deelgenoot 
van ‘de emoties die er bij komen kijken’. 
Emotie kwam ook op andere afdelingen om de hoek 
kijken. ‘Die laat je in het ene geval meer doorklinken 
dan in het andere geval’, weet Rob Wolf met de 
kennis die hij ook in tal van andere ziekenhuizen 
(o.a. Sint Antoniusziekenhuis in Nieuwegein en het 
Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg) heeft opgedaan. 
‘Dit is mijn achtste boek over ziekenhuizen. Ik ken 
dat wereldje inmiddels wel. Ik heb de nodige ervaring 
opgedaan. Ik heb in de loop der jaren meer dan 
duizend mensen in de ziekenhuiswereld geïnter-
viewd. Dat leidt onherroepelijk tot een andere kijk op 
bepaalde zaken. Bovendien, je wordt zelf ouder. Je 
hebt meer begrip, meer voorstellingsvermogen bij 
wat de mensen vertellen.’

Journalistiek?
Terugblikkend op de andere aanpak, die hij in het 
Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft toegepast, denkt 
Rob Wolf hardop: ‘Geschiedenis is een afstandelijk 
vak. Je kijkt naar de bronnen. Dit is heel anders. 
De manier waarop ik het nu heb gedaan, verschilt 
enorm van de klassieke manier van geschiedschrij-
ving. Hier zijn mensen die praten over hun werk de 
bronnen. Maar waar nodig heb ik feiten gecheckt.’
Op de vraag of hij zich misschien wel meer jour-
nalist heeft gevoeld dan geschiedschrijver, kan 
het antwoord voor hem niet anders zijn dan een 
onomwonden neen. ‘Maar misschien moet ik zeg-
gen: ik weet het niet. Ik ben geen journalist en ik 
ken dus die ervaring niet. Er zijn er wel die dit werk 
journalistiek noemen, maar ik ben historicus: Ik 
doe onderzoek. Je ervaart wel dat de grenzen van 
het vak veranderen.’ En hij begrijpt dat ‘dit voor een 
historicus een ietwat merkwaardige aanpak lijkt. 
Ik had daar echter geen moeite mee: het heden als 
uitgangspunt en vanuit het heden kijk je naar het 
verleden. Ik weet dat daar in kringen van historici 

Emoties
Hoewel Rob Wolf met de opsomming van zijn werk 
al een veelzeggend visitekaartje heeft afgegeven, 
mag ter wille van de volledigheid zijn curriculum 
vitae in dit verband niet ontbreken. Wolf werd in 
1952 in Breda geboren. Hij studeerde geschiedenis 
aan de Kath. Universiteit van Nijmegen. Daarna 
ging hij naar de Archiefschool in Den Haag, waar 
hij in 1980 afstudeerde. Hij was een aantal jaren 
archivaris van de Godshuizen in Den Bosch en als 
historicus verbonden aan de Erasmus Universiteit. 
In 1990 is hij voor zichzelf begonnen. Zoals uit de 
naam, Bureau voor Geschiedschrijving en Archiefver-
zorging, blijkt ‘werk ik in twee beroepen: historicus 
en archivaris’. Inmiddels heeft hij meer dan dertig 
boeken op zijn naam staan.
Maar als gezegd: de klus van het Jeroen Bosch Zieken-
huis werd een verhaal apart. Het was logisch dat 
‘bij verschillende fases de commissie nadrukkelijk 
betrokken’ bleef, zeker na inlevering van de teksten. 
‘Ook de vele mensen die ik geïnterviewd heb kregen 
natuurlijk allemaal hun eigen tekst te lezen. Voor 
mij is belangrijk dat betrokkenen zich herkennen 
in zo’n verhaal.’ In de gekozen aanpak opereerde 
Rob Wolf ‘met respect voor de privacy, want door 
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op neer wordt gekeken, denigrerend zelfs. Zo van: 
Jij beoefent journalistiek. Maar dat is het toch echt 
niet’, houdt hij voet bij stuk.

Kompas
Ook wijst hij er nog op, dat hij de verschillende 
specialismen niet uitputtend heeft beschreven. ‘Je 
krijgt per specialisme het verhaal van een of twee 
van hen. Op dat kompas moet je varen. Ik ben me 
bewust van die beperking, maar anderszins zit 
er daardoor ook wel vaart in.’ De uitoefening van 
deze klus heeft ‘weinig problemen opgeleverd met 
de geïnterviewden’. Over z’n werkwijze: ‘Ik inter-
view iemand, maak er een stukje van, en stuur het 
dezelfde avond nog naar de bewuste persoon. Die 
mag daar dan commentaar op geven, dat ik dan, voor 
zover nodig, verwerk in mijn verhaal. Door de snel-
heid van handelen is het voor alle partijen nog vers. 
De mensen kunnen zich precies herinneren wat ze 
gezegd hebben.’ Terugkijkend: ‘Ik kan zeggen dat ik 
weinig problemen heb gehad met geïnterviewden.’
Een intrigerende vraag is vervolgens of Rob Wolf 
bij zijn werk ook nog tegen oude tegenstellingen is 
aangelopen tussen Groot Ziekengasthuis, Willem 
Alexanderziekenhuis en met name Caroluszieken-
huis, dat zich het langst tegen fusie heeft verzet. 
Rob Wolf: ‘Je weet dat er gevoeligheden liggen en 
je hoort natuurlijk ook wel dingen, maar eigenlijk 
viel het wel mee. Voor mij was het zaak elk van de 
drie voorgangers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis 

volledig tot zijn recht te laten komen, ook voor 
wat betreft de geschiedenis. Dat is denk ik aardig 
gelukt, al viel het niet in alle opzichten mee. Caro-
lus was bijvoorbeeld een beetje kleurloos. Dat profi-
leerde zich minder. Er was daar ook relatief weinig 
archiefmateriaal, weinig foto’s in vergelijking met 
de andere ziekenhuizen. Ik heb dan ook heel erg 
mijn best moeten doen, maar naar mijn mening is 
het me toch wel gelukt om Carolus recht te doen. 
Al vind ik ook dat het misschien beter gekund had.’ 
Met het Willem Alexanderziekenhuis was het daar-
entegen geen enkel probleem. ‘Het (protestantse) 
waz had een heel specifieke en duidelijke identiteit.’

Leesbaar
Na verschijning van het boek, waarvan het eerste 
exemplaar bij de officiële opening in juni van dit 
jaar werd aangeboden aan prins Willem-Alexander, 
heeft Rob Wolf ‘redelijk veel reacties gehad. Normaal 
hoor je (bijna) nooit wat. Je leeft immers buiten hun 
wereld. Dat geldt voor mij ook trouwens. Als het 
boek klaar is sluit je het af.’ 
Over de aard van de reacties: ‘Over het algemeen 
was men vanuit het Jeroen Bosch Ziekenhuis erg 
enthousiast. En ik heb ook leuke reacties gehad van 
buitenstaanders die een exemplaar in handen had-
den gekregen. Het is lekker leesbaar, vindt men over 
het algemeen, en dat was een van de voorwaarden die 
mijn opdrachtgever had gesteld.’ Het leest ook gemak-
kelijk weg: ‘Je kunt het hoofdstuksgewijs lezen.’   
‘Negatieve reacties? Helemaal niet!’ 
Waarmee voor Rob Wolf het boek als gesloten kan 
worden beschouwd. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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4 oktober 1958: gediplomeerde verpleegkundigen van het Carolus-

ziekenhuis. (Foto: Stadsarchief, collectie Het Zuiden)



Bevolkingstrends in 16e en 17e eeuw
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de stedelijke economie. Gewapend met een grotere 
en meer gedetailleerde verzameling kwantitatieve 
gegevens vertelt dit artikel een ander verhaal. Het zal 
aantonen dat de stedelijke bevolking inderdaad kromp 
in het laatste kwart van de zestiende eeuw, maar dat 
dit geen structureel fenomeen was. Integendeel, al in 

Jord Hanus*

In 1579 koos het Bossche stadsbestuur voor de Unie 

van Utrecht en daarbij voor de noordelijke opstandige 

gewesten. Bij het zogenaamde Schermersoproer dat 

toen op de Markt uitbrak, vielen enkele tientallen 

doden. De oprukkende Spaanse troepen veroorzaakten 

paniek. Duizenden Bosschenaren namen de wijk, 

veelal naar het Noorden. Jord Hanus houdt deze 

voorstelling van zaken tegen het licht en concludeert 

na veel gecijfer dat het verlies aan bevolking alleszins 

meeviel. Wellicht was de neergang van de economie 

ook niet zo dramatisch als gedacht.

Het vroegmoderne ’s-Hertogenbosch staat traditioneel 
in de schaduw van zijn illustere middeleeuwse voor-
ganger.1 Na de jaren van Bourgondische bloei in de 
vijftiende eeuw volgde een kortstondige nazomer in 
de vroege zestiende eeuw, maar na de politiek-religieuze 
troebelen van de jaren 1560 die het begin van de 
Tachtigjarige Oorlog en de Nederlandse Opstand 
inluidden, en zeker vanaf 1579 was het al kommer 
en kwel in de Hertogstad. Naast anekdotische in-
formatie over bepaalde sectoren stoelt de lezing dat 
’s-Hertogenbosch er slecht voorstond vooral op ge-
schatte bevolkingscijfers. Hieruit moet blijken dat 
na een middeleeuwse en zestiende-eeuwse piek van 
ruim 20.000 Bosschenaren, de stad na 1579 nog 
maar 12 tot 14.000 inwoners telde. In 1629, aan de 
vooravond van de Reductie door de Noord-Neder-
landse stedendwinger Frederik Hendrik, troffen de 
klerken van een zeldzame vroegmoderne volkstel-
ling amper 11.300 zielen binnen de stadsmuren.2 
Deze scherpe demografische neergang wordt vaak 
gekoppeld aan een even pijnlijke achteruitgang van 

Fragment Lijdensaltaar Sint-Jan (ca. 1500): De Heilige Doop. 

(Foto: Ernst van Mackelenbergh, uit ‘Het Lijdensaltaar’, 1985). 

Demografische neergang in Den Bosch?



de vroege zeventiende eeuw telde ’s-Hertogenbosch 
opnieuw 15.000 stedelingen aangevuld met een 
2 tot 4.000-koppig garnizoen. Dit aantal bleef 
de volledige zeventiende eeuw op peil. Pas in de 
achttiende eeuw kende de stedelijke bevolking een 
structurele terugval.3

De bronnen onder de loep
Er zijn drie categorieën bronnen die het voor de 
historicus mogelijk maken (stedelijke) bevolkings-
aantallen te reconstrueren. Elk van deze bronnen 
vormt ook voor de geïnteresseerde genealoog een 
goudmijn. De beste bronnen zijn volkstellingsre-
gisters waarin klerken ijverig alle bewoners van elk 
huis noteerden, al dan niet inclusief details zoals 
voor- en achternaam, leeftijd, beroep, enzovoorts. 
Dergelijke bronnen zijn amper overgeleverd voor 
het vroegmoderne ’s-Hertogenbosch, met uitzonde-
ring van 1629 en een partieel volkstellingsregister 
uit 1622. Belastinglijsten of huishuurkohieren vor-
men een tweede type nuttige bron. In deze regis-
ters behoorden alle stedelijke huizen en residenties 
te worden vermeld, aangevuld met de naam van 
de eigenaar of bewoner en de geschatte inkomens 
of huishuur. Deze documenten zijn ruim voor-
radig voor het zestiende- en zeventiende-eeuwse 
’s-Hertogenbosch, maar hebben het nadeel dat zij 
geen informatie bevatten over de huishoudgrootte 
die achter elke aanslag schuilgaat.4 Hierdoor wordt 
het noodzakelijk aannames te formuleren over de 
gemiddelde huishoudgrootte, en zo ontstaan onver-
mijdelijk foutenmarges. Een belangrijke vraag is 
of een zelfde aantal huizen of aangeslagen huis-
houdens in, bijvoorbeeld, 1500 en 1656 een zelfde 
bevolkingsgrootte impliceert. Naast beide dwars-
doorsneden van de stedelijke bevolking bestaat met 
de parochieregisters een derde, dynamische bron. 
In deze registers werden in de Nederlanden en 
daarbuiten vanaf de jaren 1560 (na het Concilie van 
Trente) in principe alle dopen, huwelijken en begra-
fenissen binnen de parochie genoteerd. Vooral de 
doopboeken laten toe de evolutie van de bevolking 
jaar na jaar te volgen, al zijn ook hier aannames 
nodig die de jaarlijkse doopcijfers vertalen naar een 
totaal bevolkingscijfer.
De combinatie van deze bronnen laat toe de schat-
tingen tegen elkaar af te wegen wat de betrouw-
baarheid van elke afzonderlijke reeks verhoogt. 
De belangrijkste aanvullingen die dit artikel biedt 
op de bestaande literatuur zijn de integratie van 
meer belastingkohieren en de verwerking van de 
gegevens uit de digitaal toegankelijk gemaakte 
doopregisters. In deze periode bevinden zich in de 
serie doopregisters enige hiaten. Derhalve is in die 

gevallen het aantal dopen geschat. Het interessante 
van deze exercitie is dat beide bronnenreeksen het- 
zelfde verhaal vertellen en zo voor het demografische 
onderzoek de noodzaak tot moeilijke aannames 
over de gemiddelde huishoudgrootte of de geboorte-
coëfficiënt omzeilen.

Bossche bevolkingstrends opnieuw bekeken
In 1622 besloot het Bossche stadsbestuur een lijst 
op te stellen van alle vreemdelingen in de stad en 
nam daarbij de gelegenheid te baat om de bevolking 
te tellen. Van deze voorbereidende documenten zijn 
echter enkel de registers van de wijk Vughterdijk 
volledig bewaard gebleven. Dit register wijst uit dat 
de volkstellers uit een handvol prominente personen 
bestond. Zo werd een deel van de Vughterdijk 
geteld door de luitenants van de schuttersgilden 
van de Kolveniers en de Jonge Voetboog, Dirk 
Arts Toelinck en Nicolas Laurens Donckers, en 
de blokmeesters Jan Arts de messenmaker, Jan 
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Op het schilderij ‘De Lakenmarkt’ (ca. 1525) zijn ooievaars bij hun 

nest afgebeeld. De vogels staan op het dak van een van de huizen 
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Spijckers, Mattheus Andries en Jacop Jaspers de 
Bruijn.5 Zij troffen een van de armste buurten van 
de stad, bevolkt door een groot aantal weduwen, 
laaggeschoolde arbeiders en soldaten. De telling 
opent een venster op een anders moeilijk grijpbare 
wereld: weinig andere bronnen zouden ons geleerd 
hebben dat naast het gezin van Wouter Claes en 
zijn vrouw en zes kinderen, een soldatenweduwe 
en haar kinderen samenwoonden met Willemke uit 
Wales, die zelf niet wist of haar man nog leefde of 
niet. In totaal telde elk huishouden gemiddeld 4,3 
leden, wat gezien de sociaaleconomische samen-
stelling van deze buurt een normaal cijfer is.6 
Deze bevinding laat echter niet toe te bepalen of de 
gemiddelde huishoudgrootte varieerde doorheen 
de zestiende en zeventiende eeuw. Daarom zal de 
analyse zich in eerste instantie richten op de trends 

in vergelijkbare bronnenreeksen (belastingkohieren 
en parochieregisters) en pas in tweede instantie zal 
de omslag worden gemaakt naar absolute aantallen.
We bekijken eerst de statische dwarsdoorsneden 
waarbij net als tijdens de telling van 1622 groepjes 
stedelijke notabelen een rondgang maakten door de 
stad en elk huis bezochten. Niet toevallig noemde 
men de zestiende-eeuwse belastingheffingen ook 
buydelganck: de rondgang van de belastinginners is 
mooi te volgen doorheen de belastinglijst. Dankzij 
de hoge mate van detail in de zogenaamde gemene 
zetting uit 1552 is het mogelijk deze rondgang in 
kaart te brengen.7 Voor dit artikel is het relevant na 
te gaan hoe het totaal aantal aangeslagen huis-
houdens evolueerde. Tabel 1 vat de belangrijkste 
bevindingen samen. De demografische expansie 
tijdens de vroege zestiende eeuw is duidelijk af te 
lezen uit de sterke toename in het aantal aangesla-
gen huishoudens in de haardentellingen van 1496 
en 1526, en de inkomens- en huishuurbelastingen 
van 1501, 1511, 1547 en 1552. Opvallend genoeg 
suggereert de tabel dat de belangrijkste terugval in 
de bevolking zich in de jaren 1550 afspeelde. Dit is 
niet onlogisch, omdat in de jaren 1552-1557 de pest 
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De ‘levenstrap’ was een populair onderwerp in de prentkunst.    

De fases van het leven zijn weergegeven op deze 19e-eeuwse prent. 

De afbeelding staat in ‘20 eeuwen Nederland en de Nederlanders’, 

afl. 6, Geboorte, huwelijk en dood (Waanders Zwolle, 1999).



verscheidene malen hard toesloeg in de Hertogstad. 
De terugval van 10% van ca. 3.800 huishoudens in 
1552 naar ca. 3.400 in 1557 is dan ook geen verras-
sing, en verbergt wellicht een nog grotere daling in 
totale bevolkingsgrootte. Het gebrek aan bronnen 
laat niet toe te achterhalen of deze terugval blijvend 
was. De eerstvolgende telling uit 1586 komt im-
mers na de tumultueuze Beeldenstorm uit 1566 en 
vooral de beroerten (het Schermersoproer) van 1579 
toen grote groepen Bosschenaren de stad al dan 
niet permanent verlieten.8

Belangrijker is het beeld op lange termijn. Volgens 
het traditionele verhaal was de demografische 
neergang van de late zestiende eeuw structureel en 
duurzaam. Als bewijs daarvan wordt dan verwezen 
naar de volkstelling van 1629 die slechts 11.300 

stedelingen en 2.300 militairen optekende, of een 
goede 2.500 huishoudens. Dit cijfer is dan representa-
tief voor de vergane glorie van het zeventiende-eeuwse 
Den Bosch. Tabel 1 toont echter dat drie andere 
tellingen uit deze periode een heel ander beeld 
schetsen. In 1636 en 1656 werden de eerste verpon-
dingen geheven in ’s-Hertogenbosch, een belasting 
op huishuur naar Hollands model. Hierin werden 
meer dan 3.200 bewoonde huizen aangeslagen, en 
dat is vergelijkbaar met de vroege en late zestiende 
eeuw. In 1622 werd een gedeeltelijke haardentelling 
gehouden die in tegenstelling tot de interpretatie 
van Gerard van Gurp munitie levert voor dezelfde 
positieve uitkomst.9 Met uitzondering van de tel-
ling van 1629 beschrijven deze bronnen een trend 
waarbij de bloei van de vroege zestiende eeuw in 
de tweede helft van die eeuw teniet werd gedaan, 
maar waarbij het zeventiende-eeuwse evenwicht op 
hetzelfde niveau lag als het vroeg zestiende-eeuwse. 
Rond 1650 telde de Hertogstad evenveel inwoners als 
tijdens de vaak bejubelde jaren van Jeroen Bosch.
Hoe past de volkstelling van 1629 in dit verhaal? 
Het is belangrijk er rekening mee te houden dat 
deze telling bijna letterlijk opgesteld werd tussen 
de neerkomende mortiergranaten van Frederik 
Hendrik door. Het beleg was geen verrassing, zodat 
vele Bosschenaren uit veiligheidsoverwegingen de 
stad verlaten zullen hebben vóór de Hollandse troe-
pen de stad afsloten. Dit vermoeden wordt gestaafd 
door een gedetailleerde lezing van de doopregisters 
(figuur 1). Het Bossche beleg liep van april tot sep-
tember 1629. Het is zeker geen toeval dat tijdens de 
periode januari-juni 1630, dag op dag negen maan-
den na het beleg, het aantal toegediende doopsels 
terugviel tot minder dan de helft van de normale 
waarden in de jaren 1625-1635. Op basis van deze 
gegevens wordt het dus meer dan waarschijnlijk 
dat de volkstelling van 1629 een uitzonderlijke 
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jaar

1496
1501
1511
1526
1547
1552
1557
1586
1622
1629
1636
1656

aantal
huishoudens

3099
c. 3100
c. 3350
3844
c. 3800
c. 3800
c. 3400
3194
c. 3100
2680
3200
3238

soort bron, met percentage 
ontbrekende armen

volkstelling, volledig
belastingkohier, 15% armen
belastingkohier, 15% armen
volkstelling, volledig
huishuurbelasting, 25% armen
belastingkohier, 5% armen
belastingkohier, 5% armen
lening, volledig
volkstelling, bijgeschat
volkstelling, volledig
belastingkohier, volledig
belastingkohier, volledig

Tabel 1. Aantal huishoudens in ’s-Hertogenbosch op basis van 

fiscale bronnen10

Figuur 1. Aantal doopsels in ’s-Hertogenbosch, 1629-1631



bevolkingssituatie weergeeft en niet het normale 
bevolkingsaantal.
Een blik op de totale doopcijfers (figuur 2, let op de 
groene lijn) bevestigt de idee van continuïteit.11 Tij-
dens de periode 1565-1700 kende het jaarlijks aantal 
doopbedieningen eerder een stijgende dan dalende 
trend! Vooral de eerste helft van de zeventiende 
eeuw ging gepaard met een forse uitbreiding van 
de stedelijke bevolking. Op de grafiek valt trouwens 
opnieuw de uitzonderlijke dip in de doopcijfers 
van 1630 op. Belangrijke inzinkingen tijdens deze 
lange periode zijn te noteren in het laatste kwart 
van de zestiende eeuw en in de jaren onmiddellijk 
na 1648. In het eerste geval zien we de weerslag 
van de grote emigratiegolf na 1579, de tweede knik 
is te verklaren door de Vrede van Westfalen (1648) 
en het bijhorende vertrek van het overgrote deel van 
het Bossche garnizoen.12 Deze militairen waren na 
decennia van bezetting immers zodanig in de stad 
ingeburgerd dat zij er een gezin onderhielden, vaak 
een ambacht uitoefenden en hun kinderen lieten 

dopen door Bossche pastoors en gereformeerde 
predikanten.13 Zoals we kunnen vaststellen komt 
de terugval in de doopcijfers van iets minder dan 
een kwart na 1648 (van 800 naar 600 doopbedie-
ningen per jaar) overeen met het vertrek van het 
overgrote deel van de 4.000 militairen op een totale 
stedelijke bevolking van bijna 20.000 inwoners. 
Jammer genoeg laten de doopregisters niet toe 
systematisch de soldatenkinderen af te zonderen 
van de ‘gewone’ Bossche dopelingen.14 Vanaf de 
late jaren 1660 stijgt het aantal doopbedieningen 
trouwens opnieuw fors naar zijn hoogste niveau in 
de vroegmoderne periode. Hoewel gedetailleerde 
kwantitatieve gegevens ontbreken, lijdt het weinig 
twijfel dat in deze jaren het stedelijke garnizoen 
fors uitgebreid werd.
Wat voor de militaire historicus verborgen blijft, 
wordt voor de cultureel of religieus geïnteresseerde 
onderzoeker wel verhelderd. Na de inname van de 
Hertogenstad in 1629 veranderde immers de ‘offi-
ciële’ religie van katholicisme naar calvinisme. Het 
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Figuur 2. Dopen in ’s-Hertogenbosch, 1565-1700

Figuur 3. Religie dopelingen, 1630-1700
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stadsbestuur nam verscheidene maatregelen om 
gereformeerde migranten aan te trekken, maar, zo 
leren de doopboeken, zonder blijvend succes (zie 
figuur 3).15 Hoewel in de jaren onmiddellijk na de 
verovering in de nieuwe gereformeerde Geertruikerk, 
Grote Kerk en Kruiskerk meer kinderen werden ge-
doopt dan in de katholieke schuilkerken, kende de 
Hertogstad ná 1650 opnieuw meer katholieke doop-
sels. Tegen het einde van de eeuw ontving slechts 
één op drie Bosschenaren van een gereformeerde 
predikant het sacrament, hetgeen het overwegend 
katholieke karakter van ’s-Hertogenbosch opnieuw 
bevestigt.

Van trends naar absolute cijfers
Ondanks de onzekerheden die samenhangen met 
het omzetten van doopcijfers en aantallen huis-
houdens naar totale bevolkingscijfers, is het toch 
nuttig deze oefening te maken. Figuur 4 vat het 
voorgaande samen, aangevuld met schattingen 
voor de eerste decennia van de zestiende eeuw en 
voor de jaarlijkse evolutie van de grootte van het 
garnizoen. Een aantal belangrijke conclusies over 
de langetermijn-evolutie van de Bossche ‘gewone’ 
bevolking dienen zich aan. In de zestiende eeuw 
kende de stad een demografische piek rond 1530 
van iets meer dan 20.000 inwoners, gevolgd door 
een periode van stagnatie en een scherpe terugval 
in de jaren 1550. Tot 1579 volgde een herstelfase 
die brutaal de kop werd ingedrukt door de Bossche 
beroerten. De sociale en economische crisis van 
het laatste kwart van de zestiende eeuw vindt een 
weerslag in de lage bevolkingscijfers van 13-14.000 
inwoners. Reeds tijdens de jaren 1590 vinden we 
tekenen van een herstel dat zich zou doorzetten 
doorheen de volledige zeventiende eeuw. Een be-
langrijke hypothese bij figuur 4 is inderdaad dat de 

schommelingen in de zeventiende-eeuwse doopcij-
fers (zie figuur 2) voornamelijk zijn toe te schrijven 
aan het komen en gaan van het militaire garnizoen, 
en dat de reguliere stedelijke bevolking grotendeels 
op peil bleef met 15 tot 16.000 inwoners.

Èn de stedelijke economie?
Betekent deze positieve herinterpretatie van de Bossche 
bevolkingsgeschiedenis dat we ook haar economisch 
verhaal moeten herschrijven? Of was de weerslag 
van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) en de over-
gang van Brabantse hoofdstad naar Generaliteits-
stadje (1629) op de dynamiek en veerkracht van de 
stedelijke economie wel degelijk duidelijk voelbaar? 
In een volgende bijdrage zullen deze vragen centraal 
staan, maar ondertussen is het nuttig nu al enkele 
lijnen uit te zetten. 
Doorheen de zestiende en zeventiende eeuw be-
invloedden verschillende economische en sociale 
processen de structuur van de Bossche stedelijke 
economie. Ondanks verscheidene pogingen om 
over te schakelen verslapte de stedelijke textiel-
industrie, denk aan de bloei van de proto-industrie 
in de Meierij, maar ook de andere bekende export-
industrieën (messen en spelden, bijvoorbeeld) 
zakten in.16 Tezelfdertijd telde de stad meer en 
meer commerciële beroepen: in 1650 was het 
ambachtsgilde van de kramers goed voor 70% van 
alle nieuwe ambachtsmeesters. Deze structurele 
transformaties ondergroeven de exportdynamiek 
van de Hertogenstad, maar accentueerden haar rol 
als centrale plaats voor het omliggende platteland. 
Dit resulteerde in een afgenomen rijkdom voor de 
stad in haar geheel, maar een toenemende welvaart 
voor de brede middengroepen die de stad en haar 
ommeland voorzagen in allerlei goederen en diensten. 
Hoewel de stedelijke economie minder divers en 
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Figuur 4. Absolute bevolkingsschattingen, 1500-1695



dynamisch werd, betekende dit niet dat de stedelingen 
structureel verarmden. Het is dan ook geen toeval 
noch een al te grote vertekening van de werkelijkheid 
dat in 1648 vertegenwoordigers van de Meierij zich 
tegenover de eigen miserabele toestand beklaagden 
over de welvaart van de stad en haar inwoners.17

Bijlage
Figuur 2 brengt de gegevens samen uit de meest 
recente versie van het bestand Bossche dopen 
geconstrueerd door vrijwilligers in het Bossche 
Stadsarchief. Ik groepeerde de katholieke parochies 
in schakeringen van blauw (Sint-Jan, Sint-Pieter, 
Sint-Catharina en Sint-Jacob) en de gereformeerde 
gemeenten in donker en licht rood (Grote Kerk en 
het totaal van de dopen in de kleinere protestantse 
gemeenten rond de Kruiskerk, Geertruikerk en 
de Waalse en Lutherse Kerken). De bijgeschatte 
cijfers werden in oranje afgebeeld om het contrast 
te verhogen. Uit de grafiek blijkt duidelijk dat voor 
de periodes 1579-1592, 1609-1611 en 1644-1655 de 
parochieregisters van de Sint-Jan nagenoeg volledig 
ontbreken. Ik schatte het aantal doopsels in deze 
periodes op basis van het gemiddelde aandeel van 
de Sint-Jan in het totaal aantal doopsels in de jaren 
voor en na de ontbrekende periode. Concreet ver-
menigvuldigde ik voor de jaren 1610-1611 het aantal 
geregistreerde dopen in de andere parochies (321 
en 351 respectievelijk) met twee om recht te doen 
aan het feit dat in de jaren voor en na 1610-1611 de 
Sint-Jan ongeveer de helft van alle doopsels voor 
zijn rekening nam.18

Voor de jaren 1596-1604 lijken de gegevens voor de 
Sint-Catharina parochie te ontbreken. Deze reeks 
schatte ik op dezelfde manier bij, ditmaal  in de 
veronderstelling dat ook tijdens deze jaren in de Sint-
Catharina parochie ongeveer 10% van alle Bossche 
dopen werden bediend. Ook voor andere jaren en 
andere parochies lijken er gegevens te ontbreken. 
Daarnaast is het een grote vraag in welke mate het 
kwantitatief wegvallen van een bepaalde kerk (zoals 
bij de dan gereformeerde Kruiskerk na 1672) een 
reële oorzaak had (zoals het overnemen door de 

Grote Kerk van de bevoegdheden van de Kruiskerk), 
of dat de relevante doopboeken eenvoudigweg ver-
dwenen zijn.
Tot slot is het nuttig stil te staan bij de mogelijkheid 
van een dubbele telling van doopbedieningen. Ik 
heb dit niet systematisch onderzocht, maar een 
steekproef voor de jaren 1605-1607 voor de Sint-Jan 
parochie, een periode waarin het aantal doopsels 
fors toenam, duidt niet op een dubbele telling.
Er zijn met andere woorden geen waterdichte uit-
spraken te formuleren. Toch denk ik dat de uitge-
voerde bijschattingen voor de grootste parochies een 
betrouwbaar en bruikbaar beeld van de ontwikke-
ling op lange termijn opleveren. Voor de volledige 
cijferreeksen kan de geïnteresseerde lezer terecht in 
het Stadsarchief van ’s-Hertogenbosch, of via e-mail 
bij de auteur: jord.hanus@ua.ac.be. nnnnnnnnnnnnnnnnnn

*  Jord Hanus is werkzaam bij het Centrum voor Stadsgeschie-
 denis, Universiteit Antwerpen
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Mensen: poorters, ingezetenen en vreemdelingen. Een detail van 

‘De Markt’, in 1665 geschilderd door Abraham van Beerstraten.

(Collectie Stadhuis ’s-Hertogenbosch)
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Op grotere en kleinere wandelingen die hem tot Kleef brachten, maakte Jan van Goyen 
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later in Den Haag uitwerkte. Het gezicht vanaf het noorden op ’s-Hertogenbosch bij fort 

Orthen (rechts op het schilderij) inspireerde hem tot het schilderen van vele Bosschenaren 

en andere lieden die zich op het ijs vermaakten. (Guildhall Art Gallery, Londen)

B o s s c h e  n o o t



Nu het carnavalsseizoen (11-11-11) 
weer is geopend, lijkt het me gepast 
in deze rubriek enige aandacht te 
besteden aan een bijzonder ver-
schijnsel in het Bossche dialect: het 
carnavals-Bosch. En dan met name 
aan de Bossche gewoonte om in 
Oeteldonk woordgebruik dat enige 
voornaamheid of moeilijkheid lijkt 
uit te stralen, onmiddellijk en op 
vaak humoristische manier, reso-
luut de kop in te drukken. 
Maar eerst wil ik een hardnekkig 
misverstand uit de wereld helpen. 
Nog altijd zijn er Bosschenaren 
die er stellig van overtuigd zijn 
dat er naast het Bosch sprake zou 
zijn van een tweede dialect in Den 
Bosch: het Oeteldonks. Wat mij be-
treft bestaat er echter niet meer dan 
een bijzonder jargon in Den Bosch: 
het carnavals-Bosch. Dat jargon 
bestaat uit woorden en begrippen 
die veelvuldig in de Oeteldonkse 
scène voorkomen. Hét Oeteldonks 
bestaat naar mijn stellige over-
tuiging niet, net zo min als de 
drie dialecten die er volgens veel 
oudere Bosschenaren ooit in 
Brabants hoofdstad zouden zijn 
geweest: het Vughterendijks, het 
Hinthamereinds en het Orthen-
einds. Een hardnekkige veronder-
stelling die onjuist is. De relatief 
kleine stadsoppervlakte en het 
ontbreken van natuurlijke grenzen 
in de Bossche binnenstad, nodig 
voor het ontstaan van die varian-
ten, rechtvaardigen die aanname 
absoluut niet. 
Het carnavals-Bosch kent een bij-
zondere plek in het Bossche dialect. 
Opvallend vind ik dat de kernwaar-
de van het Bossche, Bourgondische 
carnaval, dat iedereen gelijk is, wat 
zich vertaalt in: iedereen is boer of 
durske (boerin), zich weerspiegelt 

in de manier waarop men omgaat 
met moeilijke of, door de Bossche-
naar zo ervaren, chique woorden. 
In het carnavals-Bosch is het de 
gewoonte om die woorden on-
middellijk hun hogere status te 
ontnemen en te verhaspelen in het 
Bossche dialect. Opvallend vaak 
gebeurt dat met woorden eindi-
gend op -atie, meestal van Franse 
afkomst. Er was een tijd dat het 
Frans een beduidend hogere 
status had dan het Nederlands en 
veel meer nog dan het Bossche di-
alect. De Bosschenaar ‘egaliseert’ 
die van origine Franse woorden 
met een genadeloos antwoord: ze 
worden vaak omgezet in dialect 
en boerser gemaakt in de uitgang 
-aosie, met die kenmerkende don-
kere en langgerekte Bossche ao-
klank. Daarnaast wordt vaak ook 
met de rest van het woord gerom-
meld: zo komt verinvertaosie van 
invitatie en wordt een Oeteldonker 
dus, als hij ergens voor wordt 
uitgenodigd, verinverteerd. 
Er bestaat in dit carnavalsjargon 
een keur aan voorbeelden van 
woorden die in hun oorspron-
kelijke vorm als ‘chique’ werden 
ervaren en die door de carnaval 
vierende Bosschenaar effectief 
van hun gewichtigheid worden 
ontdaan: proclemaosie (van procla-
matie, aankondiging), alteraosie 
(ontsteltenis of schrik) en dikkeraosie 
(van decoratie, onderscheiding).  
De proclamatie, alteratie en 
decoratie lijken daardoor, en dat 
is juist de opzet, opeens een stuk 
minder belangrijk. Ook is er het 
belangrijk klinkende klasjenere, 
wat staat voor praten, overleggen 
(verbastering van collationeren, 
praten over handschriften). Klasjenere 
is veelal gewichtig praten. Verder 

nog: matjenee (matinee), veroperere 
(opereren) en akkerdere (in vrede sa-
mengaan). Bijzonder is het woord 
kletaosie, waarmee kleding wordt 
bedoeld. Hier zie je dat, met een 
vette knipoog naar het Frans, het 
omgekeerde gebeurt: een Neder-
lands woord – kleding – wordt half 
Bosch gemaakt en met -aosie half 
verfranst. Iets soortgelijks gebeurt 
met het woord pispot dat, Bossche 
humor, in ogenschijnlijk chique 
Frans verhaspeld wordt naar bouil-
lontès, waarin urine klaarblijkelijk 
verandert in het deftige bouillon. 
Chique Frans wordt boers en 
boers wordt quasichique Frans. 
Weg met al die gewichtigheid! 
In Bossche straatnamen worden 
chique klinkende namen met 
opzet op de verkeerde lettergreep 
beklemtoond: iemand wôônt in de 
Amperéstraot in plaats van Ampère-
straat, of in de Cuppernícuslaon in 
plaats van in de Copernicuslaan, 
dat de klemtoon op de tweede 
lettergreep heeft. Helemaal hila-
risch wordt het als er zogenaamd 
Frans gespeld wordt: iemand 

M o e r s  t a a l Fran k Fin kers

‘Bent uwes ok al verinverteerd?’
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Carnavals-Bosch op 4 maart 1984. ‘Deuz’ = 

‘déés’ in gewoon Bosch? (Foto: Stadsarchief, 

collectie Het Zuiden)

Demasqué gewicht ig  taalgebruik



woont niet in de Von Suppélaan, 
maar in de Von Suppelaon mee 
’n striepke d’r op (op de -e). Er is 
zelfs een bekende verhaspeling 
van het Engelse Corned beef naar 
het vet Bossche Cornèd bief. Die 
weerstand tegen alles wat en tegen 
iedereen die belangrijk is, zie je ook 
terug in de aanspreekvorm van de 
Oeteldonkse carnavalsprins, zkh 
Prins Amadeiro. Dit heerschap van 
zeer hoge komaf wordt, zonder enig 
respect voor woordgeslacht, steevast 
begroet met het grammaticaal 
onjuiste D’n Hôôgheid. En zonnen 
Hôôgheid nuttigt absoluut geen 
dure champagne, maar het daarvoor 
in de plaats gebruikte veel plattere 
synoniem kraolekesnat (kraaltjesnat). 
Doe maar gewoner dan gewoon, zo 
luidt het devies. 
De Bosschenaren en zeker ook de 
Oeteldonkers, hebben geen enkel 
respect voor het woordgeslacht. 
Met het grootste gemak praat de 
Bosschenaar daarom over d’n Hema 
en zelfs over d’n hoer, vrouwelijke 
woorden, die, foutief, vermanne-
lijkt worden. Maar de Bosschenaar 
heeft er lak aan. Als het maar 
makkelijk bekt. Respect voor het 
hogere, voor status of voor het 
taalkundig correcte, het dient al-
lemaal genadeloos geëlimineerd te 
worden, zo lijkt de gedachte. Dat 
zie je ook terug in het gebruik van 
het in Den Bosch en Oeteldonk 
veelvuldig gebruikte Uwes, dat 
zowel als persoonlijk en bezittelijk 
voornaamwoord voorkomt. Zeer 
bijzonder is dat Uwes in alle (!) 
vier naamvallen wordt gebruikt.1 
Uwes is afkomstig van de zes-
tiende-eeuwse beleefdheidsvorm 
u.e., wat staat voor Uwe Edelheid. 
Het kwam oorspronkelijk onder 
meer voor in de tweede naamval 
als Uwes, maar de Bosschenaar 
maakt totaal geen onderscheid 
meer.2 Cor Swanenberg geeft een 
prachtig voorbeeld van een mix 
van beleefdheid en het schoppen 
tegen status: hij heeft het over een 

jongetje dat vroeger in een bui van 
hoge verontwaardiging zijn frater 
op de lagere school uitmaakte voor 
rotten Uwes.3 Geen boodschap heb-
ben aan taalkundige conventies en 
regels, dat lijkt zeer kenmerkend 
voor de Bosschenaar en meer nog 
voor de Oeteldonker. Die houding 
wordt illustratief samengebald 
in het volgende mooie zinnetje, 
met eigenlijk drie taal- of stijlfou-
ten: Uwesen Hôôgheid heet zekers 
deurgeleerd, want Uwes doet toch 
zô vergimmes intellèktigènt!4 Dit 
zinnetje begint met het verkeerde 
woordgeslacht: Uwesen, vóór het 
vrouwelijk woord Hôôgheid. Dan 
volgt een klassiek Bosch voorbeeld 
van oorspronkelijk foutief taalge-
bruik, in het als eerste naamval 
gebruikte Uwes: Uwes doet. Aan 
het einde van de zin nog een 
voorbeeld van een opzettelijke (?) 
stijlfout, in de vorm van een con-
taminatie, gebruikt in het woord 
intellèktigènt, uitgesproken met 
die kenmerkende vètte Bossche 
è-klank. Een humoristisch 
samengaan van de woorden 
intelligent en intellectueel. Nóg 
bonter wordt het als er – en dat 
is een echte hype in Oeteldonkse 
kringen – een vorm van pseudo-
hypercorrectie plaatsvindt. Je ziet 

dat bijvoorbeeld bij het prefix ver- 
bij voltooid deelwoorden. Zoals in 
verinverteerd. Menig Oeteldonker 
plakt daar nóg een prefix voor: ge-. 
En zo ontstaat de erg vermakelijke 
hypercorrectie Bent Uwes al ge-
verinverteerd? Of: Hij heet de hille 
kiet ge-verdestruweerd (Hij heeft het 
hele huis vernield). Dit soort – in 
mijn ogen – opzettelijke uitglijders 
door mensen die juist graag willen 
etaleren dat zij wél taalbewust 
bezig zijn, zie ik zeker niet als 
een structureel verschijnsel. Maar 
humoristisch is het wel. Dus: 
Uwes wouwt hier in Den Bosch lèk-
ker ’n bietje veurnaom en belangrijk 
komme doen? Nou, dè doet Uwes 
dan mar mooi op oew eige!  nnnnnnnn

Noten
1 H. van den Bersselaar, Grôôt Bosch 

Dictee (’s-Hertogenbosch 2003) p. 114.
2 L. Reelick e.a., Bosch Woordenboek 11 

(’s-Hertogenbosch 1993) p. 85.
3 C. Swanenberg, Die he’ wè… (Delft 1987) 

p. 227.
4 F. Finkers, ’t Grune buukske (’s-Hertogen-

bosch 2011) p. 27.
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Carnavals-Bosch (???) op 11 februari 1949. 

Een Raad van Elf in Hotel Noord-Brabant.

(Foto: Stadsarchief, collectie Het Zuiden)



De eerste Bossche akte

200 jaar Burgerlijke Stand
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en dat de inschrijving van zijn doop op 14 december 
1810 correct is. Antonius werd bij zijn doop een ‘filius 
naturalis’ genoemd. Dit betekent ‘natuurlijke zoon’ 
in tegenstelling tot ‘filius legitimus’ (wettige zoon), 
zoals een kind wordt genoemd dat geboren is tijdens 
een huwelijk. De ouders van Antonius waren dus 
niet getrouwd. Ook staat in de doopinschrijving een 
tweede doopnaam Jacobus, een vernoeming naar 
zijn peettante Jacoba Bagt. Het meest opvallende is 
echter de naam ‘Alazia’. Volgens de regels van de 
burgerlijke stand zoals die in 1811 golden, kreeg een 
onwettig kind de achternaam van zijn moeder, in 
dit geval dus Vos. In de akte staat de naam ‘Alazia’ wel, 
maar als tweede voornaam. ‘Alazia’ is een zeldzame 
naam. De vader was niet aanwezig bij de aangifte van 
het overlijden van zijn zoon. Misschien dat deze twee 
zaken ervoor gezorgd hebben dat de achternaam van de 
vader per abuis als tweede voornaam in de akte kwam. 
De tweede doopnaam Jacobus komt in de overlijdens-
akte niet meer voor.
Conclusie: een ambtenaar van de burgerlijke stand, in 
dit geval burgemeester A. Verheyen, is ook maar een 
mens. Ook moest men nog wennen aan deze nieuwe 
registratie met strikte regels voor voor- en achternamen. 
Nieuwsgierig geworden naar de achtergronden van 
dit vroeggestorven jongetje ging ik op zoek naar meer 
informatie over zijn ouders. De vader, Antonius 
Alazia, komt in de bronnen niet meer voor. Misschien 
was hij een soldaat in dienst van de Franse troepen 
die vanaf 1810 in de stad waren gelegerd. Het lijkt 
erop dat hij slechts kort een rol in het leven van de 
moeder heeft gespeeld. 

Dit jaar is op diverse manieren stilgestaan bij het 
200-jarig bestaan van de burgerlijke stand in 
Nederland. Voor veel genealogen is deze invoering 
in 1811 belangrijk omdat het zoeken naar voorou-
ders vanaf de invoering behoorlijk eenvoudiger is 
geworden. Op de valreep van dit jubileumjaar willen 
we u het volgende niet onthouden. Een vraag van 
dhr. Velders, medewerker van de afdeling Burger-
zaken, bracht namelijk een akte met een opvallend 
verhaal aan het licht. De vraag luidde simpelweg 
‘wat was de eerste akte die in de stad is opgemaakt 
door de ambtenaar van de burgerlijke stand?’ Het 
antwoord was snel gevonden: een akte opgemaakt op 
4 januari 1811 om vier uur ’s middags. Het gaat om 
de overlijdensakte van een jongetje dat op 3 januari 
om half negen ’s ochtends, slechts twintig dagen 
oud, overleed: Antoine Alazia, zoon van Anna Vos. 
Moeder en baby woonden aan de Oude Dieze, wijk 
e 175. In de kantlijn van de akte is een zogenaamde 
‘kantmelding’ geschreven. De ambtenaar van de 
burgerlijke stand was namelijk een aantal woorden 
vergeten in de akte. Deze aanvulling werd goedgekeurd 
door de handtekeningen van de personen die aan-
gifte deden en de ambtenaar van de burgerlijke 
stand (zie afb. 2). De namen van het jongetje kunnen 
verschillend worden geïnterpreteerd: is Alazia zijn 
achternaam of is het zijn tweede voornaam? Er staat 
namelijk geen naam van de vader in de akte. Daar-
om ging ik op zoek naar zijn doop. Ook deze was 
snel gevonden. Het jongetje werd op 14 december 
1810 gedoopt als Antonius Jacobus, natuurlijke zoon 
van Antonius Alazia en Anna Vos. Doopgetuigen 
waren Bartholomeus Vos en Jacoba Bagt (zie afb. 1).
Een aantal zaken valt op. Zo is het jongetje bij zijn 
overlijden geen twintig dagen oud, maar minstens 21 
dagen oud. We nemen namelijk aan dat het jongetje 
tenminste één dag oud was toen hij gedoopt werd 

Monique Br u mmans

Afb. 1. Deze akte in het doopboek van de St. Jan en St. Pieter 

vermeldt de doopdatum van Antonius: 14 december 1810. 

(Stadsarchief, collectie dtb nr. 26)



Wat levert het onderzoek naar de moeder dan op? 
Op 12 oktober 1765 wordt een meisje genaamd 
‘Jeanne’ gedoopt in ’s-Hertogenbosch. Ze is de 
dochter van Bartholomeus Vos en Gerdina Veltman. 
Dit zou betekenen dat Jeanne 45 jaar oud is wan-
neer in december 1810 haar zoontje wordt geboren. 
Omdat bij zowel de doop als het overlijden Bartho-
lomeus Vos aanwezig is, moeten we toch aannemen 
dat dit inderdaad het geval is. Een derde aanwijzing 
dat Jeanne inderdaad op hoge leeftijd bevallen is 
van Antonius staat in haar overlijdensakte. Zij over-
lijdt op 1 juni 1812 in het Groot Ziekengasthuis. De 
aangifte wordt opnieuw gedaan door Bartholomeus 
Vos. In haar overlijdensakte staat dat het de dochter 

is van hem en van Dina Veltman. Dit haalt alle twijfels 
weg. Jeanne Vos heeft inderdaad op hoge leeftijd een 
kind gekregen van Antonius Alazia. Helaas heeft 
het zoontje niet lang geleefd. De moeder is slechts 
anderhalf jaar na de geboorte van haar zoon overle-
den. Volgens het inschrijvingsregister van het Groot 
Ziekengasthuis is ze op 28 mei 1812 opgenomen 
met ‘fièvre adynamique’: koorts met grote zwakte en 
uitputting. Begrijpelijk gezien datgene wat zich in de 
laatste jaren van haar leven heeft afgespeeld….  nnnnnn

Gebruikte bronnen
n  Burgerlijke stand ’s-Hertogenbosch, geboorte-, huwelijks- en 

overlijdensakten, 1811.
n  Burgerlijke stand ’s-Hertogenbosch, overlijdensakten 1812.
n  Doop-, trouw- en begraafboeken ’s-Hertogenbosch, inv.nr. 25, doop-

boek van de Sint-Jan, Sint-Pieter en Sint-Catharina, 1762-1788.
n  Negentiende-eeuws archief van de Godshuizen, de zoge-

naamde ‘Groene Reeks’, inv.nr. 331, naamregister van opgeno-
men patiënten, 1811-1819.
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Afb. 2. Op 4 januari 1811 werd in het stadhuis de eerste akte opge-

maakt van de Bossche Burgerlijke Stand. Het betrof het overlijden van 

Antoine. (Stadsarchief, archief Ambtenaar van de Burgerlijke Stand)



‘Pastor i je -huysinge’  b l i j f t  inspirerend

In Engelen aan de Dieze
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Met het huis kocht de familie Vermeijden ook de 
geschiedenis van de voormalige ‘pastorije-huysin-
ge’, een kolfje naar de hand van Ans Vermeijden 
die jarenlang lid van de kerkenraad van het nabijge-
legen protestantse kerkje was én vrijwilligster van 
het Stadsarchief in Den Bosch. 

Bouw
De ‘predikantenwoning, met de voorzijde georiën-
teerd op de rivier’, dateert van 1678. Gebouwd op 
de puinhopen van een pand, dat daar eerder stond, 
maar in het rampjaar 1672 werd verwoest toen 

Jac. J. Luyck x

Wie kerk zegt, zegt pastorie. Maar pastorie is de 

woning waar Ans Vermeijden (78) nu woont, aan de 

Graaf van Solmsweg in Engelen, al sinds 1965 niet 

meer. Omdat de armlastige Hervormde kerk het sta-

tige pand langs de Dieze niet meer kon betalen, werd 

het na de dood van dominee W. Melis verkocht. 

Voorzijde van de voormalige pastorie. (Foto: Olaf Smit)

Aanzienlijke huizen



tijdens de Frans-Nederlandse Oorlog (1672-1679) 
vrijwel geheel Engelen werd platgebrand door de 
Staatse troepen. In hun strijd tegen de oprukkende 
Fransen wilden zij een vrij schootsveld hebben tus-
sen de Schans van Engelen en Fort Crèvecoeur. Dit 
huis was van 1644. Ans Vermeijden: ‘In 1641 is de 
kerk opgericht. Daarna was het zaak voor de domi-
nee een hof te organiseren.’ Gezien de grote tuin, 
zoals die er nu nog is, is het niet verwonderlijk dat 
in oude stukken van ‘de hof’ wordt gesproken. 
Het nog altijd imposante woonhuis dat in 1678 
werd gebouwd, deels met stenen van het oude huis, 
is van de hand van meester-timmerman Hennen 
Pulsers uit Den Bosch. Het heeft een zadeldak, 
waarvan het riet pas vernieuwd is. Aangrenzend het 
voormalige, eveneens rietgedekte koetshuis, dat in 
de wandeling ‘de boerderij’ heet. Niet onbegrijpelijk 
gezien het aanzicht. Een dochter van Ans Vermeij-
den woont daar tegenwoordig. 
Overigens is ‘nergens gebleken dat het koetshuis 
ooit als boerderij in gebruik is geweest’. Wel was 
deze aanbouw behalve koetshuis ook woonhuis van 
de koetsier. ‘Die was trouwens niet alleen koetsier, 
hij was tevens koster van de kerk, klokkenluider, 
doodgraver en… onderwijzer. In later jaren woonde 
daar Truus Peulen die postkantoorhoudster was. 
Voordien zetelde daar de ‘brievengaarder’. Volgens 
mij is dit het eerste postkantoor van Engelen geweest.’ 

Schout
In 1760 is de oude pastorie geheel vernieuwd onder 
het toeziend oog van de bekende Bossche meester-
timmerman Willem Hubert. Het heeft overigens 
de nodige voeten in aarde gehad voor men op 
stevig aandringen van de toenmalige predikant, 
ds. Walraven, het huis op mocht knappen. Want 
daarvoor was toestemming vereist van de ‘Staaten 
van Holland en West-Vriesland’.1 De toestemming 
voor ‘’t doen van eenige noodzakelijke Reparatiën 
en veranderingen aan de pastorije-huysinge binnen 
Engelen’ – een eufemistische omschrijving voor 
wat volgens haar een grote verbouwing moet zijn 
geweest – is in 1759 verleend, achterhaalde Ans 
Vermeijden, die daarvoor naar Den Haag is gereisd 
om het zogeheten ‘Resolutieboek van de Staten’ te 
raadplegen. 
‘Wat ik mooi vind is, dat deze woning in oude stuk-
ken ‘pastorije-huysinge’ heet. In documenten van 
latere datum wordt gesproken van het huis van de 
dominee. Dat is zo prozaïsch’, mijmert Ans Ver-
meijden, om ons vervolgens op nog een wetens-
waardigheidje te trakteren: Ds. Walraven was tevens 
‘Schout van den Dorpe en Heerlijkheid Engelen’.
Van die verbouwing van 1760 heeft de tegenwoor-

dige bewoonster, die als scriba het kerkarchief uitvoerig 
heeft onderzocht, ‘een hele beschrijving gevonden hoe 
het verbouwd moest worden. Leuk voor ons, maar 
wie heeft daar verder nog belangstelling voor!?’ 

Plafond
De monumentale voordeur van Graaf van Solms-
weg 65 is wat de bezoeker het eerst imponeert. 
Achter de diepblauwe voordeur de hal, met nog 
een mooie deur gescheiden van de gang die tot de 
achtergevel reikt. Voorzien van fraaie beige/grijze 
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Fraaie tegelvloer in de gang. (Foto: Olaf Smit)



tegels, die met motieven in geel en rood fleurig 
aandoen. Ans Vermeijden vertelt: ‘Dezelfde tegels 
hebben ook in de kerk gelegen. Ik vermoed dat ze 
dateren van een verbouwing van kerk en pastorie 
die blijkens oude rekeningen in 1891 heeft plaatsge-
vonden.’ Ouder zijn de grijze plavuizen in de aan-
grenzende keuken, aan het eind van de gang rechts. 
‘Die zijn van 1760.’ 
Links van de voordeur twee ramen (vroeger maar 
één), waarachter de woonkamer, ‘het groot salet’, 
plus achterkamer. Tussen deze kamers en suite dubbele 
openslaande deuren met een geprofileerde kroonlijst, 
‘waarschijnlijk ook uit 1760’, evenals de vloerplanken. 
De voorkamer heeft een prachtig beschilderd stuc-
plafond. Een verhaal apart: ‘Omstreeks 1881 werd ds. 
Oudegeest beroepen naar een andere gemeente. 
Dat vond de kerkenraad niet leuk. Toen de domi-
nee dan ook besloot het beroep niet aan te nemen 
liet de kerkenraad uit dankbaarheid de gang en de 
beide woonkamers plafonneren. In die tijd werd 

zo’n plafond in kleur aangebracht, met eigentijdse 
versieringen.’ De kleur werd zachtgroen, omgeven 
door twee brede randen, telkens in een iets donkere 
tint groen. De buitenste rand werd opgefleurd met 
Jugendstilachtige motieven, de binnenste rand werd 
versierd met bloemetjes. Helaas werd het plafond in 
de loop der jaren meermalen overgeschilderd. Toen 
een van de zoons Vermeijden in 2004 de beide 
kamers een flinke opknapbeurt zou geven, kwamen 
resten van het oude stucplafond te voorschijn. De 
zoon maakte daar een sjabloon van, en mede aan 
de hand van adviezen van de bam, de gemeentelijke 
dienst Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten, 
heeft hij de oude plafondschildering nauwgezet 
gereconstrueerd en in ere hersteld. Een enorme 
klus, waar hij enkele maanden zoet mee was. 

Klein salet
Tegenover de twee ramen ter linkerzijde van de 
blauwe voordeur bevindt zich aan de rechterkant 
maar één raam. Die is van de opkamer oftewel het 
‘klein salet’, waaronder de kelder met bont gekleur-
de oude tegels, die ook uit 1760 zijn. ‘In een van de 
oude stukken is sprake van een woonkamerkelder. 
We denken dat dit ’m moet zijn geweest, want ach-
ter een dichtgemetselde muur ontdekten we een 
trap, die naar een kelder onder de gang leidde. Dat 
moet de oorspronkelijke kelder van dit huis geweest 
zijn.’ De vermeende ‘woonkamerkelder’ steekt ook 
ongeveer een halve meter boven de begane grond uit. 
In de opkamer werden vroeger de vergaderingen 
van de kerkenraad gehouden. ‘Omdat tijdens die 
vergaderingen de kamer blauw van de rook stond, 
was boven de deur een klein ventilatierooster aange-
bracht. Toen dat kamertje eens een beetje opgeknapt 
moest worden, wilde de stukadoor het gat dichtma-
ken. Ik vond het echter veel te mooi, dus zei ik dat 
het moest blijven zitten. Het smeedijzeren roostertje, 
roomkleurig geverfd, is best nog decoratief ook.’ 

Badfornuis
Terug in de voorkamer wijst Ans Vermeijden op de 
ramen. ‘Daar kom ik niet uit. Deskundigen zeggen dat 
ze van oorsprong nooit zo groot geweest kunnen zijn, 
maar ik heb ergens gevonden dat iemand met betrek-
king tot de ramen heeft gezegd: ik wil ze hebben als in 
de kerk van Vlijmen. En die gelijkenis bestaat. Maar 
als de deskundigen het zeggen, wie ben ik om te den-
ken dat ik het beter weet.’ Hoewel… ‘Ik heb het alle-
maal wel opgezocht’, volhardt Ans Vermeijden toch 
een beetje. Zij het niet zonder te relativeren: ‘Maar er 
is zoveel dat ik nog moet uitzoeken.’ 
Wat ze wel al heeft kunnen nagaan is dat de trap 
naar boven, nu tussen opkamer en keuken, ooit in 
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Stucplafond in de voorkamer met gereconstrueerde beschildering.

(Foto: Olaf Smit)



de keuken heeft gezeten. Dat was een wenteltrap, 
waarvan de fraaie spijlen nu de balustrade vormen 
rond het trapgat op de eerste verdieping. Ook 
ontdekte ze dat achter de keuken nog een andere     
(bij)keuken heeft gezeten. ‘Er moet nog iets als een 
fundering in de grond zitten, want bij regen kan 
het water daar niet weg. Die achterkeuken zal ooit 
verwijderd zijn.’ 
Blijkens het archief moest indertijd ‘de schoorsteen in 
de keuken doorgetrokken worden, zodat er een fornuis 
onder kon. Een badfornuis. Dat was zoals de naam al 
zegt een fornuis met een bad. Het was vroeger immers 
gebruikelijk dat men in de keuken in bad ging, al was 
in een doorsnee huis het bad niet meer dan een teil. 
Zo’n badfornuis was heel luxe voor die tijd.’
In de keuken zou ook een bedstee hebben gezeten, 
maar ‘het kan ook zoiets als een bierkast geweest 
zijn. De kast zit er nog, maar die is zo klein, dat ik 
denk dat het geen bedstee geweest kan zijn.’

Kleine raampjes
Op de bovenverdieping bevinden zich aan de voor-
kant drie slaapkamers op een rij, aan de buitenzijde 
herkenbaar aan de drie ramen. Achterin is een klein 
kamertje, dat in de familie Vermeijden het ‘dienst-
bodekamertje’ is gaan heten. Opmerkelijk zijn de 

vier kleine raampjes, in elk van de beide binnen-
wanden twee. ‘Eerst fantaseerden we dat die ruitjes 
bedoeld waren om de dienstbode in de gaten te hou-
den’, maar naspeuringen leerden dat zich achter het 
‘dienstbodekamertje’ nog een klein kamertje heeft 
bevonden. Die raampjes waren dus bedoeld om nog 
een sprankje licht in dat tweede kleine kamertje te 
laten doordringen. Het wandje tussen voorslaap-
kamer en het dienstbodekamertje is lang geleden 
weggehaald. In de open ruimte vind je nu een oude 
trap naar de zolderverdieping. Als de twee raampjes 
in de andere wand bedoeld waren om licht door te 
laten, zal dat ook het geval zijn geweest met de twee 
andere raampjes, waarvan er inmiddels één is dicht-
gemaakt. Het profiel is echter duidelijk te zien. Of 
de overloop veel baat bij deze ‘licht-doorlaat’ heeft 
gehad mag worden betwijfeld. 
Aan de andere zijde van de eerste verdieping zijn 
nog twee kamertjes, net groot genoeg overigens om 
er een badkamer en een douche van te maken. 
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Afbeelding van de pastorie van Engelen zoals deze er ten tijde van 

ds. Leemans (1802-1809) uitzag. (Foto: Collectie Angrisa Heem-

kundekring Engelen)



Bewaarmens
Voor wie mocht denken dat het allemaal wel erg 
groot is voor een vrouw alleen, heeft Ans Vermeijden 
haar antwoord klaar. ‘Als je weet wat voor bewaar-
mens ik ben, dan heb ik veel ruimte nodig.’ Het valt 
de bezoeker niet moeilijk vast te stellen dat er inder-
daad van alles bewaard wordt.
Ans Vermeijden voelt zich in dit huis dan ook als een 
vis in het water. ‘Als ik alles zo op me in laat werken, 
dan denk ik dat dit huis en zijn hof, waarin nog een 
oude put – die is zeker nog van de eerste bouw – erg 
inspirerend moet zijn geweest voor zijn bewoners.’ 
‘Als mijn man door onze tuin liep zei hij dikwijls: die 
dominees hebben hier toch wel prachtig gezeten. 
Trouwens, ik wil alle dominees die hier gewoond 
hebben nog eens op een rijtje zetten. Ik weet zeker 
dat je er heel wat uithaalt wat de moeite van het 
weten waard is.’ In dit verband wijst ze er op dat 

het huis ook bewoners heeft gehad, die landelijke 
bekendheid hebben gekregen. Als eerste noemt ze 
Karel Sluyterman, een kunstenaar en ontwerper 
(o.a. van meubelen), die later hoogleraar in Delft is 
geworden. Om zijn prachtige muurschilderingen 
in het eerste station van Den Bosch staat hij te boek 
als ‘de maker van de rijke decoratie van de vesti-
bule’. Na enig nadenken vallen er nog wat namen, 
zoals die van Tak van Poortvliet, die Kamerlid is 
geworden, en de schrijver Johannes Hoek, die een 
zoon was van ds. Hoek. 
Huis en hof zijn even inspirerend voor Ans Vermeijden: 
‘Ik heb nog veel om uit te zoeken.’ nnnnnnnnnnnnnn

 
Noot
1 Engelen lag niet in Brabant. Het behoorde, net als veel meer 

dorpen en de stad Heusden die nu in het noorden van de 
provincie liggen, tot het gewest Holland. Zoals veel gewesten 
zag Brabant er uit als een lappendeken.Bokhoven bijvoorbeeld 
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De achterzijde van het pand. (Foto: Olaf Smit)

hoorde tot het bezit van de prins-bisschop van Luik. 
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moet hebben uitgezien. In het 
midden zien we Maria met kind, 
met aan haar rechterkant Johan-
nes de Evangelist en aan haar 
linkerkant een devote pelgrim. 
’s-Hertogenbosch was in de Mid-
deleeuwen een belangrijk bede-
vaartsoord. Van heinde en verre 
trokken pelgrims naar de Sint-Jan 
om bij het beeld van Onze Lieve 
Vrouw te smeken om genezing 
van hun aardse kwalen. Als aan-
denken maar vooral als bewijs 
voor de lange reis werd dan vaak 
een tinnen insigne aangeschaft. 
Het pelgrimsinsigne dat voor ons 
ligt heeft ’s-Hertogenbosch nooit 
verlaten. Wellicht is het onge-
merkt uit een zak gegleden of 
van een muts gevallen en terecht-
gekomen in het straatafval. Hoe 
dan ook. Het miniatuurtje van tin 
biedt ons niet alleen een prachtig 
kijkje in het voor archeologen zo 
ongrijpbare geestelijke leven in de 
Middeleeuwen maar ook juist een 
heel tastbaar beeld van de verschij-
ningsvorm van de Sint-Jan. 
En dat allemaal dankzij de piepjes 
van Wim.  nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Als Wim binnenkomt is de deur-
opening gevuld. Zijn imposante 
gestalte wordt versterkt door zijn 
‘uniform’: een blauwgrijze, versle-
ten doorwerkjas, een zwarte broek 
met kniestukken en zware werk-
schoenen. Wim is stukadoor maar 
in de weinige vrije tijd die hem 
door zijn baas en zijn vrouw wordt 
gegund, zwerft hij met goedkeu-
ring van de stadsarcheoloog en 
gewapend met een metaaldetector 
over de opgravingsvlakken in de 
binnenstad van ’s-Hertogenbosch. 
Vloeiend en zonder een plekje 
over te slaan, zoeft de witte schijf 
van de detector vlak boven de 
grond. De detector is verbonden 
met zijn arm maar belangrijker 
nog is het snoer dat uit een klein 
kastje op de detector steekt en 
kronkelend naar de koptelefoon op 
zijn oren loopt. Dankzij zijn jaren-
lange ervaring filteren zijn herse-
nen feilloos de piepjes en bliepjes 
die binnenkomen. Elk piepje of 
bliepje verraadt de aanwezigheid 
van metaal in de ondergrond. 
Omdat archeologen voornamelijk 
met de graafmachine en de schop 
werken en veel minder met de 
troffel en een kwastje, ontsnapt er 
veel van het kleine materiaal aan 
hun aandacht. Het is spijtig en 
onvermijdelijk maar er is enige 
berusting omdat ze weten dat ze 
kunnen terugvallen op mensen 
als Wim. Voor Wim blijft niks 
verborgen. Vaak betekent een 
piepje een ijzeren spijker, soms 
een koperen duit en heel soms een 
prachtig gouden ringetje met een 
rood steentje. Het merendeel van 
de vondsten bestaat echter uit vor-
meloze klompjes roest die na res-
tauratie niet zelden een prachtige 
ijzeren gesp blijken te bevatten. 

Wie denkt dat Wim vooral uit is op 
munten en juwelen heeft het mis. 
Vorig jaar nog kwam hij binnen 
met een zakje rinkelend metaal. 
Hij schudde het zakje uit op tafel 
en legde de munten en ringetjes 
terzijde zonder er een woord aan 
vuil te maken. Terwijl wij begerig 
het edelmetaal door onze handen 
lieten gaan, greep Wim in zijn 
binnenzak en haalde een klein 
plastic doosje tevoorschijn. Hij 
maakte het open en in de grote, 
eeltige handen, die gewend zijn 
om vele kilo’s zware pleister over 
muren en plafonds te smeren, lag 
een voorwerpje dat nog het meeste 
deed denken aan het ragfijne 
skelet van een prehistorische vis. 
Wim en wij wisten wel beter, het 
was geen vis en allerminst pre-
historisch. In zijn handen lag een 
prachtig tinnen pelgrimsinsigne 
uit de veertiende eeuw. 
Hoewel het insigne nog geen vijf 
centimeter groot is, hier en daar 
een pootje is afgebroken en een 
hoekje is omgebogen, herkennen 
we het silhouet van de Sint-Jan 
zoals dat er in de veertiende eeuw 

Piep piep

b a m p r a a t Stefan Molenaar



Nieuws van de bam

Op pelgrimage naar Santiago 
de Compostella ??

Eddy Nijhof

Santiago de Compostella is één 
van de belangrijkste bedevaarts-
oorden van Europa. Na Jeruzalem 
en Rome stond het qua populari-
teit onder pelgrims op de derde 
plaats. 
De apostel Jacobus zou tijdens 
zijn leven in Spanje hebben rond-
gereisd om daar het Christendom 
te prediken. Na zijn terugkeer 
naar Jeruzalem werd hij daar vol-
gens de overlevering in het jaar 
44 op bevel van Herodes Agrippa 
gemarteld en onthoofd. Zijn 
lichaam werd door zijn leerlingen 
overgebracht naar het Spaanse 
Compostella waar hij begraven 
zou zijn. Rond het jaar 800 vond 
men een marmeren tombe en 
kwam de verering van ‘zijn’ graf 
op gang. Vanaf de 11e eeuw nam 
de pelgrimage enorm toe, uit 
heel Europa kwamen pelgrims 
naar  het graf. Dat ook pelgrims 
uit ’s-Hertogenbosch afkomstig 
waren blijkt uit het feit dat een 
aantal Bossche pelgrims zich 
verenigden in een broederschap 
en een eigen broederschapskapel 
oprichtten. Deze kapel, het koor 
van de oude Sint-Jacobskerk, 
werd in 1430 gewijd. Naast de 
kapel bouwde men een hospitaal 
dat diende als een gasthuis om 
vreemdelingen op te vangen die 
ter ere van de Heilige Jacobus een 
bedevaart naar Santiago de Com-
postella ondernamen. 
Arme Bossche burgers die van de 
bedevaart terugkeerden, konden 
hier eveneens onderdak vinden. 
Lieden die de bedevaart als straf 
opgelegd was, werden in de regel 
uitgesloten. Uit de omschrijving 

valt op te maken dat het gasthuis 
tegen de kapel werd gebouwd: ‘(…) 
een daaraan palend hospitaal te 
mogen bouwen (…)’. Rond 1470 
werd de kapel verbouwd en kreeg 
zij de omvang van de oude Jacobs-
kerk zoals we die nu nog kennen.

De belangrijkste vondst, samen-
hangend met de verering van 
Jacobus in ’s-Hertogenbosch, is het 
fraaie beeld van de apostel dat in 
de kelder van Hooge Steenweg 9-11 
werd aangetroffen (afb. 1).1

Onder de keldervloer voor de trap-
ingang bevond zich een uit Baum-
berger kalksteen vervaardigd beeld 
van Jacobus. Het beeld, daterend 
uit de late 14e of vroege 15e eeuw, 
heeft nog resten van de oorspron-

kelijke polychromie. Iconografisch 
is Jacobus voorgesteld als apostel. 
Wanneer Jacobus wordt voorge-
steld als pelgrim draagt hij een 
pelgrimsmantel met pelgrims-
hoed, een pelgrimsstaf, een reistas 
en vaak een kalebas als drink-
kom. Op de hoed of op de reistas 
bevindt zich vaak de kenmerkende 
Jacobsschelp. Deze schelp is het 
algemene symbool geworden voor 
pelgrims.

In ’s-Hertogenbosch worden regel-
matig vondsten gedaan die wijzen 
op een bedevaart naar Santiago de 
Compostella. Tot op heden zijn er 
twee complete en vier fragmenten 
van Jacobsschelpen gevonden (afb. 
2). De bedevaartgangers kochten 
de Jacobsschelpen in Santiago en 
namen deze als souvenir mee naar 
huis. De schelpen, afkomstig van 
een tweekleppig schelpdier (Pec-
ten maximus L) lagen op de stran-
den van de Gallicische Atlantische 
kust. Handelaren verkochten ze 
aan de pelgrims. De schelpen wer-
den meestal doorboord om ze een-
voudig vast te kunnen naaien op 
de kleding, de hoed of de reistas 
van de pelgrim.
De schelpen waren zo populair 
dat ze ook in andere materialen 
geïmiteerd werden. Het meest 
voorkomend zijn speldjes die uit 
een tin-lood legering vervaardigd 
zijn (afb. 3). Van dit type zijn in 
’s-Hertogenbosch vele exemplaren 
gevonden. Het is dan ook maar de 
vraag of deze speldjes gekoppeld 
mogen worden aan een pelgrima-
ge naar Santiago. Veel waarschijn-
lijker is dat ze bedoeld waren als 
een algemene aanduiding voor een 
pelgrim.
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B e r i c h t e n

Afb. 1. Jacobus-beeld, Baumberger kalksteen, eind 14e, 

begin 15e eeuw, archeologisch onderzoek kelder Hooge 

Steenweg 9-11. (Collectie BAM; foto: Gerard de Graaf, 

’s-Hertogenbosch)



Zeer bijzonder is de vondst van 
Michel van Malsen. In het talud van 
de Stadsdommel vond hij, temid-
den van andere voorwerpen, een 
doorboorde schelp (afb. 4). De 
datering zou mogelijk 15e eeuw 
kunnen zijn. De schelp werd bij 
de bam als een Jacobsschelp aan-
gemeld. Bij nader inzien bleek het 
echter niet om een Jacobsschelp te 
gaan maar om de schelp van een 
oester (Ostrea edulis L.). Moeten 
we hier denken aan een Zeeuws 
bedevaartsoord waar men, analoog 
aan Santiago, schelpen verzamelde 
en waar pelgrims oesterschelpen 
kochten als souvenir aan hun vol-
brachte bedevaart? Tot op heden 
is, voor zover mij bekend, dit de 
enige doorboorde schelp van een 
oester die gevonden is in een 
middeleeuwse context. Een bede-
vaartsoord in Zeeland of elders 
waar oesters voorkomen had veel 
meer doorboorde oesters moeten 
opleveren. De oplossing zal dan 
ook ergens anders gezocht moeten 
worden.
Het lijkt erop dat we hier te maken 
hebben met iemand die zich voor-
deed als een vrome pelgrim die 
helemaal naar Santiago was afge-
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Afb. 2. Jacobsschelp met doorboring aan 

onderzijde, vermoedelijk tweede helft 14e 

eeuw, losse vondst bouwput Arena, Burge-

meester Loeffplein. (Collectie bam; foto: 

Tom Haartsen, Ouderkerk aan de Amstel)

 

Afb. 3. Sierspelden in de vorm van een 

Jacobsschelp, tin-lood legering, eerste helft 

15e eeuw, losse vondst bouwput Arena, 

Burgemeester Loeffplein. (Collectie bam; 

foto: Gerard de Graaf, ’s-Hertogenbosch)  

Afb. 4. Oesterschelp met twee doorborin-

gen, vermoedelijk 15e eeuw, losse vondst 

grondwerkzaamheden Stadsdommel. 

(Collectie bam; foto: Gerard de Graaf, 

’s-Hertogenbosch)

 



reisd. In de veronderstelling dat de 
Bossche burger het verschil tussen 
een doorboorde Jacobsschelp en 
een oester niet zou zien had deze 
‘pelgrim’ zich voorzien van een voor 
hem makkelijk te verkrijgen oester-
schelp. Wat de beweegredenen zijn 
geweest om zich als pelgrim voor 
te doen is moeilijk te zeggen. Het 
kan zijn dat deze persoon zich 
vroom wilde voordoen en zich zo 
van allerlei privileges (onderdak, 
voeding) wenste te verzekeren. Of 
is hier sprake van een pelgrim die 
een gedwongen bedevaart naar 
Santiago als straf opgelegd had ge-
kregen? Zekerheid hierover zullen 
we nooit krijgen en zo blijven er 
in de archeologie ook altijd zaken 
waarover we naar hartenlust kun-
nen speculeren.

Noot
1 R. Glaudemans en E. Nijhof, ‘Het huis 

‘Cupenborch’, in: ’s-Hertogenbosch, drie-
maandelijks tijdschrift over de geschiedenis 
van ’s-Hertogenbosch, 1992, p. 1-7.
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Skeletten Sint-Janskerkhof 
herbegraven

Rona ld van Genabeek

Voorafgaand aan de bouw van de 
Bouwloods, op het Sint-Jans-
kerkhof tussen de Sint-Jan en de 
Hinthamerstraat, werd in 1984 
een archeologisch onderzoek uit-
gevoerd. De bebouwing die tot 
1419 op deze plaats stond werd 
onderzocht evenals het kerkhof 
dat hier tot het midden van de 
negentiende eeuw lag.1 Ruim 400 
skeletten werden opgegraven die 
merendeels dateren uit de laatste 
gebruiksfase van het kerkhof. 
Omdat er voor het arbeidsintensieve 
onderzoek naar het skeletmateriaal 
geen geld was, is het onderzoek in 
de loop van vele jaren uitgevoerd 
door studenten van de Universiteit 
van Leiden. Inmiddels is dit onder-
zoek afgesloten. Zoals destijds is 
afgesproken zouden de skeletten 
een laatste rustplaats krijgen, een 

kelder direct ten noorden van de 
kerk waar zich een pompinstal-
latie van de brandweer bevond. 
Deze installatie is verwijderd en 
op 2 november jl.werd de ruimte 
als grafkelder in gebruik genomen 
met de bijzetting van de skeletten 
van het Sint-Janskerkhof.

Het onderzoek naar de opgegraven 
skeletten heeft veel informatie op-
geleverd over de gezondheidstoe-
stand van het arme deel van de 
Bossche bevolking in de eerste 
helft van de negentiende eeuw. 

De opgraving van een deel van het kerkhof 

in 1984. Op de voorgrond is te zien dat de 

doden niet in een eigen grafkuil lagen maar 

om en om met het hoofd of met de voeten 

naar het oosten waren begraven om ruimte 

te besparen. Op de achtergrond is te zien 

dat er veel skeletten op elkaar lagen, waar-

door het soms moeilijk was de afzonderlijke 

individuen van elkaar te onderscheiden. 

(Foto: bam)



Uit historische bronnen was 
namelijk bekend dat het gebied 
waar nu de bouwloods staat, in die 
tijd gebruikt werd voor het begra-
ven van de minst welgestelde Bos-
schenaren. De kindersterfte was 
hoog: ongeveer 30% van de begra-
venen was jonger dan 20 jaar. De 
opgegraven volwassenen waren 
gemiddeld 42 jaar, wat jonger is 
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dan in andere plaatsen. De lage 
levensverwachting hing samen 
met de lage sociale status van de 
overledenen en de vele ziektes die 
de stad in die tijd teisterden. Zo 
waren er begin negentiende eeuw 
epidemieën van cholera, mazelen, 
roodvonk en tyfus, waarvan vooral 
de armere Bosschenaren het 
slachtoffer werden. De leefomstan-
digheden van deze mensen zijn 
ook af te lezen aan de vele gevallen 
van Engelse ziekte, aanwijzingen 
van bloedarmoede en een geval 
van tuberculose. Engelse ziekte 
wordt veroorzaakt door een tekort 
aan vitamine D dat veroorzaakt 
kan worden door gebrek aan zon-
licht (donkere, bedompte woningen) 
of te weinig dierlijke vetten in de 

voeding. Bij ongeveer één op de 
vijf overledenen kon een geheelde 
botbreuk worden geconstateerd, 
hetgeen ook erg veel is. De gebit-
ten van de opgegraven personen 
waren evenmin al te best: bij 
overlijden waren de mensen 
gemiddeld al vier tanden kwijt en 
hadden ze drie tot vier tanden met 
gaatjes. Dit is veel meer dan in de 
periode ervoor in andere steden 
het geval is en hangt samen met 
de opkomst van bietsuiker aan het 
begin van de negentiende eeuw. 
Opvallend was ook het grote aantal 
mensen dat pijp rookte: 44% van 
de mannen en 12% van de vrou-
wen. Een gevolg van het roken van 
stenen pijpen was het uitslijten 
van een rond gat in de tanden. 
Dat ook vrouwen pijp rookten is 
in Nederland nooit eerder bij ske-
letten vastgesteld. Het gaat hier 
te ver om alle resultaten van het 
onderzoek te presenteren. In ieder 
geval kunnen we vaststellen dat de 
leefomstandigheden van de arme-
re Bosschenaren in de eerste helft 
van de negentiende eeuw zeer 
nadelige effecten hadden op hun 
gezondheidstoestand en zorgden 
voor een lage levensverwachting. 

Noot
1  M. Portegies, Dood en begraven in 

’s-Hertogenbosch, het Sint Janskerkhof 
1629-1858 (Utrecht 1999).

Nieuws van het Stadsarchief

Aanwinsten
n Aanvulling archief Coudewater, 

20e eeuw, 0,5 m
n  Ledenlijst van de St. Vincentius-

vereniging, (1847)1906-1943, 
1 deel, ontvangen van de heer 
C. van Rijt uit Geffen

n  Cahier van M. Ogier met adhesie-
betuigingen wegens een voor-
genomen concert van het Con-
certgebouworkest in het Casino, 

Of Bossche vrouwen in de negentiende 

eeuw pijp rookten is niet bekend. Pieter 

Jansz. Quast schilderde in 1647 wel een 

scène met enkele kaartspelers en een pijp-

rokende vrouw. Het paneel behoort tot de 

schilderijencollectie van het Rijksmuseum te 

Amsterdam.
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1935, ontvangen van mevr. 
J. Schoute-Jansen uit Utrecht

n  Artsenboek (?) van dr. Anderegg 
uit Rosmalen, 1881-1882, ont-
vangen van de heer Th. Anderegg 
uit Eindhoven

n  Collectie Frans Jansen met o.a. 

ansichten, bidprentjes, documen-
tatie herenmodezaken, 20e eeuw, 
0,2 m, ontvangen van mevr. 
H. Jansen uit ’s-Hertogenbosch

n  31 foto’s van de viering van het 
750-jarig bestaan in 1935, ont-
vangen van de heer M. van 
Hooren uit Rosmalen

n  Klassefoto en 4 rapporten lagere 
school van de heer Van den Acker, 
1931-1936, ontvangen van de 
heer G. v.d. Ven uit ’s-Hertogen-
bosch

n Videoband Rosmalen raakt nooit 
uit Beeld, 1995, ontvangen van 
de heer L. Ruzius uit Rosmalen

n dvd ‘Opbouwwerk werkt!’ uit 
2011 over ‘Welzijn nieuwe stijl’ 
in Den Bosch, ontvangen van 
mevr. M. de Laat van ‘Divers’.

Openstelling
Het Stadsarchief is, na de Kerst- 
en Nieuwjaarsperiode, die geen 
invloed hebben op de openstelling, 
weer vanaf dinsdag 3 januari 2012 
vanaf 09.30 uur voor het publiek 
geopend. Bovendien is het archief 
gedurende de eerste maanden van 
2012 geopend op de zaterdagen 7 
januari, 4 februari, 3 maart en 7 
april, telkens van 09.30-17.00 uur.
Het archief is vanwege carnaval 
gesloten op maandag 20 en dins-
dag 21 februari.

Website Sradsarchief vernieuwd
Samen met de website van de 
Gemeente ’s-Hertogenbosch is 
ook die van het Stadsarchief (www.
stadsarchief.nl) vernieuwd. De site 
biedt u onder andere de mogelijk-
heid tot het zoeken in inventaris-
sen, de bibliotheek van het archief, 
de doopboeken, de registers van de 
Burgerlijke Stand en tienduizen-
den foto’s in de Beeldbank. 

Nieuws van het 
Noordbrabants Museum

Onbekend interieur Sint-Jan

Pau l  Huys Janssen

Op 22 september jongstleden 
werd bij veilinghuis Dorotheum 
in Wenen een bijzonder schilderij 
geveild. Het betrof een schilderij 
uit 1840 van de weinig bekende 
schilder Bernardus van de Laar 
(1804-1872) voorstellende een 
kerkinterieur. Het Noordbrabants 
Museum werd getipt dat het hier 

Interieur Sint-Jan door Bernardus van de 

Laar (1804-1872). Zie ook de reproductie op 

de voorzijde van deze aflevering. (Collectie 

Noordbrabants Museum)
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gaat om een interieur van de 
Sint-Jan en daarover bestaat geen 
enkele twijfel. De schilder heeft 
een positie ingenomen ergens 
halverwege in de noordelijke koor-
omgang en kijkt van daaruit in de 
kerk. We zien geheel links nog juist 
een deel van de koorafscheiding en 
daarachter de zijkant van het oksaal 
en rechts nog een epitaaf en een 
hek. Eén en ander lijkt niet geheel 
kloppend te zijn en waarschijnlijk 
heeft de kunstenaar zijn fantasie 
bij de aankleding en uitwerking 
van de voorstelling de vrije loop 
gegeven.
Bernardus van de Laar was een 
uit Rotterdam afkomstige kun-
stenaar. Hij begon zijn loopbaan 
als assistent-huisschilder bij zijn 
vader, maar ontwikkelde zich later 
tot kunstschilder. Hij speciali-
seerde zich in architectuurstuk-
ken, vooral van kerkgezichten. 
Daarvoor reisde hij rond door 
Nederland, maar ook door bij-
voorbeeld Duitsland. Van de Laar 
heeft schilderijen gemaakt van de 
Grote Kerk in Breda en van ande-
re Nederlandse kerken, maar 
ook van de Dom in Keulen. Van 
de Sint-Jan in ’s-Hertogenbosch 
heeft hij nog één ander schilderij 
gemaakt. Met zijn kerkgezichten 
past de kunstenaar zeer goed in 
een Nederlandse traditie. In de 
eerste decennia van de negen-
tiende eeuw waren er veel schil-
ders die zich bezig hielden met 
architectuurstukken. Dat konden 
stadsgezichten zijn, maar ook 
straattaferelen, stadhuizen, kaste-
len en kerken. De bekendste onder 
hen zijn Johannes Bosboom (die 
ook de Sint-Jan heeft geschilderd), 
Cornelis Springer en Charles Leic-
kert. 
De Sint-Jan in ’s-Hertogenbosch 
werd in de tweede helft van de 
negentiende eeuw op de schop 
genomen. Volgens de ‘moderne’ 
ideeën van die tijd kreeg de kerk 

een neogotische aankleding. Die 
zou beter aansluiten bij de tijd van 
de middeleeuwen toen de Sint-Jan 
feitelijk gebouwd was. Daarom 
werd de kerk ‘gestript’ van alles 
wat daarbij niet paste. Ook het 
oksaal moest eraan geloven. De 
bouw van het oksaal was in 1610 
in opdracht gegeven aan Coenraad 
van Norenberch, die het in 1613 
voltooide. Het stond op de schei-
ding tussen het priesterkoor en 
het schip van de kerk, zodat het 

de gelovigen het zicht op het koor 
benam. Dat was ook de bedoeling, 
want de katholieke kerk wilde 
eigenlijk niet dat de ‘gewone’ 
gelovigen deel uitmaakten van de 
eucharistieviering zoals die was 
voorbehouden aan de priesters en 
andere geestelijken. Deze schei-
ding werd in de negentiende eeuw 
steeds meer als ouderwets gezien 
en dat was een tweede reden om 
het oksaal weg te doen. Het oksaal 
werd in 1866 verkocht en via een 
Engelse kunsthandelaar kwam 
het terecht in het Victoria & Albert 
Museum te Londen, waar het nog 
steeds te bezichtigen is. Het is één 
van de vele schatten die uit ’s-Her-
togenbosch verdwenen zijn. Dankzij 
het schilderij van Bernardus van 
de Laar is de oude tijd weer een 
klein beetje terug gekomen.

Op het schilderij van het interieur van de 

Sint-Jan door Bernardus van de Laar zien we 

ook een gedeelte van het oksaal. Het oksaal 

werd – als niet passend in de kerk – door het 

kerkbestuur verkocht. Het bevindt zich in 

het Victoria en Albert Museum in Londen. 

De foto van A.G. Schull dateert van vóór 

1866.(Foto: Stadsarchief)
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Foto omslag voorzijde
Bernardus van de Laar, Gezicht in de Sint-Jan. 
Olieverf op paneel, 54,5 x 43 cm. Gesigneerd en 
gedateerd 1840. Zie het bericht van het Noord-
brabants Museum in deze aflevering. (Collectie 
Noordbrabants Museum)

Foto omslag achterzijde
Op 6 augustus 1936 ‘parkeerde’ de chauffeur van 
expediteur Harbers uit Rijssen tegen de brug over 
de Zuid-Willemsvaart bij het Hinthamereinde. 
(Foto: Stadsarchief, collectie Het Zuiden)


