
Museumnieuws
Musea en verbouwingen zijn een onwaarschijnlijk 
koppel. Het museum is voor velen nog altijd een 
bolwerk van verstilling volgens negentiende-eeuwse 
idealen. Verbouwingen gaan gepaard met het grove 
geweld en de tetterende transistorradio’s van aan-
nemers. De tegenstelling is bovendien zo treurig 
in de aanblik: onttakelde zalen vol gereedschap en 
geelgehelmde mannen. Maar ook: bewakers zonder 
kostbaarheden, conservatoren zonder collectie. En 
vooral géén bezoekers. Een museumcollectie ver-
plaatsen is een onderneming die je met militaire 
precisie moet uitvoeren. Onvervangbare schilderijen 
met krakende lijsten moeten van de muur. Gehand-
schoende handen pakken kwetsbare oudheden uit 
vitrines. Al die beweging staat haaks op de verstil-
ling. Gelukkig zijn de collecties weer terug in het 
Museumkwartier. En dankzij de uitbreidingen 
hangt er meer op zaal en is het depot weer wat leger.

Wat mij opvalt bij veel heropende musea is dat het 
eigen magazine sneuvelt. Het Rijksmuseum had bij-
voorbeeld oog – met de nadruk op ‘had’. De groten 
moeten kennelijk net zo goed op de kleintjes gaan 
letten. En ook de musea uit het Museumkwartier 
volgen die trend. De krant die Het Noordbrabants 
Museum voorheen drie keer per jaar in eigen be-
heer uitgaf, maakte de heropening niet meer mee. 
Er is een feestelijke maar vooral eenmalige openings-
krant. En dat was het. 
Wie de website van respectievelijk het SM’s en Het 
Noordbrabants Museum bekijkt, ziet waar alle kopij 
van de eigen uitgaven nu naar toe gaat. Alles staat 
online: collecties zijn volledig gedocumenteerd en 
gefotografeerd. Je vindt er interviews met mede-
werkers, maar ook de agenda, het educatieve aan-
bod, de nieuwsbrief. En dan heb ik het nog niet 
over de onvermijdelijke sociale media als Facebook 
en Twitter. Het gevolg: iedereen kan naar harten-
lust grasduinen. Maar er is geen gids, geen dui-
ding. Even leek het erop dat de informatievloedgolf 
ons veel zou opleveren, maar daar hadden we toch 
al mee afgerekend? We willen juist effectief met onze 
tijd omspringen. Koersen op de kennis van experts. 
Genieten van mooie dingen. Juist een museummaga-
zine kan die honger stillen. Een blad met een zorgvul-
dige vormgeving en treffende inhoud zorgt voor een 
aangename nazit. Het is de esthetiek van een gedrukt 
tijdschrift dat past bij de klasse van een museum.
Hopelijk kan ik het Museumkwartier komend jaar 
ook geprint mee naar huis nemen!

Pascal Viskil

Het Museumkwartier vanuit de tuin, met links het nieuwe SM’s en 

rechts Het Noordbrabants Museum. (Foto: Joep Jacobs)
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De put  op de Markt

Middelpunt van ’s-Hertogenbosch
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armen- en ziekenzorg, brandbestrijding en toegan-
kelijkheid van de waterwegen in de stad. Het Blok 
van de Markt had niet genoeg financiële middelen 
om grote uitgaven aan de put te betalen. In die ge-
vallen kwam de stad in actie.

Ester  Vin k*

In 1977 kwam de put op de Markt aan het licht 

tijdens een opgraving onder leiding van de latere 

stadsarcheoloog Hans Janssen. De put was in zijn 

glorietijd niet zomaar een waterput, maar een fraai 

uitgevoerd bouwwerk dat het middelpunt van de 

Markt vormde. Onlangs besloot de gemeenteraad 

dat de put in zijn zestiende-eeuwse gedaante zal 

worden herbouwd op de Markt. Om tot een verant-

woorde reconstructie te komen, werd in opdracht 

van de bam een uitgebreid archiefonderzoek uit-

gevoerd. De meest verrassende resultaten worden 

hier gepresenteerd.

Centraal op de Markt
De put staat met zijn puthuis prominent op het be-
kende schilderij van de Bossche Lakenmarkt (circa 
1530): een knus, zeshoekig gebouw met een dubbele 
adelaar erop. Voor zover bekend was een dergelijke 
overdekte put midden op het centrale marktplein 
vrij uniek voor de Nederlanden.1 Bij de put is een 
soort Mariakapelletje afgebeeld.2 
Wie water wilde putten, reikte door een van de grote 
openingen in de wanden heen om het ophaalmecha-
nisme te bedienen. Zo rond het midden van de 
zestiende eeuw werden de luiken van deze openingen 
geopend en gesloten door ene Jan de Hollander, die 
betaald werd door het Blok van de Markt.3 Dat blok 
beheerde namelijk de put op de Markt, samen met 
het Onze-Lieve-Vrouwehuisje. ’s-Hertogenbosch 
telde destijds negen blokken, van oorsprong middel-
eeuwse wijkorganisaties, die zich toelegden op de 

Uitsnede van het bekende schilderij van de Lakenmarkt, door een 

onbekende kunstenaar vervaardigd omstreeks 1530. De put stond 

er toen ongeveer tien jaar en was nog betrekkelijk nieuw. (Het 

Noordbrabants Museum)



Vernieuwing van de put op de Markt
In de schriftelijke bronnen komt de put op de Markt 
vanaf 1519/1520 voor. Ze laten zien dat de put op 
kosten van de stad van 1520 tot 1522 ingrijpend 
werd vernieuwd. Het boven het maaiveld uitkomende 
deel van ‘den putte op die merckt gefundeerd staende’ 
werd afgebroken en vervangen door een put van kalk-
steen, bekroond door een puthuis. De ‘blaeuwen 
steen’, of Namense steen, liet steenhouwer Gielis van 
Tricht aanvoeren uit Maastricht. Timmerlieden 
werkten naarstig aan het houten puthuis. Op ‘de 
put’ werden in februari 1522 3000 leien gelegd.  
Het ging dus niet om een bescheiden dakje.
Even tevoren was het metaalwerk van de put ge-
reed gemaakt. Het lijkt erop dat daarbij gebruik 
werd gemaakt van bestaande onderdelen. Er wordt 
namelijk gemeld dat drakenhoofden werden open 
geboord omdat ze verstopt waren: ‘Item omme die 
draeckxhoefden aenden putte die gestopt waren te 
drylen ende te openen’. Uit een jongere vermelding 
blijkt dat deze drakenhoofden stenen koppen waren 
met metalen mondstukken waar water uitkwam.4

Het water dat in emmers werd geput, kwam terecht 
in stenen waterbakken. De steenhouwer hakte 
ruimte voor metalen pijpen uit in de natuursteen 
van deze bakken. Deze pijpen, ‘daer dwater inde 
backen doer loept aenden put opte merct staende’, 
werden gegoten door Aelbert Keteler de Oude, zo 
staat in de stadsrekening.
Tenslotte werd ‘de put’, dat wil zeggen het puthuis, 
in 1522 geschilderd, terwijl de kroon en ‘arn’ (arend, 
ofwel de dubbele adelaar, symbool van de Habs-
burgers) bovenop het dak werden beschilderd en 
verguld. De adelaar en kroon werden niet nieuw 
gemaakt en lijken daarmee van een voorganger van 
het puthuis afkomstig te zijn. Goten onder het dak 
van het nieuwe puthuis zullen het regenwater heb-
ben afgevoerd naar een goot rondom de put.5 

Functioneren
Toen de waterput eenmaal gereed was, kwam het 
onderhoud als vanouds weer voor rekening van het 
Blok van de Markt. Dat blok heeft rekeningen nage-
laten, waarin vanaf 1548/1549 onderhoudsuitgaven 
voorkomen.6

Verreweg de meeste posten gaan over de aanschaf 
en reparaties van de houten emmers en kettingen 
waarmee geput werd. Waar men in die tijd norma-
liter putemmers aan touwen ophaalde, werd in de 
put op de Markt een mechaniek van metaalwerk 
gebruikt. De emmers waren vastgemaakt aan ‘ein-
den’ ketting.7 In de rekening van 1551/1552 komt 
een betaling voor aan een smid die ‘zekeren kettens 
ende rollen ende emers aenden puth gemaect’ had.8 

De kettingen liepen dus over rollen of katrollen, die 
aan een ijzer met een ‘scheer’ bevestigd waren.9 La-
ter (vanaf 1570/1571) worden raderen genoemd die 
naast de rollen gebruikt zijn.10 Aan de put waren 
meerdere emmers tegelijkertijd in gebruik. Regel-
matig ging er iets mis en moesten losgeraakte em-
mers uit de put gevist worden.11 Een hele onderne-
ming, want het water stond ver onder de putrand.12

De emmers waren bevestigd aan één of meer rond-
gaande kettingen, die in beweging werden gebracht 
door met een handvat te draaien aan de rollen of 
raderen waar ze overheen liepen. Op deze manier 
konden de volle wateremmers met een behoorlijk 
hoge frequentie opgehaald worden. De put op de 
Markt moet dus een flinke capaciteit hebben gehad. 
Het mechanisme had veel weg van dat van een ja-
cobsladder en is vandaag de dag in een vergelijkbare 
uitvoering te zien in bijvoorbeeld traditionele ge-
meenschappen in India. Dat het er in ’s-Hertogen-
bosch inderdaad zo aan toeging, blijkt uit een reke-
ningpost uit 1604/1605. Een smid kocht toen een 
stuk van een gesloten ketting met een gewicht van 
46 pond van degene die de put voor het Blok van de 
Markt onderhield. De ketting had jarenlang bij hem 
thuis gelegen. Het kan niet anders of dat was een 
oude ketting van de put op de Markt.13

Putopstand met waterbakken
Aan de natuurstenen zeshoekige ‘putopstand’ wer-
den in de loop van de jaren uiteraard de nodige her-
stellingen verricht. In 1562/1563 maakte de bekende 
loodsmeester van de Sint-Jan, Jan Derkennes, een 
blauwe steen aan de put, die hij in vorm hakte.14 Om 
doorsijpelen van water te voorkomen, werden voegen 
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De put op de Markt, met de zeshoekige fundering voor de 

opbouw en het dak, zoals deze in 1977 bij het archeologisch 

onderzoek werd vrij gelegd. (Foto: bam)



naamde ‘lesbacken’ (= blusbakken) voor neergezet, 
op de Markt werden de brandemmers in de water-
bakken van de put volgeschept.17 Het lijkt er sterk 
op dat bij de put op de Markt standaard brandem-
mers hingen. Er worden namelijk nogal eens repa-
raties van leren emmers genoemd in verband met 
de put, en brandemmers waren van leer om ze 
gemakkelijk te kunnen hanteren. De rest van de brand-
emmers van het Blok van de Markt bevond zich in 
de Gaffel, het gebouw naast het oude raadhuis, en 
in het Minderbroedersklooster even verderop.18 

Zuiver water
Het was vroeger letterlijk van levensbelang dat een 
put schoon water gaf. In de stedelijke ordonnanties 
wordt het dan ook uitdrukkelijk verboden vuilnis 
te dragen naar of de behoefte te doen in en aan 
de put op de Markt. Ook het inwerpen van dode 
beesten, hout, beenderen of stenen wordt verboden, 
omdat het water van de put onzuiver zou worden 
‘ende onbequaem om mede te coeken oft andersyns 
te gebruycken’. Dat dergelijke bepalingen werden 
uitgevaardigd, geeft al aan dat die misstanden zich 
in de praktijk voordeden. Men diende daarnaast te 
zorgen dat men de emmers en kettingen van de put 
niet ‘ontstucken [zou] laeten loepen’. Even verderop 
staat dat niemand de emmers roekeloos mocht 
laten ‘afloepen’ en in het water laten vallen, op een 
boete van negen stuivers.19

In deze ordonnanties worden individuen aange-
sproken op een verantwoord gebruik van de put. 
Maar het water werd niet alleen voor eigen gebruik 
naar boven gehaald. Het eerder geschetste sys-
teem van water putten houdt in dat het ook voor 
algemeen gebruik in de waterbakken werd gestort. 
Interessant is wie aan de katrollen draaide als het 
niet om de eigen waterbehoefte ging. Was dat mis-
schien het werk van de marktvegers, stadsdienaren 
die de Markt schoon hielden? Wanneer bij een 
brand intensief water geput moest worden zullen 
wel bepaalde personen zijn aangewezen.
Ondanks de boetes waarmee vervuilers door de 
stedelijke autoriteiten werden gedreigd, liep het met 
de put soms ernstig uit de hand. Aan het begin van 
de zeventiende eeuw moest de marktveger ‘dreck’ 
verwijderen voordat de metselaar aan de put wilde 
werken. Kennelijk werd de put stiekem weleens als 
kakhuis gebruikt. Het waren toen bijzonder moei-
lijke tijden, met veel soldaten in en om de stad, die 
zich nogal eens misdroegen.20

Over maatregelen die getroffen werden om de put 
op de Markt, inclusief de opbouw, tijdens de ver-
schillende belegeringen van ’s-Hertogenbosch 
tegen beschietingen te beschermen, lezen we niets. 

waterdicht gemaakt met lijnzaadolie (‘lysetalen’).15

De stenen waterbakken van de put die genoemd 
worden, bevonden zich binnenin, dan wel bovenop 
de wand van de put. Misschien bestond een deel 
van de rand van de put zelf wel uit waterbakken. 
Het water dat met het efficiënte ophaalsysteem 
naar boven kwam, werd in die waterbakken gestort. 
Daarna zal het via de metalen buizen en draken-
hoofden van de ene bak in de andere gelopen zijn. 
In een blokrekening uit 1592/1593 wordt melding 
gemaakt van een ijzeren plaat waarmee de ‘backen’ 
van de put op de Markt waren ‘gestopt’ (dichtge-
maakt). De plaat was zoekgeraakt, maar werd uit-
eindelijk weer teruggevonden.16

Grootverbruik
De grote capaciteit van de put en de bijbehorende 
waterbakken was vooral nuttig voor grootgebrui-
kers zoals de schoonmakers van de Markt, in de 
stad verblijvende militairen, passerende ruiters, 
kooplui en voerlieden die hier hun paarden of an-
dere dieren drenkten. Maar ook bij calamiteiten 
kwamen de waterbakken bijzonder van pas. Op 
de Markt werd nogal eens feestgevierd, waarbij 
vuurwerk de lucht in ging of grote vreugdevuren 
en pektonnen werden aangestoken. Met al die open 
vuren en de veelal houten huizen in de buurt werd 
het toch al aanzienlijke risico van brand levens-
groot. Was het eenmaal zover, dan was het zaak de 
brandemmers snel van hun haken te pakken, ze te 
vullen en met vereende krachten aan het blussen 
te slaan. Elders in de stad waren daar houten zoge-
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Uitsnede van het kort na 1579 gemaakte schilderij van het Schermers-

oproer op de Markt, met links een wachthuis, centraal de put en 

daarnaast het Onze-Lieve-Vrouwehuisje. (Het Noordbrabants 

Museum)



Pompen op de put
In de blokrekening van 1576/1577 duiken voor het 
eerst pompen op.26 De ‘pompen aenden gemeynen 
put opte Merct’ werden gerepareerd, zodat ze ‘wat 
gemackelycker souden gaen’. Verder werden ijzers 
vermaakt en een stellage aan en in de put op de 
Markt gemaakt, waar kennelijk de pompen aan 
bevestigd waren. Dit betekent dat het ingenieuze 
mechaniek met kettingen en katrollen rond 1575 is 
vervangen door pompen. Deze pompen waren niet 
van het bekende type met pompzwengels, maar van 
een oudere uitvoering. Ze bestonden uit buizen die 
in de put lagen. In de buizen zaten zuigers, die de 
gebruikers van de pomp op en neer bewogen. Op 
die manier werd het water beneden uit de put van-
daan naar boven gebracht. Uit jongere rekeningen 
blijkt dat het om twee pompen ging.27

Sinds de installatie van de pompen werd de put 
op de Markt intensief onderhouden door iemand 
die aanvankelijk als tingieter, later als loodgieter 
bekend stond. Deze persoon hield zich natuurlijk 
vooral bezig met de pompen, die hij voor een jaar-
lijks bedrag ‘genckelyck’ moest houden, niet met de 
put zelf.28 Zijn voorganger, de inmiddels al op leef-
tijd gekomen Jan de Hollander, kreeg andere taken 
toebedeeld, zoals het kloven van het brandhout van 
het blok.29 
Loodgieter Jan Danielss of Daendels had volgens de 
stadsrekening van 1587/1588 ook de loden pomp in 

Daarentegen wordt het Onze-Lieve-Vrouwehuisje 
naast de put wel genoemd in verband met de bele-
gering van ’s-Hertogenbosch in 1603. Toen zijn veel 
gebouwen binnen de stad beschadigd.21

Schoonmaak
Het Blok van de Markt besteedde veel aandacht 
aan het reinigen van de put. In elk geval sinds 
1555/1556 was iemand aangesteld die de put en het 
puthuis schoonhield, zo ‘datter die gebuer nyet 
over en clagen’ (zodat de geburen – dat wil zeggen 
van de Markt – hier niet over klagen), zo staat in 
de rekening van 1564/1565.22 De eerder genoemde 
Jan de Hollander, alias Jan Willeborts, huurde een 
kamer (een eenvoudige woning) die eigendom was 
van het blok. Hij viste rommel uit het water, deed 
de ‘deuren’ (eigenlijk luiken) van het puthuis open 
en dicht en onderhield het puthuis.23 Jan de Hol-
lander was één van de minder bedeelden waar het 
blok in slechte tijden voor zorgde, want regelmatig 
ontvingen hij en zijn vrouw giften vanwege hun 
armoede.24

Bij grondige schoonmaakbeurten werd de put 
helemaal leeggemaakt, waarna Jan of iemand an-
ders vanaf de bodem het stinkende slijk en andere 
viezigheid in tonnen omhoog liet takelen. In juni 
1557 werd de put voor de tweede maal in dat jaar 
‘geveegd’ door Jan de Hollander en een vijftal ar-
beiders. Zij hadden eer van hun werk. Uit de put 
kwam veel ‘onreynicheyd ... duert versien vanden 
put’. Dat was de rommel die door de metselwerken 
van dat jaar in de put was beland.25
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Waterput bij Udaipur in India. In die omgeving zijn nog veel 

van dergelijke putten in gebruik. In de installatie zijn de emmers 

bevestigd aan een ketting die door middel van een rad rond-

gedraaid wordt. Zo’n ‘jacobsladder’ is vermoedelijk ook toegepast 

bij de put op de Bossche Markt. 

De stadsput in Grave met vergelijkbare opbouw als in Den Bosch. 

Het ophalen van de emmers gebeurde in Grave blijkbaar met 

een katrol. Tekening door Cornelis Pronk, circa 1730. (Het Noord-

brabants Museum)



de put van de Gaffel gelegd, nadat de dochter van de 
groenroedl in die put was verdronken.30 Jan Danielss 
zou de pompen met toebehoren in de put op de 
Markt vele jaren onderhouden, opgevolgd door zijn 
zoon Ghysbert Janss, die op zijn beurt werd opge-
volgd door diens zoon Jan Ghysbers. Dan zijn we 
inmiddels alweer veertig jaar verder. De loodgieters 
werden geholpen door smeden en slotmakers, die 
voortdurend werk hadden aan het ijzerwerk van de 
pompen, met name de ijzeren ‘gerden’ (staven).31

Aan de rest van de put werd rond 1575 vermoedelijk 
weinig veranderd. Het puthuis, de waterbakken 
met de buizen en de drakenhoofden functioneer-
den als vanouds.

Diverse onderdelen
In de blokrekening van 1594/1595 wordt in het kader 
van een algehele revisie ingegaan op de verschillen-
de onderdelen van de pompen. De naburen van het 

Blok van de Markt hadden namelijk geklaagd dat de 
twee pompen in de put al meer dan drie maanden 
dermate in het ongerede waren geraakt, dat ‘daer 
nyemants gheen water uuyt en conste gecrygen’. 
Omdat dit in geval van brand grote schade zou ople-
veren en nu al aanleiding gaf tot veel ongerief van de 
naburen, die te maken kregen met een gebrek aan 
water, moest het blok maatregelen treffen.
Het geld dat nodig was voor de reparaties werd op-
gebracht door de naburen van het Blok van de 
Markt. Tijdens buidelgangen of ‘collectaties’ werd 
deur na deur geld opgehaald. Op een bijdrage van 
de kant van de stad hoefde men niet te rekenen. 
Voor zover bekend sprong het stadsbestuur niet bij 
toen de pompen omstreeks 1575 werden geïnstalleerd, 
of in 1594 en 1595, toen de pompen en de put ingrij-
pend zijn gerepareerd.
Anno 1594 kregen de loodgieter, de steenhouwer en 
de timmerman van het Blok van de Markt de opdracht 
om de pompen weer aan de gang te krijgen. In de 
blokrekeningen is sprake van een loden pijp van 70 
pond zwaar, die de stijgbuis – of een stuk daarvan 
– moet zijn geweest waar het opgepompte putwater 
door omhoog kwam. IJzeren en houten onderdelen in 
en aan de put moesten de buis en de eigenlijke pom-
pen op hun plaats houden. Een stenen bak aan de put 
die was gebroken, werd gerepareerd door Broenen de 
smid. Ook kwamen een stenen bak in de put en de 
stenen dorpel aan de put aan de beurt.32

Onderhoud
In deze vorm bleef de put op de Markt met pompen 
functioneren tot 1632. Afgezet tegen het intensieve 
onderhoud van de pompen werd de put zelf na 
1575 misschien wat verwaarloosd. De kwaliteit van 
het water zal er op die manier niet op vooruit zijn 
gegaan. Slechts één maal na 1575 wordt vermeld 
dat de put op de Markt geveegd werd.33 De draken-
hoofden bleven als vanouds hun water spuwen. In 
de week van 9 april 1602 maakte de steenhouwer 
een koperen draak weer aan de pomp vast, omdat 
die eruit gevallen was.34 Dat zal het koperwerk zijn 
geweest van een van de stenen drakenhoofden met 
koperen mondstuk in de waterbakken bij de put, 
waarvan in de rekeningen sprake is. In 1611 maakte 
de smid een loden bak aan de pomp waar het opge-
pompte water in terecht kwam.35

Het houten puthuis bleef ook in gebruik toen de 
pompen op de put functioneerden en het werd van 
tijd tot tijd gerepareerd, evenals de wateremmers 
die in het puthuis hingen. Het lijkt erop dat de put 
in deze periode permanent open was, want er is 
geen sprake meer van het sluiten en ontsluiten van 
het puthuis.36 

42

Opengewerkte weergave van een waterput met twee pompen met 

zuigers, bediend door het op en neer bewegen van zwengels. In de 

Bossche put zal een vergelijkbaar systeem zijn aangebracht. Prent 

van Nicolaas van Frankendaal uit 1759.(Collectie Rijksmuseum)



Middelpunt
In 1632 werden de pompen met de bovenzijde van 
de put op de Markt samen met het hele puthuis 
afgebroken en vervangen door een pomp met twee 
zwengels aan een pomplichaam. Deze nieuwe 
pomp stond nog steeds boven de put, alleen was 
deze nu overwelfd. De put verdween daarmee dus 
onder het maaiveld. Vanonder de pomp voorzag de 
put op de Markt vele Bosschenaren en passanten 
als vanouds van water. 
De put, later de pomp, op de Markt vormde eeu-
wenlang een vast element in het centrum van de 
stad. De gemeenteraad besloot om deze situatie in 
ere te herstellen. Weldra is de gereconstrueerde put 
weer het middelpunt van de stad. nnnnnnnnnnnnnnnnnnn=

 
*  Met dank aan Aart Vos, Jan Buiks en Ronald Glaudemans   
  die nauw betrokken waren bij mijn onderzoeksrapport over  
  de put en het Onze-Lieve-Vrouwehuisje op de Markt in 
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Impressie van de put met het Onze-Lieve-Vrouwehuisje zoals deze bin-

nenkort op de Markt zullen worden herbouwd. (Reconstructie: bam)

’s-Hertogenbosch.

275vo,  Rekening 1605/1606, fol. 304.



De combinatie van de Bosch sprekende Bosschenaar 
en kunst spreekt onmiddellijk tot de verbeelding. 
Stel dat een Bosschenaar in het nieuwe Museum-
kwartier de afdeling moderne kunst bezoekt. Welke 
Bossche termen van afkeuring, achterdochtige twij-
fel of waardering gebruikt hij dan bij het bezoeken 
van het Museumkwartier? De titel van dit artikel, 
Kunstklèts, duidt niet alleen op een praatje over kunst. 
Het Bosch’ Woordenboek vertaalt kunstklèts als 
margarine, kunstboter. In margarinefabrieken werd 
het werkvolk vroeger botterklètsers genoemd. Zij 
gooiden, klètsten, een grote hoeveelheid boter op 
de werkbank. Het geluid bij de productie van deze 
kunstboter heeft dus geleid tot het woord kunstklèts. 
Maar het woord heeft eigenlijk ook een waardeoor-
deel in zich: de boter is niet echt, zij is nagemaakt. 
Zouden veel Bosschenaren zo tegen kunst aankij-
ken, als iets wat onecht, nep is? Kunstklèts? 

Marg’rineklèts
Een verontwaardigde uitroep bij gepraat over experi-
mentele kunst in het Museumkwartier zou kunnen 
leiden tot de uitroep: Perjèn, wè ’nne marg’rineklèts, 
wor! Potverdomme, wat een onzinnig gepraat, wat 
een gewauwel, vind je niet? Margarine en klets ver-
sterken elkaar in deze constructie: de Bosschenaar 
oordeelt dat het hier vooral gaat over onecht gepraat 
zonder inhoud. Zijn oordeel zou ook kunnen luiden 
dat het ammaol mar draod en dèddel is; het is al-
lemaal maar onzin. Dèddel betekent geknoei en dit 
zelfstandig naamwoord is gerelateerd aan de werk-
woorden dèddele en dèddere, die dezelfde betekenis, 
knoeien, morsen, hebben. 

Nog meer afkeuring
Uiteraard heeft onze Bossche museumbezoeker 
meer taalmogelijkheden om zijn afkeuring te uiten. 
Tis nie veul biezunders! of Allejizzus, wè ’nnen èrre-
moei! roept hij, als de kunst hem absoluut niet kan 
bekoren. Of, als die Bossche ‘kunstkenner’ de expo-
sitie maar een grote rotzooi vindt: Wè ’nnen berzie, 
wor! Het woord berzie zou afkomstig kunnen zijn 
van het Franse barge, dat schuit betekent. Daarin 
werden bijvoorbeeld grote hoeveelheden aardap-
pelen vervoerd, die geassocieerd werden met rom-
mel. Wordt bijvoorbeeld een werk van Karel Appel 
niet gewaardeerd, dan kan het zomaar in het Bosch 

klinken: ’t Is toch ammaol louloene mee de klep toe, 
het is allemaal niet veel goeds. Deze uitdrukking 
zou afkomstig zijn van het Hebreeuws lou lonoe: 
niet aan ons.

Achterdochtige twijfel
Bij moderne kunst zie je ook maar al te vaak uitingen 
van onbegrip over en twijfel bij de intenties van de 
kunstenaar. Op zijn gunstigst vindt de Bossche-
naar in dat geval de kunst hil ampart, heel apart, 
of verrèkkes aorig, heel eigenaardig. Maar de kunst-
uitingen kunnen ook ingeschat worden als kouwe 
drukte om niets: de kunstenaar heeft in dat geval 
mee veul pieskapee wè in mekaore gefebriekt, met een 
hoop kapsones wat in elkaar geknutseld, zo zou de 
Bosschenaar kunnen oordelen. Pieskapee is weder-
om afkomstig van het Hebreeuws, van pis-chen pee: 
vrijmoedigheid om te spreken. Nee, al die poehèj, 
al die ophef over kunst! Laat de kenners daar maar 
over klasjenere, gewichtig over praten! Dit klasjenere 
is afkomstig van het Franse collation: een koude 
maaltijd in kostscholen en kloosters waarbij onder 
tafelgenoten nogal gewichtig gesproken werd, de 
collatie. 

Waardering
Er zijn dus veel Bossche uitdrukkingen voor twijfel 
en afkeuring. Maar wat zal de Bosschenaar zeggen 
als hij – en dat zal zeker het vaakst het geval zijn 
– ronduit staat te genieten in het nieuwe Museum-
kwartier? Daarvoor zal hij vooral het gezegde Spul 
van De Rul aanhalen. De Bossche familie Dupuis 
zit achter dit gezegde. Deze zeer bekende familie 
Dupuis (De Rul) sierde van 1893 tot 1969 met 
ijskarren het Bossche straatbeeld. Hele Bossche 
generaties zijn opgegroeid met ’t Spul van De Rul, 
ijs van uitzonderlijk goede kwaliteit. Vandaar dat 
het gezegde D’ès Spul van De Rul beschouwd wordt 
als een Bossche kwalificatie van goede kwaliteit. 
De Bosschenaar gebruikt dit gezegde steeds meer in 
algemene zin. Een afgeleide van dit gezegde is het 
krachtige ‘Spulleke, heur!’ Waarmee bedoeld wordt 
dat iets van prima kwaliteit is. Dus: ‘Wè veinde van  
’t nuwe Museumkwartier?’ Antwoord: ‘Spulleke 
heur!’
Zouwde van al dieje kunstklèts nou nie gewôôn ’nne 
grôte kunstkop krijge? nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Fran k Fin kers

Kunstklèts 
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De plattegrond van de Sint-Jan
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koning, de farao. Voor altijd op slot. Tot er millennia 
later criminelen en archeologen verschenen.
Eeuwen voor het begin van onze jaartelling bouwden 
de Grieken tempels, waar in ieder geval priesters 
naar binnen mochten. Buiten verdrongen de gewone 
mensen zich rond de bontgekleurde zuilen. Pas 
toen het christendom ontstond werden de tempels 
binnenstebuiten gekeerd en gingen de gelovigen 
met de zuilen naar binnen. De nieuwe godsdienst 
ontdekte dat de seculiere basilica het ideale model 
bood voor kerken.
Als troonzaal, rechtszaal en vergaderzaal was dit 
Romeinse gebouw buitengewoon functioneel. Een 
hoog langwerpig middendeel onder een zadeldak 

Ed Hof fman

Bij binnenkomst in de Sint-Jan zal een bezoeker uit 

een andere cultuur zich verbazen. Wat is het geheim 

achter deze vreemde aaneenrijging van ruimtes? 

Is er sprake van normale, structurele of symbolische 

doelmatigheid? Bestudering van de oorsprong van 

de voetafdruk van het gebouw, de plattegrond, 

werkt verhelderend. 

De Basilica
Hele generaties boeren bouwden in het Oude 
Egypte bergen voor de eeuwigheid. Stenen bergen 
om nooit te betreden. Boven de mummie van de god-

Ravenna, San Appolinare in Classe. Het altaar stond vanouds op 

de verhoging in de apsis.
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werd geflankeerd door twee zijgangen, die met les-
senaardaken tegen dat middenschip leunden. Bene-
den, in de zijmuur van die zijschepen, en boven hun 
daken was plaats voor grote ramen. Binnen werd het 
hoofdschip gedragen door twee arcades. Het was er 
licht en ruim. Een halfronde uitbouw sloot het einde 
af. In deze apsis troonde de keizer met zijn gezellen, 
of het college der rechters, op een verhoogde vloer.
Toen het christendom in de vierde eeuw de officiële 
godsdienst werd, verrezen er tal van deze basilicale 
kerken. De enige aanpassing vond plaats in de apsis 
waar, op de rand van de verhoging, een tafel werd 
geplaatst als altaar en waar de bisschop met zijn clerus 
op de halfronde bank ging zitten. Mooi bewaarde voor-
beelden van zo’n christelijke basiliek vormen de beide 
San Appolinare’s in Ravenna.

De Benedictijnen
Na het ineenstorten van het West-Romeinse Rijk 
ontstond er na de zevende eeuw een nieuw elan. 
In grote delen van Europa staken volgelingen van 
de heilige Benedictus van Nursia de handen uit de 
mouwen. Onder het motto ora et labora ontgon-
nen ze woeste gronden, bouwden kloosters, vulden 
scriptoria en ontwikkelden een steeds omvangrij-
kere liturgie. Tegen het einde van het eerste millen-
nium ontstond er vanuit het Bourgondische Cluny 
een benedictijner hervorming, die nog meer nadruk 
legde op het ora: het bidden, zingen en jubelen in de 
kloosterkerk.
Gedurende al die eeuwen had de plattegrond van 
de vroegchristelijke basiliek zich ontwikkeld tot het 
model van Cluny. Een model van grote harmonische 
schoonheid, dat nu nog te zien is in de Jacobskerk 
van het verre Compostela, in de Saint Sernin van 
Toulouse en, in het hart van Auvergne, in de Sainte- 
Foy van Conques.
Het gaat om een drietal ontwikkelingen: de stenen 
overwelving van de kerk, de behoefte van de mon-
niken aan een processieweg en ook aan een dwars-
schip: een transept.
De kerk was het hoogste gebouw van een klooster. 
Met de kostbaarste voorwerpen en de zeldzaamste 

relieken. Maar ook met een houten dak, dat kwets-
baar was en bij elk onweer brandgevaarlijk. Men 
probeerde daarom al vroeg het gebouw tot een stenen 
kluis te maken. Het gewicht van stenen gewelven 
zorgde daarbij voor forsere pijlers, dikkere muren 
en kleinere vensters. Bijkomende voordelen bleken 
de verbetering van de akoestiek en de verandering 
van de ruimte in een duistere mystieke grot. Beide 
belangrijk voor de religieuze beleving van de kloos-
terlingen.
Die beleving had ook behoefte aan een processieweg 
om gezamenlijk zingend op te trekken. Het was een 
praktische vondst om de zijschepen rond de apsis te 
verlengen en zodoende met elkaar te verbinden: de 
kooromgang.
Het dwarsschip ontstond toen men de basilicale 
kerk met een even hoge driedelige opbouw dwars 
ging doorsnijden. Dat had een functionele, een sym-
bolische en een structurele reden.
Steeds meer monniken werden tot priester gewijd 
en die wilden individueel de mis opdragen. Omdat 
elk altaar maar eenmaal per etmaal gebruikt mocht 
worden, waren er meer altaren nodig. De Vroege 

Ravenna, San Appolinare Nuovo: voorgevel en grondplan.

Plattegrond van de Sainte-Foy van Conques.



fragment van de doornenkroon van Jezus. Duizen-
den pelgrims stroomden toe en verdrongen elkaar, 
schreeuwend en scheldend, in de smalle koorom-
gang van de kloosterkerk om maar bij de achterkant 
van het hoofdaltaar met de heilige passiestukken te 
kunnen komen. In het koor kwamen de monniken 
onderwijl amper toe aan het ongestoord zingen van 
de getijden.
In 1140 besloot abt Suger in te grijpen. Hij verdub-
belde de breedte van de kooromgang door zeven 
straalkapellen aaneen te rijgen. Tussen die kapellen 
zette hij buiten acht steunberen om het gewicht te 
tillen van de, door slanke ribben gedragen, dunne 
gewelfschelpen. De golvende buitenmuur verloor 
daardoor zijn dragende plicht en kon met grote 
spitsboogvensters worden opengebroken. Suger vul-
de ze met glas-in-lood, zodat een mystieke kleurig-
heid de brede pelgrimsweg stemmig verlichtte. Bin-
nen het door wanden afgesloten hoofdkoor konden 
de monniken voortaan vroom hun psalmen zingen, 
terwijl het volk de ruimte had om aan de achterkant 
van het altaar in stilte het heilige schrijn te kussen. 
Deze twee vernieuwingen – de bredere route naar de 
relieken en de scheiding tussen clerus en volk – vinden 
we terug in de grote gotische kathedralen.

De kathedraal van Amiens
De twaalfde eeuw bracht aarzelend welvaart. Toene-
mende landbouwopbrengsten voedden de ambachts-
lui en handelaren in de groeiende steden. Maar ook 
daar draaide veel om de godsdienst. Bisschoppen en 
kanunniken stimuleerden de burgers om prestigi-
euze kathedralen te bouwen. In onderlinge rivaliteit 
trachtten de steden elkaar daarbij te overtroeven.
Vanuit Constantinopel arriveerde er in 1206 een 
spectaculaire reliek in Amiens: de schedel van 
Johannes de Doper! Drommen pelgrims stroomden 
aan en offerden rijkelijk. In twee machtige bouw-

Middeleeuwen vormden bovendien de bloeitijd van 
de verering van stoffelijke resten van heiligen. Met 
deze in de hemel logerende voorsprekers kon via 
die resten, hun relieken, een band worden gesmeed, 
zodat ze zich daarboven zouden inzetten ter leni-
ging van aardse noden. Deze relieken werden opge-
borgen onder of in altaren, en meer unieke relieken 
betekenden een grotere vraag naar altaren!
Al die altaren dienden gericht te worden op het oosten. 
Daar ging elke ochtend Gods Licht op. Daar was 
de Verlosser aan het kruis geofferd in Jeruzalem 
en daar zou deze Jezus, gezeten op de wolken, op 
het einde der tijden voor een Laatste Oordeel ver-
schijnen. De oostkant van een dwarsschip bood de 
mogelijkheid om, in kleine kapellen, georiënteerde 
altaren te plaatsen. Een andere oplossing werd overi-
gens gevonden in de bouw van een krans van straal-
kapellen aan de kooromgang.
Het nieuwe transept werd direct symbolisch geïnter-
preteerd: de plattegrond van de kloosterkerk had voort-
aan de vorm van een langwerpig Latijns kruis. En dat 
was conform de hoofdfunctie: plaats en expressie te 
zijn van de dagelijks herhaalde offerdood van Jezus 
Christus.
Vanwege het verlangen van de monniken naar een 
trotse toren was een transept ten slotte ook structureel 
onontbeerlijk. Een toren, die vanuit het hart van de 
kerk naar boven moest wijzen. Dat hart was de zoge-
naamde viering, de plek waar langschip en dwarsschip 
elkaar even hoog kruisten. Vier zware hoekpijlers 
moesten daar die toren torsen. Ze werden door bogen 
verbonden en die dienden geschouderd te worden, 
omdat de kwetsbaarheid van bogen nu eenmaal in de 
beide polsen zit, de plekken waar het buigen begint. 
Aan vier kanten moest de toren daarom geschraagd 
worden door de tegendruk van bouwlichamen. 
Deze drie benedictijner-ontwikkelingen zijn harmo-
nieus terug te vinden in de plattegrond van Conques. 
De gewelven geven hun voetafdruk in de omvang van 
de forsere pijlers en muren, de kooromgang omkranst 
met zijn straalkapellen het centrale koor en een fier 
Latijns kruis spreidt de armen in het dwarsschip.

Een spijker en enkele doornen
Dit kloosterverhaal eindigt boven Parijs met de geni-
ale vernieuwing door abt Suger in de kerk van Saint- 
Denis. In 285 was deze Dionysius op de berg van de 
martelaren, Montmartre, onthoofd. Met het luidop 
lofzangen zingende hoofd in zijn handen was hij 
daarna naar het noorden gewandeld tot hij een 
akker vond, geschikt als graf. Daar ontstond al snel 
een abdij. Karel de Grote werd er tot koning gezalfd 
en zou toen uit dankbaarheid twee toprelieken heb-
ben geschonken: een spijker van het kruis en een 
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Plattegrond van de kooromgang in de abdijkerk van Saint-Denis.



campagnes werd binnen een halve eeuw, tussen 
1220 en 1269, een gigantische kerk uit de grond 
gestampt. Maar liefst 145 meter lang en met een 
interieur dat nog steeds overweldigend is.
In feite werden daarin twee kerken achter elkaar 
geplaatst: één voor het volk en één voor het kapit-
tel van kanunniken. Bestuurlijk en pastoraal werd 
de bisschop namelijk bijgestaan door een college 
van enige tientallen geestelijken. Ze hadden meer 
individuele bewegingsruimte dan monniken, maar 
werden wel geacht gezamenlijk in het koor voor het 
hoofdaltaar vele malen daags de getijden te zingen. 
Dat koor werd daartoe aan alle kanten afgesloten. 
Van de viering door een groots oksaal en, links en 
rechts achter de kanunnikenbanken, door dichte 
wanden.
Voor de gewone gelovigen werd onder de viering 
tegen het oksaal een altaar geplaatst. Ze konden 
bovendien door de meer dan vier meter brede koor-
omgang naar de afgehakte heilige schedel lopen. En 
naar de middelste straalkapel, die voor de verering 
van Maria expres met twee traveeën was uitgebouwd. 
De kathedraal heette niet voor niets de Notre-Dame 
van Amiens.

De Dom van Keulen
Het springt in het oog hoezeer de plattegrond van deze 
Franse Notre-Dame, met haar basilicale schepen, haar 
zware vieringpijlers en haar met kapellen gekroonde 
omgang, geënt is op het benedictijner-model. Maar 
anderzijds is er ook de inspiratiebron voor onze kathe-
draal in ontdekt. Jan Mosmans wist het zeker. In zijn 
standaardwerk uit 1931 paart hij grondigheid aan crea-
tieve fantasie. Ik vrees weinig tegenspraak, schrijft hij, als 
ik zeg, dat de bouwmeester, die te ’s-Hertogenbosch een zóó 
sterk op Amiens gelijkend grondplan ontwierp, ook in de 
Picardische hoofdstad het voorbeeld dat hij nawerkte, met 
eigen oogen moet hebben gezien. Hij is op de bouwloods 
gekomen en heeft gevraagd: Toon mij eens den platten-
grond uwer kathedraal met “ingeschreven” (of althans U 
bekende) maten, en geef mij eens alle lengten, breedten en 
hoogten in voeten op. 
Toch vermoedt Ronald Glaudemans in het prachtige 
boek over de Sint-Jan uit 2010 eerder een Keulse 
connectie. Daar resideerde onze aartsbisschop, één 
van de zeven machtige keurvorsten van het keizer-
rijk, waar ook het hertogdom Brabant toe hoorde. 
Het oude Colonia was altijd al een belangrijke han-
delspartner geweest en toen de Bosschenaren hun 
Sint-Jan gingen bouwen, passeerden scheepsladin-
gen tufsteen vanuit de Eifel de rijke stad aan de Rijn.
In 1164 meerde daar een feestelijk schip aan met de 
jaloersmakende relieken van maar liefst alle Drie-
koningen. Ze werden opgeborgen in een kostbaar 
schrijn en dat verdiende een fraaiere kathedraal dan de 
oude Karolingische. In 1248 werd de eerste steen gelegd 
voor een majestueuze gotische dom. Maar het werk 
vlotte niet. Weliswaar kon na een eeuw de koorpartij 
worden ingezegend, toch trad toen stagnatie op. 
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Plattegrond van de kathedraal van Amiens.

Plattegrond van de Dom van Keulen.
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Vierhonderd jaar keken embryonale zijschepen ver-
weesd boven het maaiveld uit en tot in de negentien-
de eeuw stond een eenzame kraan gefrustreerd op de 
stomp van de zuidertoren. 
Rond 1842 eisten de Duitse romantici afbouw. In 
een, nationaal gedragen, enthousiaste inspanning 
werd het middeleeuwse plan, vijf beuken breed en 
met de twee hemelbestormende westelijke torens, 
alsnog voltooid.
Ook in Keulen gaat het verhaal, dat de kathedraal 
van Amiens met zijn rijke koorpartij de dombouw-
meester Gerhard geïnspireerd heeft. Alleen voor 
een verlenging van de middelste straalkapel ontbrak 
blijkbaar een reden.

De Sint-Jan van ’s-Hertogenbosch
Via Keulen kan dat plan met de stenen én de kennis 
over het water naar Den Bosch zijn gekomen. Hier 
wachtte een andere situatie. Zonder een bisschop, 
die met een kolossale kerk zijn ambities wilde 
tonen, en zonder spraakmakende relieken om pel-
grims te trekken en inkomsten te genereren. Wel 
hing de aanvang van de bouw van de huidige Sint-
Jan vast samen met het besluit van de bisschop van 
Luik in 1366 om de kerk in handen te geven van 
een collegiaal college van dertig kanunniken. Dat is 
overigens meer dan een eeuw na de eerste steen van 
Amiens en die van Keulen!
Godzijdank werd in 1380 bij het afval in de bouw-
loods zo maar het beeldje van de Zoete Moeder ont-
dekt. Wonderen vermenigvuldigden zich, pelgrims 
verdrongen elkaar en geld stroomde binnen. Merk-
waardigerwijs werd deze Maria niet in de inmiddels 
uitgebouwde middelste straalkapel gezet, maar in de 
oudere kapel waar ze nog steeds, elf maanden per 
jaar, boven een kaarsenconcert staat te stralen. 
In onze Sint-Jan vertegenwoordigt de voetafdruk 
van de toren de Romaanse kerk van rond 1220. 
De kapel van het wonderbeeld vormt, samen met de 
doopkapel, een restant van de eerste gotische bouw-
fase. Religieuze, politieke en dus financiële verwik-
kelingen zorgden er voor, dat de vanuit het oosten 
oprukkende hooggotische bouwfase vóór deze wes-
telijke resten halt moest houden. Geen majestueus 
tweetorenfront dus, zoals in Amiens en Keulen. 
Anders dan bij deze beide voorgangers werd op de 
Sint-Jan toen wel een, overigens houten, vieringto-
ren geplaatst. Bijna honderd meter hoog en met een 
ronddraaiende koperen Johannes er bovenop moet 
dat een spectaculaire bekroning zijn geweest. We 
schrijven 1529 en de kerk was noodgedwongen klaar! 

Een laatste blik op de Bossche plattegrond 
De oorsprong van het hoogkoor ligt in het Oude 
Rome. De halfronde apsis was ooit het domein van 
de keizer en later van de bisschop. Links ligt het 
basilicale schip met de lagere zijbeuken. Monniken 
bedachten de kooromgang en, om aan meer altaren 
te komen, de straalkapellen met hun grote ramen en 
het transept. Aan de oostkant daarvan liggen hier 
het kleine Bockkoor en de flamboyante Broeder-
schapskapel. Het eerste oksaal dat de klerikale 
kerk scheidde van de gewone gelovigen is in 1584 
bij brand verwoest en het tweede in 1871 verkocht, 
maar achter de kanunnikenbanken is de koorafslui-
ting bewaard gebleven. Een kwartet van forse pijlers 
draagt de huidige, lagere vieringtoren.
Eigenlijk kan niemand deze, organisch gegroeide 
en via een evolutionair proces van eeuwen tot stand 
gekomen, plattegrond beter bekijken dan God zelve: 
hoog vanuit de viering met zijn ene alziende oog! nnn
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Na de middelbare school, ‘Sint-Jans’, had hij naar 
de Economische Hogeschool gewild, maar de toen 
nog bestaande dienstplicht stak daar een stokje 
voor. En na zijn militaire dienst had hij geen zin 
om weer te gaan studeren. Hij vond een baan bij 
schoolboekenuitgever Malmberg en besloot mo a 
Nederlands te gaan doen. Geëquipeerd met deze 
akte werd hij na vijf jaar Malmberg leraar Neder-
lands aan de Reeburgmavo in Vught. In zijn Ree-
burg-tijd, die twaalf jaar zou duren, haalde hij ook 
zijn mo b.
Op uitnodiging werd hij in 1984 adjunct-directeur 
en twee jaar later directeur van de dag/avond-meao. 
Tot het Koning Willem i College, kortweg kw1c, 
zich aandiende, dat in 1989 is ‘voortgekomen uit 
het fusiegeweld dat in die tijd het mbo in heel 
Nederland overspoelde’. Drs. Coen Free, hij had 
inmiddels zijn doctoraal Nederlandse taal en letter-
kunde gehaald aan de rijksuniversiteit in Utrecht, 
werd voorzitter van het College van Bestuur. ‘Dat 
was niet mijn ambitie. Ik wilde liever afdelingsdi-
recteur worden. Met de wetenschap dat ik meer tijd 
zou overhouden voor mijn zoon én voor mijn grote 
liefde: literatuurhistorie. Er werd de nodige aan-
drang op me uitgeoefend om de kar te trekken. 
Na lang nadenken en toegezegde steun van de voor-
zitter van het schoolbestuur, de toenmalige gemeente
-secretaris Leo Kokhuis, heb ik het uiteindelijk gedaan.’

Oude kazerne
mbo College ’s-Hertogenbosch heette het samen-
werkingsverband aanvankelijk, gestart in een nieuw 
gebouw aan de Sportlaan, tegenwoordig Onderwijs-
boulevard geheten. Verder zat het scholencluster in 
bestaande schoolgebouwen, verspreid over de hele 
stad en verre regio. Het mbo College werd ‘Koning 
Willem i’ toen het college op 1 januari 1996 naar de 
gelijknamige kazerne aan de Vlijmenseweg verhuis-
de om uit te groeien tot een moderne campus waarin 
oud- en nieuwbouw harmonisch op elkaar aansluiten 
met als paradepaardje de School voor de Toekomst.
‘De oude kazerne is bouwhistorisch van grote waarde. 
Gebouwd als een bastion dat aansluit bij de oude 
vesting. Het is een van de twee kazernes in Neder-

Coen Free. (Foto: Olaf Smit, 2013)

Interview Jac .  J .  Luyc k x

‘Mijn functie is voorzitter van het College van Bestuur 

van het Koning Willem i College, maar mijn vak is 

literatuur-historicus’, zegt Coen Free in een gesprek 

aan de vooravond van zijn afscheid. Edoch, Coen Free 

is zoveel meer. 



land – de andere staat in Harderwijk – gebouwd 
onder verantwoordelijkheid van de toenmalige 
Rijksbouwmeester. Dit in tegenstelling tot de ove-
rige kazernes in ons land die als gebruikelijk wer-
den ontworpen door de architecten van de Genie. 
Een soort confectiearchitectuur.’ Aan de Koning 
Willem i kazerne is duidelijk te zien dat bijzondere 
aandacht aan de architectuur is besteed, min of 
meer volgens de uitgangspunten van de Delftse 
School. Het gebouwencomplex onderscheidt zich 
niet alleen door het gebruik van natuursteen, maar 
ook door bijzondere elementen als de bekende rijks-
appel, fraaie sluitstenen, en door een intieme situe-
ring van gebouwen. De moeite waard ook om 
model te staan in Madurodam; daar overigens onder 
de naam George Madurokazerne.
Coen Free wijst bovendien op het opmerkelijke feit, 
dat de eerste bewoners van de kazerne, die in 1939 
gereed kwam, geen Nederlandse soldaten waren, 
maar Duitse (en Nederlandse) ss’ers, die hier wer-
den opgeleid. ‘Wij zijn nog in het bezit van een 
filmpje van de beëdiging van soldaten in aanwezig-
heid van kopstukken als Rauter en Mussert. Een 
document vol Hitler-ceremonieel. Je wordt er koud 

van als je het ziet. Maar historisch gezien heel waar-
devol.’

Historische componenten
Met gepaste trots wijst Coen Free voorts op ‘drie 
historische componenten’. Het eerste is een monu-
mentje ter nagedachtenis van Jef Trimbos, een 
achttienjarige scholier van het Sint-Janslyceum die 
in het verzet koeriersdiensten deed. ‘Hij is op zeker 
moment opgepakt en het laatste wat Den Bosch van 
hem heeft gezien is, dat hij tussen twee Duitse sol-
daten werd weggebracht naar de kazerne. Later, bij 
herbestrating van de carré van het kazerneterrein 
in 1949, zijn onder de oude stenen twee geraamten 
gevonden van personen die door een nekschot om 
het leven waren gebracht. Eén van die twee was Jef 
Trimbos. Het monumentje, dat in 1999 werd ont-
huld door de broer van Jef Trimbos, staat vlak bij de 
plek waar zijn stoffelijk overschot is gevonden.’
Een tweede oorlogsmonument is het prachtige glas-
in-lood-raam waarmee Marius de Leeuw in 1947 de 
Prix de Rome won, getiteld ‘Onderdrukking, Verzet 
en Bevrijding’. Coen Free: ‘Een belangrijk ontwerp, 
dat echter nooit was uitgevoerd. Mr. Ton Frenken 
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De cursusreeks Boschlogie 

is ‘een van de meest succes-

volle en tevens langstlopende 

cursussen in Nederland’, 

aldus Coen Free, samen 

met wijlen Peter-Jan van 

der Heijden van het Stads-

archief en Nort Lammers, 

toenmalig voorzitter van de 

Kring Vrienden van ’s-Her-

togenbosch, de bedenker 

van dit ‘geweldige succes’. 

Daarvan afgeleid ontstond 

later ook een jeugdcursus 

Boschlogie. ‘Om kinderen in 

de lagere-schoolleeftijd liefde 

voor ’s-Hertogenbosch bij te 

brengen.’ De foto is genomen 

tijdens ‘’t Bosch Spelleke’ bij 

de afsluiting van Boschlogie ii 

op 20 april 2013 in het studen-

tenrestaurant van het Koning 

Willem I College. Op de wand 

zijn historische afbeeldingen 

van de kazerne geschilderd. 

(Foto: Jac. Biemans)



is acht Free vanzelfsprekend. ‘Ik ben altijd bezig 
geweest jeugd te begeleiden. Dat heb ik, denk ik, 
van mijn moeder, die actief is geweest in de jeugd-
beweging. In de tijd dat ik bij Malmberg werkte 
en de opleiding mo a Nederlands deed was ik daar 
eigenlijk een vreemde eend in de bijt tussen mensen 
die allemaal gericht waren op het onderwijs. Daar 
werd je als het ware mee besmet. Als je dan boven-
dien twee heel goede mentoren hebt, krijg je automa-
tisch interesse voor onderwijs mee. Zij hebben mijn 
liefde voor onderwijs aangewakkerd. Je werd bezield 
om het onderwijs in leerlingen vorm en inhoud te 
geven.’
Coen Free neemt afscheid met een schotschrift, een 
vlammend, maar doorwrocht protest tegen het Neder-
landse onderwijsstelsel, met als titel: Het onderwijs-
schandaal. Free, op de Reeburgmavo al belast met 
innovatie en nieuwe didactische methoden: ‘Eigenlijk 
zijn het twaalf schandalen die ik aan de kaak stel. 
Waardoor – na onze banken – ook ons onderwijs fail-
liet dreigt te gaan. Het is triest dat in ons onderwijs-
systeem kinderen nauwelijks de tijd krijgen om hun 
dromen, talenten en ambities waar te maken.’ 
Coen Free maakte talrijke reizen naar Amerika. Voor 
hem nog altijd het land van de toekomst? ‘Ik vind 
Amerika heel interessant. En ook heel energiek. Als 
je daar voet aan land zet, voel je je in een andere 
wereld. Gericht op uitdaging. Kansen willen grijpen. 
De uitstraling van een onderwijscampus is hartver-
warmend. Heel levendig maar met een hechte struc-
tuur. En niet te vergeten: kraakhelder. Onze campus 
is het gevolg van de inspiratie die we daar hebben 
opgedaan. We, want ik nam graag medewerkers mee 
op mijn reizen. Om hen de grote mogelijkheden van 
het Amerikaanse systeem te laten ervaren.’ 
‘Nederland zakt steeds verder weg wat betreft de kwa-
liteit van het onderwijs.’ Free verwijst naar een van 
de stellingen in zijn schotschrift: ‘Het meest in het 
oog springende negatieve aspect van het Nederlandse 
onderwijsstelsel is de extreme vroegselectie.’ Hij is 
overtuigd voorstander van het Amerikaanse systeem, 
waarin leerlingen tot hun achttiende hetzelfde onder-
wijs krijgen en dan pas hun keuze moeten maken 
voor een vervolgstudie. ‘Dat is een beter en eerlijker 
systeem dan bij ons, waar je op je twaalfde al een 
keuze moet maken die de rest van je leven bepaalt. 
Daar ben je op die leeftijd nog niet rijp voor.’

Geen politiek
Mede door zijn stellingnamen – het schotschrift is 
er maar een van – mag Coen Free in zijn vakgebied 
een autoriteit worden geacht, niet alleen in de regio 
’s-Hertogenbosch, maar ook nationaal en internatio-
naal. Maar kom bij hem niet aan met de vraag of 

heeft zich jarenlang beijverd voor de realisering 
ervan, daarin later overtuigend bijgevallen door 
dr. Theo Hoogbergen. Wij waren geïnteresseerd, 
want we vonden het een prachtig thema voor een 
voormalig kazernecomplex. Ook dit herinnert aan 
de Tweede Wereldoorlog. We zijn er trots op zo’n 
monument hier te mogen hebben. Het nieuwe 
gebouw waarin het raam is aangebracht is indertijd 
geopend door Mark Rutte, die toen staatssecretaris 
van onderwijs was.’ 
‘En vorig jaar zijn daar dankzij de werkgroep Het 
Kleine Monument van de Kring Vrienden van 
’s-Hertogenbosch onder leiding van Nort Lammers 
nog de glas-in-loodramen van de vroegere kerk op 
het Kapelaan Koopmansplein, ook van Marius de 
Leeuw, bijgekomen. We hebben er speciaal een gla-
zen ‘kerkje’ voor gebouwd, dat door zijn ongeëve-
naarde lichtinval tevens fungeert als een geweldige 
ruimte voor de media-opleiding fotografie.’

Gedreven onderwijsman
Door diens enthousiaste verhalen over de campus, 
die langs de Vlijmenseweg is gegroeid – in het 
Brabants Dagblad ooit ‘Cambridge aan de Dommel’ 
genoemd – is Coen Free tot hier buiten beeld ge-
bleven: een gedreven onderwijsman, zoals al zijn 
activiteiten op onderwijsgebied een loopbaan lang 
te zien en te horen hebben gegeven. Dat hij gedreven 
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Coen Free. (Foto: Olaf Smit, 2013)



hij ooit aandrang had om in de nationale politiek 
zijn ideeën gestalte te geven. ‘Ik heb een gruwelijke 
hekel aan politiek. Dat is altijd gericht op com-
promissen, kortstondig ‘succes’ en partij- annex 
eigenbelang. De geest van ‘Mijn haan moet koning 
kraaien’ bevalt me niet. Er worden allemaal spelle-
tjes gespeeld. Ik zou me doodongelukkig voelen om 
in zo’n wereld te moeten leven en werken.’ 
‘Anderzijds maken politici dankbaar gebruik van je 
expertise. Ik heb recentelijk ook weer een uitnodi-
ging gehad om in de Tweede Kamer mee te denken 
over de toekomst van ons onderwijs.’ Maar: ‘Geen 
politiek! Ik heb het geluk gehad dat ik altijd een 
onafhankelijk denker kon zijn.’
Je maakt als interviewer dan ook een grote fout door 
in hem het bedachtzame type te zien dat je politiek 
gezien in een bestuurderspartij als het cda plaatst. 
Liever is hij meedenker in een recalcitrante stads-
partij als Knillis, weliswaar luis in de pels van de 
plaatselijke politiek, maar geen partij die er in het 
politieke krachtenveld wezenlijk toe doet. ‘Knillis is 
wel een partij met een enorm creatieve denktank. 
Ik ben dan ook elke zaterdag van de partij in de 
Knillispoort, waar verrijkende discussies worden 
gevoerd. Je gaat daar elke keer weer vol energie 

vandaan. Ogenschijnlijk mag Knillis dan politiek 
weinig in de melk te brokkelen hebben tegenover 
het machtsblok van de gevestigde orde, in de loop 
van haar bestaan heeft de partij wel degelijk veel 
invloed gehad op de politiek. Antoine Jacobs, Hein 
Bergé, Louis Aarts c.s. zijn mensen die zeker een en 
ander voor elkaar hebben gekregen.’
Overigens is ook de lokale politiek hem een doorn 
in het oog. Al formuleert hij het heel netjes: ‘Ik ben 
niet bepaald tevreden hoe de plaatselijke politiek 
reilt en zeilt. Op basis van een ijzeren coalitieak-
koord.’ Om dan los te barsten: ‘Als ik lees dat in het 
gedoe om het gzg-terrein een wethouder zegt dat 
het niet verstandig is om twee minuten voor twaalf 
een andere weg in te slaan, dan denk ik: misschien 
is het beter wél die andere weg te gaan. We leven 
immers in een andere tijd. Bedenk: één minuut 
voor twaalf is de Binnendieze gered.’ En: ‘Is het niet 
treurig hoe door een stomme parkeergarage het 
Keizershof, waar  keizer Karel v logeerde, moed-
willig is verwoest. Een prachtig cultuurhistorisch 
bezit zomaar vernietigd. Wat zou restauratie van dit 
bezit prachtig zijn geweest, in combinatie ook met 
het nieuwe Museumkwartier.’ 
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Een nog zeer rustige Vlijmenseweg met de Koning Willem i Kazerne 

in december 1951. De weg is hier aangelegd in 1936. De kazerne 

dateert uit 1939 (Foto: Stadsarchief)



Niet onomstreden 
Zijn visie op het gemeentelijk beleid verschaft 
Coen Free volop inspiratie voor zijn vaak scherpe 
columns in de Bossche Omroep. ‘Dat wordt me 
niet altijd in dank afgenomen. Maar je moet niet 
bang zijn. Als columnist moet je prikkelen, soms er 
tegenaan schoppen, er desnoods met een gestrekt 
been ingaan, om in voetbaltermen te spreken.’ Hij 
verwijst naar Louis Paul Boon, die ooit schreef: 
‘Schop de mensen tot ze een geweten hebben.’
Het kan dan ook niet anders dan dat Free op z’n 
zachtst gezegd niet onomstreden is. Hij kent ook de 
kritiek van degenen die stellen dat zijn beweringen 
niet altijd door feiten worden gestaafd. Strijdbaar 
als altijd: ‘De dingen die ik schrijf zijn, daar ben ik 
van overtuigd, honderd procent waar. Natuurlijk 
maak ik gebruik van een aantal stijlfiguren. Bepaal-
de dingen vergroot je uit. Je kiest tussen wat je ver-
meldt en wat niet. Die criticasters moeten dan maar 
met tegenbewijs komen. Ik durf de discussie altijd 
aan. Je kunt met respect voor elkaar een pittige 
discussie hebben, weet ik uit ervaring. Als je je nek 
uitsteekt, krijg je hoe dan ook commentaar. Dat 
moet je niet erg vinden.’
Hoewel met overtuiging belijdend katholiek staat 
Coen Free eveneens ‘heel kritisch ten opzichte van 
de Kerk als instituut met al z’n geboden en verbo-
den.’ Dat doet voor hem overigens niets af aan ‘de 
grote waarde, cultuurhistorische waarde, die de 
katholieke kerk heeft gehad, ook voor het onder-
wijs’. Maar na het tijdperk Bekkers, Bluyssen en 
Van de Camp is de kerk zijn kerk niet meer. Met als 
dieptepunt het pausbezoek van 1985. ‘De liefde voor 
de Sint-Jan is een beetje opgehouden na de dood 
van plebaan Van de Camp. Veel van wat hij heeft 
opgebouwd is nadien stelselmatig afgebroken.’ 
Mede daarom is hij extra ‘trots de aanzet te hebben 
gegeven tot het boekje met de verzamelde preken 
van Van de Camp. Ik lees er nog regelmatig in en 
ervaar de inspirerende gedachten.’

Klimaat
Langs interessante zijwegen komen we toch weer 
terug op het Koning Willem i College met zijn circa 
13.000 studenten. Met de vraag of zo’n mammoet-
school met zo’n 1.100 man personeel nog wel te 
‘mannen’ is. Of moet je daarvoor een ouderwetse 
kazernecommandant zijn?
Om met het eerste te beginnen: ‘Ook als een orga-
nisatie een bepaalde grootte heeft, kun je het zo 
organiseren dat het heel goed te handelen is. We 
hebben ruim twintig verschillende afdelingen, 
elk met een eigen directeur, eigen docenten en 
een eigen huisvesting. Elk van die afdelingen is 

veel kleinschaliger dan de gemiddelde middelbare 
school.’ De roep om kleinere scholen is aan Free 
dan ook niet besteed, al verheelt hij niet dat de 
kritische grens zo rond de 13.000 ligt.
Free vervolgt: ‘Het klimaat van de instelling is veel 
belangrijker dan de grootte van de school. Het is 
wetenschappelijk bewezen dat het resultaat op grote 
scholen zeker niet slechter is dan op kleine en dat 
– om maar eens wat anders te noemen – op kleine 
scholen meer pestgedrag voorkomt.’
Van het begrip kazernecommandant wil hij evenmin 
weten. ‘Buiten het officiële jargon laat ik me nooit 
voorzitter van het College van Bestuur noemen. 
Ik ben altijd en voor iedereen algemeen directeur. 
Dat is ook de taal die leerlingen verstaan. Al jaren 
ontvang ik eens per maand een (wisselende) groep 
leerlingen om over alles en nog wat te praten. Ik 
krijg ook spontaan veel bezoek van leerlingen die 
iets met me willen bespreken. Ik ben niet alleen 
strategisch bezig, maar ook met de inhoud van het 
onderwijs. Dat houdt het boeiend.’

Wilhelmus
‘Er wordt me nogal eens gevraagd: waar haal je de tijd 
vandaan? Mijn stelregel is dat je overal tijd voor hebt 
waar je tijd voor wil vrijmaken. Ik maak lange dagen 
op school, maar in de regel ben ik ’s avonds vrij.’
Dat neemt niet weg dat hij nieuwsgierig uitziet naar 
de tijd die komen gaat. En helemaal stil wordt het 
niet. ‘Ik blijf nog wat dingen doen in het onderwijs. 
Ik ben voorzitter geworden van Boschtion. Daar 
is een hoop te doen om te zorgen dat ’s-Hertogen-
bosch de lokale omroep krijgt die een stad met haar 
statuur verdient.’ 
‘En misschien komt het er nog eens van dat ik ga 
promoveren. Eerder heb ik dat willen doen op het 
beleg van ’s-Hertogenbosch in 1629. Maar daar is 
intussen al zoveel over gezegd en geschreven. Als 
ik nu wil promoveren, zal dat zijn op de dichter van 
het Wilhelmus, waarover ik trouwens al eens een 
boekje heb geschreven in de reeks ’s-Hertogenboek. 
Daartoe geïnspireerd door mijn pamfletten-studie 
aan de universiteit van Utrecht. Op grond van nader 
onderzoek, zoals onder meer vergelijking van taal-
gebruik, ben ik stellig van mening dat niet Marnix 
van Sint-Aldegonde het Wilhelmus schreef maar 
Willem van Haecht, factor/meesterdichter van de 
roemruchte Antwerpse rederijkerskamer De Vio-
lieren, waarvan Willem van Oranje beschermheer 
was.’ In zijn opvallende theorie weet Free zich 
gesteund door historici van naam, zoals onder ande-
ren de vroegere Bossche stads- en rijksarchivaris 
Louis Pirenne en de oud-archivaris van Antwerpen, 
Jan van Roey. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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In de zomer van 1632 reisde Pieter Saenredam vanuit 

Haarlem naar Den Bosch. Niet lang daarvoor had 

hij besloten om zich te specialiseren tot architectuur-

schilder. Tijdens zijn eerste werkreis tekende Saenre-

dam verschillende Bossche monumenten. Hij maakte 

ook drie topografisch correcte stadsgezichten.

Specialist in perspectief
Pieter Jansz. Saenredam (Assendelft 1597-1665 
Haarlem) leek aanvankelijk in de voetsporen van 
zijn vader te treden door zich te specialiseren in het 
prentvak. Hij tekende kaarten, topografische af-
beeldingen en portretten die door anderen in prent 
werden gebracht. In 1628 besloot Saenredam zich 
verder te specialiseren als architectuurschilder. In 
de woorden van biograaf Cornelis de Bie: Ende be-
gaf hem eyndelijck ontrent den jaere 1628, gheheel tot 
schilderen van perspectiven, kercken, saelen, galderijen, 
ghebouwen, en andere dinghen soo van buyten als van 
binnen soo naer het leven doende.1 Saenredam bleef 
tot het eind van zijn leven het architectuurgenre 
trouw en groeide zelfs uit tot de meest vermaarde 
beoefenaar van dit specialisme in de Gouden Eeuw.

Een Bossche campagne
Het Bossche oeuvre van Saenredam valt op door 
zijn grote verscheidenheid: stadsgezichten, platte-
gronden, kerkinterieurs, het stadhuis, monumenten 
en een portret. In totaal zijn er dertien tekeningen 
uit Den Bosch bewaard gebleven, maar uiteraard 
kan het oorspronkelijke aantal groter zijn geweest.2 
De tekeningen zijn gedetailleerd en van hoge kwali-
teit. Bovendien zijn ze groter dan de tekeningen die 
hij later zou maken. Dankzij Saenredams gewoonte 
zijn schetsen nauwkeurig te annoteren en dateren, 
valt haast van dag tot dag na te gaan wat hij tijdens 
zijn verblijf in de stad uitvoerde. 

Saenredam sloot in het atelier van zijn leermeester Frans Pietersz. 

de Grebber een langdurige vriendschap met de katholieke schilder 

en architect Jacob van Campen, die in 1628 dit portret van hem 

maakte. (British Museum, Londen)

Pasca l  Visk i l*De Bossche stadsgezichten van Saenredam

Getekende stad



Pieter Saenredam, ‘Gezicht op ’s-Hertogenbosch, vanuit het zuidwesten, 7 juli 1632’. De tekening is linksonder gesigneerd: ‘Pr. Saenredam’. 

Onder in het midden staat ‘shertogenbos’ en rechtsonder ‘1632 den 7 Julij’. Pen in bruine inkt, aquarel, op papier (48 x 370 mm). 

(Het Noordbrabants Museum, foto: Peter Cox)

De gevolgen van 1629
Toen Saenredam in juli 1632 de stad bezocht was 
het beroemde beleg al meer dan tweeënhalf jaar 
voorbij. Toch moet hij constant geconfronteerd zijn 
geweest met de zichtbare gevolgen van de strijd. 
Maanden achtereen was Den Bosch onophoudelijk 
bestookt: 28.517 kanonskogels en bommen waren 
op de stad afgevuurd, een gemiddelde van 252 
stuks per dag.3 Uit de stadsrekeningen blijkt dat het 
bestuur nog jaren bezig was met het herstel van 
de oorlogsschade. Zo werden arbeiders betaald om 
werkzaamheden te verrichten aan de stadsmuren, 
water- en landpoorten, om stenen uit de grachten te 
halen en deze verder uit te diepen, dijken en brug-
gen te herstellen, het plaveisel te repareren en ker-
ken, kapellen en voormalige kloostergebouwen van 
puin te ontdoen en schoon te maken.4

Drie stadsgezichten
Hoewel Saenredam eerder ontwerptekeningen 
leverde voor een vogelvluchtkaart van Haarlem tij-
dens het Spaanse beleg van 1572-73, waren de Bos-
sche vestingwerken in ieder geval niet het hoofd-
doel van zijn reis. Wel geven de tekeningen die hij 

van de stad en haar omgeving maakte interessante 
informatie over de staat van de Bossche vesting in 
de jaren direct na de capitulatie. 
Dat geldt vooral voor de overzichtstekening die 
Saenredam op 7 juli vanuit het zuidwesten van de 
stad maakte.5 Het stadsgezicht is getekend vanaf de 
wal van fort Isabella en brengt de volle breedte van 
de stad in beeld. Centraal op deze tekening ligt fort  
Sint-Anthonie met daarachter duidelijk herkenbaar 
de Sint-Jan. Helemaal links ligt het bolwerk Deuteren 
met een molen erop. Rechts daarvan ligt bastion 
Vught met de ruïnes van de Vughterpoort. Dit is 
de plek waar de Staatse troepen er uiteindelijk in 
slaagden de stadsmuren op te blazen. Op Saenre-
dams tekening is hier niets meer van te zien. De 
belegeringswerken – wallen, loopgraven, galerijen 
et cetera – waren al meteen na de capitulatie afge-
broken. De vrees voor een Spaanse tegenaanval was 
groot en Frederik Hendrik wilde voorkomen dat 
de vijandelijke troepen gebruik konden maken van 
de Staatse belegeringswerken. Juist daarom was 
ook meteen begonnen met het herstel van de ver-
dedigingswerken. Op Saenredams tekening lijken 
de wallen en bastions, met de herstelde bressen en 
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gaten, weer in prima staat. In werkelijkheid waren 
de reparaties aan de wallen en bastions in de eerste 
jaren na het beleg toch erg provisorisch van aard. 
Binnen tien jaar kwamen er alweer spontaan gaten 
in de stadsmuur. 
De daken en torens van de andere gebouwen in het 
stadsgezicht zijn goed te zien. Rechts van de Sint-
Janskerk staan onder meer het Hooghuis van Megen, 
de Sint-Jacobskerk en geheel rechts Bastion Anthonie. 
Wat verder nog opvalt op dit stadsgezicht zijn de 
molens op de stadsmuur. Dergelijke molens waren 
natuurlijk zeer kwetsbaar. Maar deze houten con-
structies waren ook relatief snel te verplaatsen en 
op te bouwen. Bovendien waren ze van essentieel 
belang voor de lokale economie. Daarom waren de 
meeste in 1632 al weer hersteld.

Een hoeckjen der stadt
Vlak voordat Saenredam de stad verliet maakte hij 
nog een tekening die een deel van de oostelijke 
vestingwerken van de stad laat zien.6 De tekening 
is gemaakt vanuit de stad naar het noorden toe en 
Saenredam stond waarschijnlijk op de brug bij de 
Hinthamerpoort.  

De uitvoering van de tekening is dermate snel 
gedaan dat hij er niet lang mee bezig kan zijn ge-
weest. In vergelijking met de andere, veel verder 
uitgewerkte tekeningen die Saenredam in Den Bosch 
maakte, wijkt deze sterk af. Over de authenticiteit 
hoeven we echter geen twijfel te hebben: het hand-
schrift is onmiskenbaar dat van Pieter Saenredam.
Uiterst links staat een deel van de stadswal met 
daarop een kanon en een man. Dit wat meer uitge-
werkte deel is het Muntelbolwerk, door Saenredam 
aangeduid met het woord hoeckjen. Wat meteen op-
valt is dat Saenredam de namen van de schetsmatig 
weergegeven bolwerken en plaatsen vermeldt. Van 
links naar rechts: schans, Engelen, crevekeur, bommel, 
orten. De links gelegen schans is de schans in Enge-
len. Deze werd in tijden van oorlog gebruikt en is 
daarom enkele keren uitgebreid en versterkt.7 Enge-
len is het gelijknamige dorpje dat ten noordwesten 
van de stad ligt. Fort Crevecoeur was gebouwd in 
de zestiende eeuw, maar werd later enkele malen 
versterkt. Dit fort ligt aan de Maas en vormde, indien 
nodig of gewenst, een belangrijke hindernis voor de 
scheepvaart. De naam zou daarom zijn afgeleid van 
het franse crève-coeur (= hartenleed). Aan de over-
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zijde van de Maas ten noorden van de stad ligt Zalt-
bommel, door Saenredam aangeduid met bommel. 
Met orten bedoelde hij natuurlijk het dorp Orthen. 
Het resultaat is een panoramisch vergezicht waarin 
de afstanden feitelijk toch aanmerkelijk zijn. Zalt-
bommel ligt op achttien kilometer van Den Bosch, 
terwijl Orthen er nagenoeg aan grenst. Maar op 
een heldere dag en met een goed standpunt was 
Zaltbommel wel degelijk te zien.

Het klooster van de zusters van Orthen 
Met maar liefst zestien kloosters, twee begijnhoven 
en verschillende refugiehuizen en zeker duizend 
religieuzen rond 1525 droeg Den Bosch de bijnaam 
Cleyn Rome. Opgeteld besloeg het oppervlak van 
de kloosterterreinen bijna twintig procent van de 
totale ruimte in de stad. Het aantal religieuzen 
liep tijdens de roerige decennia op het eind van de 
zestiende eeuw weliswaar terug, maar aan het begin 
van de zeventiende eeuw vestigden zich weer enkele 
nieuwe, contrareformatorische ordes in de stad.8

Een van de weinige concessies die bisschop Opho-
vius bij de capitulatie in 1629 wist af te dwingen 
was de toezegging dat vrouwelijke religieuzen, in 
tegenstelling tot hun mannelijke collega’s, de stad 

niet meteen hoefden te verlaten. Zij konden in 
hun kloosters blijven wonen, maar mochten geen 
novicen meer opnemen. Op die manier zouden de 
nonnenkloosters na verloop van tijd vanzelf uitster-
ven. Zodoende verviel het merendeel van de kloos-
terbezittingen en de uitgestrekte gronden in 1629 
aan de Staten-Generaal. Een deel van de kloosters 
werd herbestemd, bijvoorbeeld als voorraadplaats of 
kazerne. De complexen die niet direct nodig waren, 
werden verkocht. Daarbij ging de Raad van State 
als uitvoerder heel economisch te werk. Toen het 
stadsbestuur interesse toonde in enkele complexen, 
maar volgens de Raad te weinig bood, werd er in 
1641 zonder aarzelen een overeenkomst gesloten 
met twee particulieren: voormalig timmerman Frans 
Blom en stadspensionaris Johan Gans. Met deze koop 
kregen de mannen in een klap een enorme hoeveel-
heid grond en vastgoed in bezit. 
Het klooster van de zusters van Orthen, dat Saen-
redam op 19 juli 1632 tekende9, grensde aan de 
gronden die Blom en Gans negen jaar later van 
de Raad van State zouden kopen. Omdat het een 
vrouwenklooster was en de bewoners dus de ver-
zekering hadden gekregen dat ze er tot hun dood 
mochten blijven wonen, zou het echter geen deel 
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Pieter Saenredam, ‘Gezicht op het Orthenklooster en de Sint-Janskerk in ’s-Hertogenbosch, 19 juli 1632’. Pen in bruine inkt, penseel in enkele 

kleuren, zwart krijt, op papier (137 x 395 mm). (Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België)
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Pieter Saenredam, ‘Gezicht vanuit de stad op de vestingwerken 

van ’s-Hertogenbosch, 23 juli 1632’. Pen in bruine inkt, op papier 

(52 x 268 mm). (Het Noordbrabants Museum, foto: Peter Cox) 
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uitmaken van die verkoop. Net als de andere kloos-
tercomplexen in het noorden van de stad hadden 
ook de zusters van Orthen een zeer diepe tuin die 
helemaal doorliep tot aan de stadswal. 
Saenredam heeft positie ingenomen op de noordelijke 
stadswal, wat nu de Noordwal heet en kijkt naar 
het zuiden. Op de voorgrond tekent Saenredam een 
deel van de tuin. Behalve het klooster en de Sint-
Jan is links op de tekening een groot middeleeuws 
gebouw prominent aanwezig. Hier werd vermoede-
lijk het linnen geweven waarmee de zusters de kost 
verdienden. Verder is ook de refter (het ‘Pand’) te 
zien. Dit gebouw staat er nog steeds. 

In 1629 woonden er nog drie fraters en 101 zusters 
in het klooster. Op Saenredams tekening is een 
klein figuurtje in een wit gewaad met kap te zien, 
direct links van zijn annotatie Het Orter klooster 
in S’hartogen Bosch, en nog een persoon onder de 
poort. Wellicht zijn zij twee van de zusters die ook 
na 1629 in het klooster mochten blijven wonen. De 
laatste zuster stierf waarschijnlijk pas in 1692 of 
kort daarvoor, want in dat jaar werd het klooster in 
delen verkocht.10

Schat aan informatie
Voor wie Saenredam werkte is nooit helemaal dui-
delijk geworden. Maar dat maakt zijn Bossche werk 
er niet minder interessant door, integendeel. De 
tekeningen die Saenredam in situ maakte, geven 
een schat aan topografisch-historische informatie 
over Den Bosch in een essentiële periode van zijn 
geschiedenis. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

* Dit artikel is een bewerking van de catalogus bij de gelijk-
namige tentoonstelling Saenredam in Den Bosch. Geschreven 
door conservator Paul Huys Janssen, met een inleiding van 
Jan de Hond. De tentoonstelling is te zien tot en met 21 juli 
2013. De catalogus is verkrijgbaar in Het Noordbrabants 

Noten
 1 C. de Bie, Het gulden cabinet van de edel vry schilderconst 

(Antwerpen 1662), blz. 246.
 2 Zo weten we dat hij in ieder geval nog een tekening naar 

een altaarstuk uit het Bossche Clarissenklooster, een werk 
van Abraham Bloemaert, moet hebben gemaakt. In de 
verzameling van de Leidse oud-burgemeester Johan van 
der Marck (1707-1772), die ook het getekende portret van 
Pieter Saenredam had, bevond zich ook de tekening: Pieter 
Saenredam, naar A. Bloemaert. De Begroeting der Herders in 
de Stal, en een glorie van Engelen, daar boven; zeer fraay met de 
Pen en Sapjes gewassen, h. 6½ b 5 duim. Deze tekening werd 
in 1774 in Parijs opnieuw te koop aangeboden: Adoration des 
Bergers en Petit, à la plume, & coloriée par Saenredam d’après 
Bloemaert, 6 pouces sur 5 de large. De huidige verblijfplaats 
is onbekend. Veiling Amsterdam 29 november 1773, Kunst-
boek E, nr. 348. Veiling Parijs (Basan, Chariot) 3 februari 
1774, nr. 248. Zie: J. Bolten, Abraham Bloemaert, c. 1565-1651. 
The drawings (Leiden 2007) deel 1, blz. 52, noot 15.

 3 R. Glaudemans en G. van Tussenbroek, De Moerasdraak. 
Achthonderd jaar Bossche vestingwerken (Zwolle 1999), blz. 37.

 4 Zie bijvoorbeeld de stadsrekeningen vanaf 1629 zoals afge-
drukt in R.A. van Zuijlen, Inventaris der archieven van de stad 
’s-Hertogenbosch, 3 delen (’s-Hertogenbosch 1861-76) deel 3, 
blz. 1354 e.v.

 5 Herkomst: (?) veiling I. Danckerts e.a., Amsterdam, 3 decem-
ber 1849, Kunstboek K, nr. 309 (‘Gezigt te ’s-Hertogen-
bosch, door P. Saenredam’); (?) verzameling Jhr. Donas 
Theodore Alberic van den Bogaerde van Terbrugge (1829-
1895), verzameling Provinciaal Genootschap van Kunsten 
en Wetenschappen in Noord-Brabant, Den Bosch.

 6 Herkomst: verzameling Provinciaal Genootschap van 
Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant.

 7 Voor de geschiedenis van de verdediging van Den Bosch, 
zie C.J. Gudde, ’s-Hertogenbosch, geschiedenis van vesting en 
forten (Berlicum 1974).

 8 A. van Drunen, ‘Een speurtocht naar middeleeuwse Bossche 
kloosters. Bouwhistorie en archeologie: betrouwbare gidsen’, 
in: M. Ackermans en Th. Hoogbergen (red.), Kloosters en 
religieus leven. Historie met toekomst (Gent 2002) blz. 57-58.

 9 De tekening was in de achttiende eeuw eigendom van 
Jeronimus Tonneman (1687-1750), die nog meer tekeningen 
van Saenredam bezat, onder meer het ‘Raam met bisschop 
Gisbertus Masius’ en het ‘Portret van Pieter Saenredam’ 
door Jacob van Campen. In de negentiende eeuw werd de 
tekening eigendom van Jacob de Vos (1803-1878), die ook 
twee andere tekeningen van Saenredam uit zijn Bossche 
periode bezat.

10 A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen 
van ’s-Hertogenbosch alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroege-
re eeuwen, 3 delen (’s-Hertogenbosch 1911-14) deel 3, blz. 133-138.
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Ir. Huibert Crijns (1966), Limburger van geboorte 
en sinds 1994 werkzaam bij de gemeente ’s-Hertogen-
bosch, is als ‘Projectleider Wilhelminaplein’ de 
aangewezen bron om zicht te krijgen op de recon-
structie van het Heetmanplein. 
Maar eerst even terug naar begin 1965 toen ‘de malle-

Jac .  J .  Luyc k x

‘Geschiedenis is de inspiratie voor ontwikkeling’. 

Deze filosofie tot werkelijkheid te verheffen ziet 

Huibert Crijns als zijn belangrijkste opdracht om het 

Heetmanplein terug te zetten in de geschiedenis. 

Dat wil zeggen: terug naar Wilhelminaplein, terug 

naar Willemsplein, losgekoppeld weliswaar maar 

onlosmakelijk verbonden.

Ansicht uit omstreeks 1900 van het Wilhelminapark met de 

Vughteruitgang en de stellingmolen op het voormalig bastion 

Deuteren. Het restant van deze ‘molen van Van Esch’ is in 1939 

gesloopt. (Stadsarchief, hta)

Terug in de geschiedenis

Heetmanplein

Bossche p l e k k e n



Ingekleurde prentbriefkaart uit circa 1960 van het Wilhelmina-

park. In 1934 was daar al een rotonde (‘rondpoint’) aangelegd 

om het toenemende verkeer in goede banen te leiden. Beide foto’s 

zijn genomen vanaf de toren van het pnem-gebouw. (Stadsarchief, 

uit collectie Roelands) 

Na de aanleg van het ‘Heetmanplein’, een ansicht uit omstreeks 

1970. De officiële naam Wilhelminapark werd in dat jaar gewijzigd 

in Wilhelminaplein. (Stadsarchief, uit collectie Roelands)



meulen van Heetman’ – zoals het geesteskind van 
de Eindhovense professor het daaropvolgende car-
naval spottend werd genoemd – begon te draaien. 
Een met behulp van computers bedacht ingenieus 
plan waarmee prof. Fons Heetman het fileleed – 
in de avondspits soms wel tot de brug van Hedel 
toe – meende te kunnen tackelen. Helemaal lukte 
dat niet, want de beruchte traverse door ’s-Her-
togenbosch kende nog een enorme bottleneck: de 
Orthense overweg. Die werd later door de aanleg 
van hoogspoor geëlimineerd, maar dé oplossing 
voor de verkeerschaos op de landelijk beruchte 
noord-zuidtraverse door Den Bosch was uiteindelijk 
de rondweg in de a2 om Den Bosch heen. Voor het 
binnenstedelijk verkeer bleef het Heetmanplein 
echter onmisbaar. Tot niet zo lang geleden de wes-
telijke randweg, van Vlijmen richting Vught v.v. 
gereedkwam. Daardoor deed de mogelijkheid zich 
voor om wat Crijns ‘de spaghetti van wegen’ noemt, 
te ontknopen tot de aloude combinatie van Wilhel-
minaplein/Willemsplein, namen die tot nu toe 
alleen nog bij Post.nl bekend lijken. 

Nergens linksaf
De grondgedachte van Heetman was om het door 
hem bedachte verkeersknooppunt te vrijwaren van 
linksafslaand verkeer, dat zoals bekend op elk kruis-
punt de doorstroming frustreert. Slim bedacht, maar 
tegelijk moet Crijns vaststellen dat de bestaande 
verkeerssituatie ‘niet inspeelt op de logica’. Immers, 
‘het is onlogisch dat je, komend van Vught op het 
Heetmanplein rechtsaf moet als je linksaf richting 
Vlijmen wilt’. ‘Maar het werkte wel’ zou Heetman 
ruim een jaar geleden – kort voor zijn dood – nog 
weer eens vaststellen. ‘Voor mij was duidelijk dat 
er een oplossing moest komen, zodanig dat je nooit 
langer hoefde te wachten dan twee keer rood. Dat is 
hooguit zes minuten. Nog lang voor haastige auto-
mobilisten, maar niets in vergelijking met de ander-
half à twee uur file die normaal was geworden.’ Hij 
was er nog altijd trots op: ‘Kent u een kruispunt dat 
het zo lang uitgehouden heeft? Het was uniek ja, in 
die zin dat elders nooit soortgelijke problemen zijn 
opgelost.’ 

Het zijn intussen heel andere problemen die Huibert 
Crijns op zijn bordje kreeg. De als gevolg van de 
westelijke randweg drastisch veranderde situatie 
vroeg niet alleen om een aangepaste verkeersrege-
ling, maar schiep ook de mogelijkheid de ‘integrale 
aanpak van de vestingwerken’, die hij als voorzitter 
van de Kerngroep Vestingwerken als geen ander is 
toegedaan, te completeren. Immers, de markante 
Vughterpoort was als zuidelijke toegang tot de stad 

een beeldbepalend element in de zo goed bewaard 
gebleven vijf, zes kilometer stadswallen die het 
’s-Hertogenbosch van weleer omarmen. 
 
Uitgangspunt is het besluit van de gemeenteraad 
van februari 2012, waarbij werd besloten tot ‘een 
verkeerskundige inrichting, vooruitlopend op de 
verdere ontwikkeling van het Wilhelminaplein, een 
en ander in het kader van een ‘ruimtelijke histo-
risch studie’ van deze locatie, die door de aanleg van 
de zuidelijke randweg veel minder verkeer te ver-
werken heeft gekregen’. Crijns: ‘Dit vereist een inte-
grale benadering, vervat in een nota van uitgangs-
punten. Een integrale benadering wil zeggen dat we 
alle disciplines willen benutten. Behalve architect, 
landschapsarchitect enzovoort zijn ook archeo-
loog en bouwhistoricus onmisbaar. Archeologisch 
onderzoek is onontbeerlijk om de historische con-
touren bloot te leggen van de verdedigingswerken 
die hier ooit waren. Want de bedoeling is natuurlijk 
dat de plannen die we ontwikkelen passen in het 
oorspronkelijke patroon van de stad.’ 

Ambities
De projectgroep Wilhelminaplein weet zich belast 
met de opdracht tot het opstellen van een inrich-
tingsvisie. ‘Dat doen we in twee stappen. De eerste 
stap is het maken van een nota van uitgangspunten 
om de kaders van het inrichtingsplan vast te stellen, 
mede op grond van onze historische bevindingen. 
Onder meer aan de hand van alle historische kaar-
ten waarover we kunnen beschikken. De tweede 
stap bestaat uit het formuleren van de ambities 
die we ten aanzien van het plein hebben. Simpel 
gezegd: ‘Wat willen we als stad met het plein? Wat 
zijn de voorwaarden ten aanzien van de ruimtelijke 
kwaliteit van het gebied?’ 
‘In ons onderzoek kunnen wij natuurlijk niet om 
de bebouwing van het Wilhelminaplein heen. Niet 
alleen de bestaande bebouwing, zoals onder meer 
Chalet Royal, maar ook de ambities die we hebben 
om het verleden zichtbaar te maken. Zoals de vraag 
of de Vughterpoort, de zogeheten Pickepoort, er al 
dan niet om vraagt om herbouwd te worden, een 
kwestie die de gemoederen in de stad al langere 
tijd bezighoudt.’ ‘Wat er over is van de Pickepoort, 
daar zijn we razend benieuwd naar. Dat kunnen wij 
ontdekken door archeologisch onderzoek, dat kan 
plaatsvinden als de weg ter plaatse is omgelegd. En als 
we de Vughterpoort terug willen zal het de vraag zijn 
wélke Vughterpoort we willen reconstrueren. Want de 
oorspronkelijke hoge middeleeuwse Pickepoort is in 
later eeuwen afgetopt. Van een verticale vestingpoort 
is het een horizontaal bouwwerk geworden.’

63



Een tweede bouwclaim is de eventuele herbouw van 
de molen, die vroeger bij de Vughteruitgang op de 
stadswallen heeft gestaan. Daar is zelfs een stichting 
voor opgericht, de Stichting Herbouw Bossche 
Molens, die studenten van de Avans Hogeschool 
veertien locaties in de stad heeft laten onderzoeken 
op de geschiktheid voor de mogelijke bouw van een 
zogenaamde klimaatmolen. Daar kwam het Heet-
manplein uit als een van de drie beste plekken om 
zo’n molen te bouwen. 

Droombeelden
Als derde bouwinitiatief noemt Crijns het voornemen 
om ‘het parkeren op een nette manier op te lossen, 
het blik weg te werken door een aarden wal op te 
werpen, waardoor geparkeerde auto’s niet zichtbaar 
zijn op maaiveld-niveau.’ Gezien de economische 
crisis zijn de bouwambities vooralsnog niet meer 
dan ‘droombeelden, die pas gerealiseerd kunnen 
worden als er investeerders zijn, die bereid zijn hier 
geld in te steken’.
Dat neemt niet weg dat intussen al veel ‘gedegen 
archeologisch onderzoek’ is gedaan. Want, benadrukt 
Crijns, ‘de geschiedenis is onze inspiratiebron’. Een 
bijzonder moment is 14 september 1629, de dag dat 
het capitulatieverdrag werd getekend, nadat de troe-
pen van Frederik Hendrik op 11 september daar-
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Opmeting van de Vughterpoort door een voorganger van de 

Rijksdienst voor de Monumentenzorg, waarschijnlijk kort voor de 
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aan voorafgaand een zodanige bres in het Vughter 
bastion hadden geslagen dat ’s-Hertogenbosch als 
verloren moest worden beschouwd. Op de vesting-
muur ter plaatse bevindt zich een herdenkingsplaat 
die daaraan herinnert. Te bescheiden, in de ogen 
van de projectleider Wilhelminaplein, want ‘het 
gaat om zo’n belangrijk moment dat je de geschiede-
nis beter zou moeten beleven. We hebben het hier 
over het einde van de Spaanse tijd in de Meierij. 
Het begin ook van een nieuw tijdperk in de aanloop 
naar de Vrede van Munster in 1648 en de officiële 
erkenning van de Nederlandse Republiek. Dat ver-
haal zou je hier goed kunnen vertellen. Een van de 
inspiratiebronnen zal daarbij het boek Het beleg van 
’s-Hertogenbosch van Jan van Boxtel zijn. Hij ver-
taalde Rerum ad Sylvam-Ducis uit 1631 van de hand 
van dichter, filoloog en professor aan de Leidse 
universiteit Daniel Heinsius, geschreven ter ere van 
Frederik Hendrik. Deze uitgave zal op 14 september 
van dit jaar verschijnen. 

Eigentijdse toevoegingen
‘Aan de andere kant moeten we ook anno 2013 
geschiedenis durven maken door iets van het heden 
aan de geschiedenis toe te voegen. De vesting Den 
Bosch is weliswaar een middeleeuwse vesting, 
maar is in de loop der eeuwen meermalen aange-
past. In tijden van spanning bijvoorbeeld werd er 
veelal opnieuw geïnvesteerd om de verdediging 
van de stad te verbeteren. In die traditie past het 

om kwalitatief hoogwaardige toevoegingen te doen 
met eigentijdse stijlmiddelen.’ Voorbeelden uit 
het recente verleden zijn o.a. het Bastionder en de 
Kruisbroedershekel. 
Ir. Crijns, die bouwkunde heeft gestudeerd in 
Eindhoven, verwijst naar de maquette van het 
Wilhelminaplein in het informatiecentrum van de 
vestingwerken op de Van der Does de Willebois-
singel nabij de Wilhelminabrug. ‘Het idee is om 
een rustig verkeersmodel te maken, waarin wij 
maximale ruimte geven om de vesting weer zicht-
baar te maken. Zo zal de vestigingmuur aan weers-
zijden van de vroegere Pickenpoort zichtbaar worden 
gemaakt door het maaiveld schuin af te laten lopen. 
De poort lag in de as van de Vughterweg, maar als 
je daar de stad binnenkomt ervaar je niet dat je een 
vesting binnenkomt. De stadspoort is er immers 
niet meer. Alleen al door de stadsmuren zichtbaar 
te maken maak je de contouren van de vesting straks 
heel manifest. 
Je zult er ervaren dat je een oude stad binnenkomt. 
Of er verder bebouwing komt en zo ja welke, zal uit 
de nota van uitgangspunten moeten blijken.’

Complexe puzzel
Na dit alles hecht Crijns eraan, dat zijn betrokken-
heid bij de vestingwerken niet wil zeggen ‘dat ik 
alleen de vestigingwerken op mijn netvlies heb 
staan bij de plannen voor het Wilhelminaplein.      
Ik ben me ervan bewust dat we ook rekening moeten 
houden met andere belangen, zoals die van onder-
nemers – denk aan Chalet Royal, van omwonenden, 
maar ook bomen die gespaard moeten worden. Of 
herplant.’ Wat dit laatste betreft: ‘ook de ecologie 
nemen we mee in de planvorming. De stad heeft 
aan de zuidkant nog altijd een vrij schootsveld 
met enerzijds het Bossche Broek en anderzijds de 
Gement. Hier geldt de Europese standaard ‘Natura 
2000’, hetgeen betekent dat ze de hoogste bescher-
ming als natuurgebied kennen. Dit maakt dat we 
ook rekening moeten houden met flora- en fauna-
wetgeving. Dat we hier oog voor hebben, blijkt wel 
uit de vispassage die we eerder onder de Vughterbrug 
hebben gerealiseerd.’ Samengevat: ‘Er liggen enorme 
claims op het plein. Dat maakt het geheel tot een com-
plexe puzzel. Aan ons de taak om in samenhang met 
betere oplossingen te komen. Maar dat laat onverlet 
dat we keuzes moeten maken.’ nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Het Informatiecentrum Vestingwerken aan de Van 
der Does de Willeboissingel is geopend elke dinsdag en 
zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur en op koopzondagen 
van 12.00 tot 15.00 uur.

65

Maquette van het Heetmanplein waarin de voorlopige plannen 

voor de toekomstige inrichting verwerkt zijn. Ongeveer in het 

midden de Vughterpoort. (Foto: Olaf Smit)
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wijsheid gevuld. De gedoofde kaars en de zandloper 
achter haar symboliseren een besef van wereldse 
tijdelijkheid. Links staat, als een antithese van de 
zinnelijke lusten op de bovenste schildering, een 
moederbeeld van de caritas, de echte liefde. De attri-
buten op de grond ten slotte getuigen allemaal van de 
kunsten die blijvende schoonheid weten te scheppen: 
de architectuur, de sculptuur en de schilderkunst. 
Terecht vliegt een kuise putto aan om deze Allegorie 
op de Deugd met rozen te kronen!

Meester van de allegorie
Kort na zijn geboorte wordt Theodoor van Thulden 
op 9 augustus 1606 in de Sint-Jan gedoopt. Zijn 
ouders, die tot het stedelijke patriarchaat behoren, 
sturen hem vijftien jaar later naar Antwerpen. Daar 
regeren de penselen van Peter Paul Rubens, die 
met zijn krachtige barok het culturele klimaat van 
de metropool bepaalt, maar Theodoor gaat in de 
leer bij een kleinere meester, Abraham Blyenberch. 
Deze twee Allegorieën op de Ondeugd en de Deugd 
uit 1630 lijken zijn oudst bekende werken. Vergele-
ken met de grootse, brutale stijl van Rubens zijn ze 
van een ingetogen elegantie en dito coloriet.
In de jaren daarna vindt hij ruimschoots opdracht-
gevers. Van Parijs, waar hij een reeks, inmiddels 
verdwenen doeken schildert voor een kloosterkerk 
van de Trinitariërs, tot ’s-Gravenhage, waar hij uit-
gebreid bijdraagt aan de verluchting van de Oranje-
zaal van paleis Huis ten Bosch.
Ook nadat zijn stad in 1629 in gereformeerde han-
den is overgegaan, blijft hij er komen. Rond 1647 
levert hij drie grote allegorische stukken aan het 
nieuwe bestuur. Ze prijken nog steeds prominent 
in ons Stadhuis. Twee in de burgemeesterskamer 
en een schoorsteenstuk in de oude raadszaal: De 
Eenheid en de Gerechtigheid, een paar allegorisch 
uitgedoste dames die op 12 juli 1669 de klokken 
van de Sint-Jan drie uur lang horen beieren, wan-
neer Theodoor van Thulden, de vrome katholiek, 
nota bene in de vroegere kathedraal begraven 
wordt!  nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

De hele geschiedenis door hebben kunstenaars ge-
worsteld met het probleem van het uitbeelden van 
abstracte begrippen. Natuurlijk konden landschap-
pen, portretten, historische en Bijbelse taferelen 
symbolisch geladen worden, maar hoe onderwer-
pen als De IJdelheid of De Voorspoed, tweelingen als 
Harmonie en Huwelijk of De Eenheid en de Gerechtig-
heid en ingewikkelde processen als De Tijd verlost 
de Waarheid of Tweedracht verdrijft de Kunsten en de 
Wetenschappen af te beelden? Vooral in de zestiende 
en zeventiende eeuw ontwikkelden kunstenaars daar-
toe een beeldtaal die in het oeuvre van Theodoor van 
Thulden een hoogtepunt bereikte. Alle opgesomde 
titels zijn door hem op forse doeken vereeuwigd in 
een taal die zijn tijdgenoten blijkbaar gemakkelijk 
wisten te lezen, maar die ons op het eerste gezicht 
vreemd is.

Twee dames
Kijken we naar de schilderijen. Twee dames zitten, 
ruim in de rok en door lappen omfladderd, midden 
in de rommel. Beiden krijgen een goeddoorvoed 
bloot jongetje op bezoek. Met parels in het haar, 
kostbare kledingdetails en een diep decolleté be-
speelt de bovenste opgewekt haar luit. Ze is veel 
wufter en verleidelijker dan de onderste die, braaf 
en gesluierd, zit te lezen. Beide dames verbeelden 
een abstract begrip en al die voorwerpen zijn, de 
twee blote putti incluis, de attributen die deze 
betekenis onderstrepen.
Het bovenste jongetje toont slordig zijn geslacht, 
terwijl het met zeepsopschelp en bellenblaasrietje 
de maat slaat. De verwijzingen naar muziek duiden 
evenzeer op de vluchtigheid die het hele ijdele aard-
se bestaan futiel maakt. Op de grond vertellen de 
speelkaarten, de pijp, de maskers en het triktrak-
spel van voorbijgaande lichtzinnige genoegens. 
Het is duidelijk dat het bovenste schilderij een voor-
stelling is van nietswaardige oppervlakkigheid: 
de Allegorie op de Ondeugd.
De onderste dame daarentegen is een en al degelijk-
heid. Het boek op haar schoot is vast met beklijvende 
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Het kunstwerk is 4,6 meter hoog en 8,8 meter 
breed. Gewicht? Tja, wat weegt ongeveer 40 vier-
kante meter kalk en een dun laagje pigment? In de 
eetzaal van het klooster Santa Maria delle Grazie in 
Milaan bevindt zich Het Laatste Avondmaal. Het 
kunstwerk geeft het moment weer waarop Jezus, 
omringd door zijn twaalf apostelen, bekend maakt, 
dat er een verrader in hun midden is. Het werk is 
geschilderd tussen 1495 en 1498 door misschien 
wel de meest geniale kunstenaar uit de Renaissance, 
Leonardo Da Vinci. Leonardo was niet alleen een 
briljant kunstenaar maar ook uitvinder, architect, 
filosoof, natuurkundige, schrijver en componist. 
Het Laatste Avondmaal wordt jaarlijks door vele 
duizenden mensen van over de hele wereld bezocht 
maar omwille van de kwetsbaarheid moet je een 
bezoek ver van te voren reserveren en je mag er 
maar vijftien minuten van genieten. Al met al dus 
een kunstwerk van wereldklasse, gemaakt door een 
ongeëvenaarde kunstenaar. 

Het verschil kan dus niet groter 
zijn met dat ‘andere’ Laatste 
Avondmaal. Deze ‘andere’, 
veel minder bekende versie is 
rond van vorm, of liever, dat 
was zo, want ongeveer de helft 
ontbreekt. Het is gemaakt van 
pijpaarde, heeft een diameter 
van 10 centimeter en weegt 
ongeveer 115 gram. Het werk is 
niet afkomstig uit een imposant 
klooster in Milaan maar werd 
in 2011 aangetroffen in een 
afvalkuil die toebehoorde aan 
een klooster dat tot in de 
achttiende eeuw op de 
plek stond van het 
huidige Museum-
kwartier. De ma-
ker van het object 
kwam uit de Duitse 
stad Worms en was 
weliswaar een tijdge-
noot van Leonardo da Vinci 

maar beslist geen homo universalis. Sterker nog, zijn 
naam is niet eens bekend en ik denk ook niet dat 
we er ooit achter komen. Het Laatste Avondmaal uit 
Den Bosch werd gebruikt als mal voor het maken 
van afdrukken in klei, papier-maché of marsepein 
en in feite hebben we dan ook niet te maken met 
een kunstwerk maar met een alledaags gebruiks-
voorwerp. De mythische status van het Milanese 
kunstwerk zal ons Bossche exemplaar nooit be-
reiken. En toch, als u mij vraagt welke versie van 
het Laatste Avondmaal ik mooier vind dan is mijn 
keuze snel gemaakt. Kijk eens hoe al die apostelen 
een heel karakteristieke kop hebben. En hoe lekker 
kneuterig iedereen rond die mooi gedekte tafel zit. 
En kijk ook eens naar die ragfijne plooien in het 
tafelkleed. En dan die vlieg op de tafelpoot! De vlieg 
staat symbool voor demonische krachten, parasi-
tisme en kwaadsprekerij en dat is heel toepasselijk 
want hij is gericht naar de enige apostel zonder 

aureool en verraadt daarmee dus eigen-
lijk de verrader: Judas. Kortom, 

meesterschap, drama en 
symboliek op de vierkante 

centimeter en daardoor 
oneindig veel leuker en 

spannender dan die 
statige en stijve ver-

sie van Da Vinci. 
Net als in Milaan 
moet u wel eerst 
een afspraak 
maken om dit 
Laatste Avond-
maal bij de bam 
te kunnen be-
wonderen maar 
dan kunt u er zo 

lang naar kijken 
als u zelf wilt. Ten-

minste… tot half 
zes want dan gaat 

het licht uit en de deur 
dicht. En dat is maar goed 

ook, want u wordt verwacht 
voor het avondmaal.  nnnnnnnnnnn

Aan tafel

B a m p r a a t Stefan Molenaar
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Pijpaarden mal van het Laatste Avond-

maal, aangetroffen tijdens het archeo-

logisch onderzoek ten behoeve 

van de bouw van het 

Museumkwartier. 

Datering tweede 

helft 15de eeuw.

(Foto: bam)



Nieuws van de bam

Raadselachtige muntschat uit 
het Bossche Broek

Ronald van Genabeek

In het najaar van 2009 werd in 
het Bossche Broek een terrein 
afgeplagd in verband met natuur-
ontwikkeling. Een oplettende 
amateurarcheoloog vond daarbij 
met zijn metaaldetector achttien 
kleine zilveren muntjes die sa-
men een muntschatje vormden. 
Hij meldde de muntjes bij de 
afdeling bam die ze heeft laten 
determineren en schoonmaken.1 
Het blijken muntjes te zijn uit de 
Karolingische tijd (negende eeuw 
na Christus) en dat maakt 
het een onverwachte en 
raadselachtige vondst. 
De muntschat be-
staat uit achttien 
muntjes waarvan 
er één geslagen 
is onder keizer 
Lodewijk de Vrome 
(814-840), zeven 
onder keizer Lotharius 
(840-855) en tien onder 
Pippijn ii, koning van 
Aquitanië (840-852). 
De munten van 
Lodewijk de Vrome 
en Lotharius zijn 
geslagen in Dore-
stad (het huidige 
Wijk bij Duurstede) 
of mogelijk in Fries-
land. Dorestad was in 
deze periode één van de 
belangrijkste handels-
plaatsen van Noord-

west-Europa waar handelaren 
producten uit de gehele toen be-
kende wereld verhandelden. Hier 
werden ook munten geslagen in 
naam van de regerende keizer. Via 
Dorestad waren er vele internatio-
nale contacten en hier wijzen ook 
de munten uit Aquitanië op: een 
gebied in Zuidwest-Frankrijk rond 
de plaatsen Bordeaux en Bourges. 
De munten moeten, gezien de 
dateringen, ergens tussen 840 en 
855 of net iets later in de bodem 
terecht zijn gekomen. In die peri-
ode was Brabant nog relatief dun-
bevolkt. In historische bronnen 
worden in de negende eeuw al-
lerlei plaatsen ten noorden van het 
huidige ’s-Hertogenbosch voor het 
eerst genoemd (bijvoorbeeld in 815 

Orthen, Engelen, Rosmalen, 
Empel) maar archeolo-

gisch zijn tot op heden 
nog maar weinig 
vondsten bekend 
uit deze periode. 
We nemen dan 
ook aan dat in de 

historisch bekende 
plaatsen kleine ne-

derzettingen waren van 
enkele boerderijen. Er zijn 

aanwijzingen dat Vught 
een wat belangrijkere 
positie innam, hoe-
wel deze plaats pas 
kort na 1000 wordt 
vermeld. Hier werd 
toen tol geheven 

en werden munten 
geslagen maar de 

bronnen zijn verder 
vaag.2 Het is helemaal 

raadselachtig hoe de 
munten hier in de 
bodem zijn beland. 
De vindplaats is 
vrij laaggelegen 
vlakbij de Dom-
mel. Wellicht zijn 

de munten bij bag-
gerwerkzaamheden 

uit de Dommel gebag-
gerd en op de oever 
terecht gekomen, 
maar aangezien 
de munten dicht 
bij elkaar zijn 
gevonden lijkt het 
waarschijnlijker 
dat ze ter plekke 
rond 855 zijn begraven. 
Het laaggelegen gebied 
moet in die tijd moei-
lijk begaanbaar ge-
weest zijn. Aan de 
andere zijde van 
de Dommel lag 
een hoge zandrug 
waarover wellicht 
een route lag van 
Vught naar Orthen. 
Het is dus een raadsel 
wie de munten hier in 
een vrij dunbevolkt 
en moeilijk toegan-
kelijk gebied heeft 
begraven. Was het 
een schipper op 
de Dommel die 
hier even pauzeer-
de en de munten 
is verloren of heeft 
iemand ze hier, op een 
afgelegen plek, verbor-
gen uit angst voor 
roof of diefstal?     

Noten
 1 Met dank aan 

Michel van Malsen 
voor het melden van 
de vondst, Jan Blok 
en Theo Nissen voor het 
determineren van de munten 
en restauratieatelier Restaura voor het 
schoonmaken van de munten.  

 2 A. Huijbers, ‘Central places in 
the confluence area of the rivers Dieze, 
Dommel and Aa in the Roman period 
and the Middle Ages. A long-term 
perspective.’ in: Medieval and Modern 
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B e r i c h t e n

Een gedeelte van de 

muntschat van 18 kleine 

zilveren muntjes begraven 

in het Bossche Broek tus-

sen 840 en 855. (Foto’s: bam)
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Nieuws van het Stadsarchief

Openstelling 
Het archief is, behalve door de week 
ook op de eerste zaterdag van de 
maand geopend van 09.30-17.00 
uur. Dat geldt dus voor de zater-
dagen 6 juli, 3 augustus, 7 septem-
ber, 5 oktober, 2 november en 
7 december 2013. 

Verbouwing depot
Van 22 april tot 28 juni 2013 vinden 
in het depot van het Stadsarchief 
bouwwerkzaamheden plaats. Alle 
betrokkenen doen hun best zo wei-
nig mogelijk overlast te veroorzaken 
voor bezoekers van het archief. 
Toch is het mogelijk dat er enige 
geluidsoverlast is. Ook kan het halen 
van archiefstukken soms iets langer 
duren dan normaal. Wij vragen u 
om begrip in deze gevallen.

Expositie
Het Stadsarchief houdt van zaterdag 
14 september (Open Monumenten-
dag) tot en met zondag 22 september 

(Maritiem) een expositie met foto’s 
en archiefstukken rond het thema 
‘Macht en pracht in ’s-Hertogen-
bosch’. Deze tentoonstelling is 
geopend op zaterdag 14 en 21 en 
zondag 22 september, telkens van 
10.00-17.00 uur en op dinsdag 17 
tot en met donderdag 19 septem-
ber, telkens van 09.00-16.00 uur. 
De expositie vindt plaats in de 
Willem en Mariezaal van het 
Brabants Historisch Informatie 
Centrum (bhic) in de Citadel, 
Zuid-Willemsvaart 2 te ’s-Herto-
genbosch.

Publicatie Heinsius
Op Open Monumentendag zal de 
publicatie ‘Het beleg van ’s-Her-
togenbosch in 1629 en andere 
gebeurtenissen uit die tijd’ ver-
schijnen. Het is de eerste in druk 
verschenen Nederlandse vertaling 
van het in 1631 door Daniël Heinsius 
(1580-1655) gepubliceerde ‘Rerum 
ad Sylvam-Ducis ...’. De vertaling 
is van de hand van Jan van Boxtel. 
Het boek wordt uitgegeven met een 

uitvoerige inleiding, de tien kaarten 
van Willem Hondius uit de originele 
uitgave, de notities van prins Frederik 
Hendrik en ingenieur Theodoor 
Niels en de vertaling uit het Frans 
van het minder bekende militaire 
capitulatieverdrag van 1629. Het 
boek is vanaf genoemde datum 
voor € 19,95 alleen verkrijgbaar bij 
Boekhandel Selexyz Adr. Heinen, 
Jheronimus Bosch Art Center, 
Kring Vrienden van ’s-Hertogen-
bosch en het Stadsarchief. In dit 
blad vindt u een flyer over deze 
uitgave. 

Afscheid 
Ed van Berge Henegouwen
In juni 1995 kwam hij als banen-
pooler bij het Stadsarchief. Nu, 
achttien jaar later, zal drs. Ed van 
Berge Henegouwen, inmiddels 
beheerder van de Historisch-Topo-
grafische Atlas, het Stadsarchief 
halverwege juni verlaten vanwege 
pensionering. 

Ed van Berge Henegouwen (rechtsonder) 

vervulde nog voordat hij begon bij het 

Stadsarchief zijn dienstplicht. Zijn Alpha 

compagnie van het 48e Painfbataljon Van 

Heutsz was gestationeerd in de Koning 

Willem i kazerne. Deze opname is gemaakt 

tijdens een oefening in Duitsland in 1969.
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Foto omslag voorzijde
Visioen van de H. Ignatius van Loyola door Theodoor 
van Thulden. Dit olieverfschilderij dateert vermoedelijk 
uit circa 1660. In het visioen aanschouwt de heilige 
(linksonder) de Tenhemelopneming van Maria. Het 
werk is weer te bezichtigen in de vaste opstelling van 
Het Noordbrabants Museum. Voor meer informatie 
over Van Thulden zie de rubriek Bossche Schilders in 
deze aflevering. (Het Noordbrabants Museum) 

Foto omslag achterzijde
In 1804-1805 vervaardigden Quirinus van Amelsfoort en 
Franciscus de Groot in opdracht van het departemen-
taal bestuur van Brabant vijftien grote wapenschilde-
rijen van dat departement en de steden en districten 
daarbinnen. De doeken hangen na een ingrijpende 
restauratie weer in Het Noordbrabants Museum. 
Afgebeeld is hier het wapenschild van de hoofdstad 
’s-Hertogenbosch (2,23 x 1,74 m). (Het Noordbrabants 
Museum)
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