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VOORWOORD 

In het introductienununer van het tijdschrift "Prana" 
publiceerden wij van Dick Hoekstra postuum een 
artikel over "Fenicische sporen in Nederland". Het 
artikel werd persklaar gemaakt door zijn vriend Hein 
Steehouwer, die ons kort daarna eveneens ontviel. 
Het heengaan van beide cultuurkenners vervulde ons 
met droefheid. Wij betreurden het ten zeerste dat er 
geen fellow up was van hun geheel nieuwe aanpak van 
het archeologische denken over de stad. 
Bijzonder verheugend is het daarom, dat de architect 
Jan van der Eerden in diezelfde geest onderzoekingen 
blijkt te hebben verricht naar het ontstaan van 
's-Hertogenbosch. 
Verrassend is, dat ook in z~Jn beschouwingen het 
pentagoon een grote rol speelt. Maar nog belangrijker 
is de Pythagoreische driehoek, waaraan hij een 
fundamentele betekenis toekent. 
Men ziet uit een glashelder betoog, dat gebaseerd is 
op millennia-oude rnathematische symboliek, de stad 
Den Bosch als het ware ontstaan. Maar het verhaal is 
mutatis mutandis ook toepasbaar op andere oude steden. 
Wij steunen de auteur graag in zijn vermaning dat de 
nieuwe bouwtrant niet mag worden opgedrongen aan de 
oude stad. Er wordt al zo vaak te weinig rekening 
gehouden met oude culturele verworvenheden. 
Het boek verschijnt in 1985, wanneer Den Bosch haar 
800-jarig bestaan viert. Wij wensen het een grote 
verspreiding toe. Moge dit Bossche jubeljaar tevens 
een jaar worden van bezinning op oude vormen en 
symbolen die ook in onze tijd hun zin niet hebben 
verloren. 

Prof. H. van Praag 
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1. INLEIDING 

De Mens heeft waarschijnlijk wel altijd belangstelling 
voor het verleden gehad. Dat is gezond, want wie het 
verleden miskent en uitwist, snijdt de wortels door 
van zijn bestaan. Wel heeft die belangstelling in onze 
tijd door het heimwee naar de schijnbare geborgenheid 
en de kleinschaligheid van vroeger, dikwijls te nos
talgische vormen aangenomen. Het chaotische van alles 
wat niet geordend en ongeorganiseerd lijkt, wordt te
genwoordig als menselijk ervaren en soms bewust nage
streefd. Daaraan danken we bijvoorbeeld de onduide
lijkheid van sommige tijdschriften waarin teksten on
leesbaar worden door de afbeeldingen die er in felle 
kleuren overheen gedrukt zijn. 
Zo wordt ook het schijnbaar karakteristieke van de 
middeleeuwse stedebouw op allerlei W~Jzen nagevolgd. 
Moderne stadswijken en winkelcentra worden soms bewust 
zodanig aangelegd dat de structuur ervan onduidelijk 
wordt en het de grootste moeite kost om er de weg niet 
in kwijt te raken. 
Was de middeleeuwse stad nu werkelijk zo chaotisch van 
structuur als vrij algemeen wordt aangenomen? Of ligt 
er juist een zinvolle ordening aan ten grondslag die 
de menselijke geest aanspreekt en de basis vormt van 
haar charme? 
In de Oudheid vond de inrichting van landschappen en 
steden plaats door middel van vaste regels, die vol
gens Plato ten doel hadden het leven van de mensen te 
sturen in harmonie met de Natuur en de Kosmos. Als dit 
sturen niet gebeurde, vond ordening toch plaats, maar 
dan als de uitdrukking van het leven dat de mensen 
volgens hun instincten leidden. De mens kreeg in dat 
geval een woonomgeving die in zijn vorm niet beter 
was dan hij door z~Jn collectieve gedrag verdiende. 
In d.at geval werd hij dan uitsluitend gestuurd door 
krachten vanuit de aarde, die hij zelf niet onder 
controle had. 
Het bestaan van krachten die uit de aarde voortkomen 
en hun invloed uitoefenen op menselijke nederzetting-
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en werd in oude tijden als iets vanzelfsprekends be
schouwd. De aanwezigheid van een dergelijke kracht 
werd door de Romeinen omschreven als de ~~us __ ~oci". 
Letterlijk vertaald betekent dit: de Geest van de Plek 
of Plaats. Deze geest vormde daar de belichaming van 
het goddelijke. Eigenlijk was dit goddelijke niet an
ders dan een deel van de Geest van de Aarde die als 
bezield wezen werd beschouwd. Van al wat leeft was zij 
de moeder die zich op een dergelijke gewijde plaats 
manifesteerde. 
In de wereldbeschouwing van Grieken en Romeinen was 
dit te abstract en daarom werd de Genius Loci al spoe
dig gezien als een beschermgod, die in de christelijke 
tijd op z~Jn beurt zou worden vervangen door de pa
troonheilige onder wiens of wier bescherming iedere 
nederzetting werd gesteld. 
Het behoort volgens Plato tot de taak van de Overheid 
de positieve goddelijke krachten van de aarde op te 
sporen en volgens een weloverwogen planologie te sti
muleren. In west-Europa gebeurde dit op veel plaatsen 
nog in de middeleeuwen, zodat er dicht bij huis op 
zoek kan worden gegaan naar de mogelijke resultaten 
van het in practijk brengen van deze opvatting. 
In dit boek is hiertoe de keuze gevallen op 's-Her
togenbosch. Vanuit de bestaande stedebouwkundige 
structuur, de architectuur en de historie van de stad 
wordt een abstracte figuur opgespoord die beladen is 
met geestelijke kracht. Het is hierbij niet zozeer de 
vraag of deze kracht ook werkelijk bestaat, dan wel 
of er mensen zijn geweest die in het systeem en deze 
figuur hebben geloofd en hun invloed kunnen hebben 
aangewend om de stad zich te laten ontwikkelen zoals 
zij zich in de loop van de eeuwen metterdaad ontwik
keld heeft. 
In het boek 
aan die figuur 
wijze waarop 
eeuw met deze 
omgegaan. 

wordt verder een analyse gegeven van de 
ontleende schoonheid van de stad en de 
de Overheid gedurende de laatste halve 

culturele erfenis uit het verleden is 
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2. HET RAADSEL VAN DE SCHOONHEID VAN 's-HERTOGENBOSCH 

's-Hertogenbosch is achthonderd jaren oud . Het is een 
mooie stad, die intens leeft en over veerkracht be
schikt. De stad is een van de boeiendste van ons land 
en behoort tot de gaafste die ons het verleden heeft 
nagelaten. Er gaat een grote bekoring uit van de bij
zondere en gezellige sfeer die er hangt rond de Bos
schenaren en hun stad. In de loop van de laatste vijf
en-twintig jaar is gebleken dat de bevolking bereid is 
om op te komen voor het behoud van haar schoonheid en 
karakter. 
Wat kan daarvan de reden zijn? Is er ook in _deze stad 
een geheimzinnige kracht werkzaam? Een Genius Loci die 
door de eeuwen heen tot op vandaag heeft bijgedragen 
aan haar vorming, haar voorspoedige ontwikkeling en 
het welzijn van haar bewoners? 
Bezoekers van Den Bosch ervaren deze stad bij een op
pervlakkige kennismaking niet zo gauw als iets bijzon
ders. De oorzaak hiervan zal zijn dat de straatwanden 
worden gekenm-erkt door een eenvoudige, in hoofdzaak 
laat 19e eeuwse gevelarchitectuur. Door Z1Jn eenvoud 
spreekt deze niet zo aan. Wij zijn verwend door de 
schoonheid van de rijke 17e en 18e eeuwse gevelarchi
tectuur in veel van onze andere oude steden. Bovendien 
staat de late 19e eeuw nog te dicht bij onze tegen
woo_:;!.!z.e-q.J~ __ om te worden ervaren als een periode 

,.--·waarvoor veel waa ering zou kunnen worden opgebracht. 
/ Het geheim e schoonheid van 's-Hertogenbosch 

schuilt dan niet zozeer in de architectuur van 
haar g~v~lwa~n, alswel in het stratenplan van de 
stad ~~n _ schoonheid bezit die slechts kan behoren 

i:-j-een kunstwerk van grote allure. Voor een poging 
om dit geheim te doorgronden, zullen wij terug moeten 
gaan naar de tijd waarin de stad ontstond. 
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3. DE OORSPRONG VAN DE STAD 

~~ Het is niet onmogelijk dat Den Bosch als nederzetting 
al in de Romeinse tijd heeft bestaan. Bij de aanleg 
van de spoorlijn naar Utrecht, parallel aan de rivier 
de Dieze, zijn aan het einde van de vorige eeuw nogal 
wat Romeinse munten gevonden. Soortgelijke vondsten 
werden een twintigtal jaren geleden gedaan bij kana
liseringswerken in Sint Michielsgestel aan de rivier 
de Dommel. Deze vondsten zouden kunnen wijzen op be
langrijk verkeer vanaf de Dommel via de Dieze naar de 
Maas. 
Het ligt daarom bijna voor de hand dat op de plaats 
waar de Dommel met het riviertje de Aa samenvloeit 
tot de Dieze tenminste een Romeinse wachtpost heeft 
bestaan. De plek die hiervoor in aanmerking komt, is 
de noord-westelijke hoek van de Bossche Markt in de 
omgeving van het huis de Moriaan. Precies hier werd 
in 1966 een gaaf Romeins dolium (voorraadvat) opgegra-Lven. Dit kan een aanwijzing zijn al blijft het moge
lijk dat het dolium van elders afkomstig is geweest. 
Bij latere opgravingen op de Markt zijn geen bewo-
ningssporen gevonden van voor 1185, het jaar waarin 
Den Bosch zou zijn gesticht. Toch zijn er aanwijzingen 
dat de plaats toen al geruime tijd werd bewoond. His
torieschrijvers uit latere eeuwen melden dit. Maar 
vooral wordt het bevestigd door opgravingen uit de 
zeventjger jaren. Zo werd in 1976 enkele tientallen 
meters ten noordoosten van de Markt een voor Z1Jn 
tijd grote leerlooierij gevonden die al in gebruik 
moet zijn geweest vóór de bouw van de eerste stads
muur (1). 
Een meer belangrijke aanw1JZing lijkt mij dat de vorm 
van de oudste Bossche nederzetting de structurele ken
merken vertoont van het Brabantse akkerdorp dat als 
type al vóór het jaar 800 bestond. 
Het belangrijkste kenmerk van dit type nederzetting is 
de driehoekige vorm die ontstaat uit de splitsing van 
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een hoofdweg, waarvan de afgesplitste wegen even ver
derop door een dwarsweg worden kortgesloten. 
Kakebeeke maakte uitvoerig studie van het akkerdorp en 
stelde een aantal punten op waaraan het kan worden 
herkend (2). 
Zo wordt de nederzetting als regel in middeleeuwse 
stukken vermeld. Het centrale plein (de "plaetse") is 
gemeenschappelijk bezit of tenminste in gemeenschappe
lijk gebruik gegeven. De boerderijen langs de plaetse 
hebben eigendomsbanden met akkers en beemden in de 
directe nabijheid. Op de plaetse was een drenkplaats 
voor het vee dat hier dagelijks tot kudden werd gefor
meerd om naar de graasgronden te worden gedreven. De 
drenkplaats diende tevens als kuil voor bluswater. 
Als het middeleeuwse 's-Hertogenbosch in deze neder
zettingsvorm haar oorsprong heeft gehad, wat door het 
ontbreken van voldoende gegevens niet kan worden bewe
zen, dan is de Hoge Steenweg de zojuist bedoelde 
hoofdweg (afb. 1). 
Hinthamerstraat en Vughterstraat vormen de afgesplit
ste wegen. De dwarsweg ligt langs het Stadhuis tussen 
Schapenmarkt en Hinthamerstraat. 
Sommige onderzoekers menen dat de dwarsweg heeft gele
gen in de buurt van de Moriaan en pas later in ooste
lijke richting is opgeschoven. 
In zijn standaardwerk over de Sint Jan (3) vertelt Jan 
Mosmans dat op deze plaats het gehucht Boschel heeft 
gelegen waaraan de latere stad haar naam moet hebben 
ontleend. Er is veel, romantisch, gespeculeerd over de 
oorsprong van deze naam. Maar misschien kan die een
voudig verklaard worden uit de bijzondere ligging van 
de nederzetting in een moerassig gebied. Een van de 
kenmerken van het akkerdorp is dat de driehoekige 
ruimte die door de drie wegen wordt omsloten dicht 
beplant werd gehouden met eiken. Deze dienden voor 
algemeen gebruik als bouwhout voor de bewoners van de 
nederzetting. In de moerassige omgeving van Basehel 
zal een dergelijke beplanting opvallender geweest zijn 
dan in het meer zuidelijk gelegen landschap van de 
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Afb. 1. 's-Hertogenbosch omstreeks 1300. In het midden 
de Markt met aan de westzijde het klooster van de 
Franciscanen (1). Aan de noordzijde van de Markt het 
huis de Moriaan (2). In de noordelijke richting de 
Hoge Steenweg met de Brusselse poort (3) en de weg 
naar Orthen. Aan de zuid-westzijde de Antwerpse poort 
(4) met het Vughtereind. Aan de oostzijde de Lovense 
(Leuvense) poort (5} met het Hinthamereinde. Direct 
buiten deze poort het nieuwe Hof van de hertog (6) en 
verderop de Peper met de Romaanse Sint Janskerk (7). 

Meyerij dat van nature toch al meer begroeiing kent. 
En zoals een verhevenheid in een overigens vlak land 
al gauw een berg wordt genoemd, zal een opvallende 
groep bomen in een open landschap een bos, bosje, of 
"boschel" genoemd kunnen zijn. 
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Afb. 2. Het gehucht Loon. In het midden de met bomen 
beplante plaetee. 

4. AKKERDORPEN IN DE MEYERIJ VAN DEN BOSCH 

Van dit soort meer dan duizend jaar oude nederzettin
gen heeft er zich een groot aantal in hun oorspronke
lijke vorm tot op vandaag weten te handhaven. Een be
zoek aan enkele van deze nederzettingen levert een 
plezierige en verrassende namiddag op. Het is haast 
onvoorstelbaar dat op nauwelijks veertig kilometer af
stand van Den Bosch te zien is hoe de twaalfde eeuwse 
stad er waarschijnlijk heeft uitgezien. 
Een van de gaafste voorbeelden is het gehucht Loon in 
de gemeente Waalre (afb. 2). De drie wegen zijn daar 
aan de buitenzijde bebouwd met langgevelboerderijen, 
evenwijdig aan de weg. De "plaetse" is dicht beplant 
met eiken, waartussen een drenkplaats voor het vee 
duidelijk herkenbaar is. Op de plek die hiervoor in 
Den Bosch in aanmerking zou komen, werd enkele jaren 
geleden de oude waterput teruggevonden. 
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Afb. 3 . Gezicht op de plaetse van Straten vanaf de 
splitsing, met in het midden de kapel. 

Een ander gaaf voorbeeld, maar kleiner, is het gehucht 
Straten ten oosten van Oirschot (afb. 3). Ook hier de 
plaetse, beplant met eiken en de boerderijen langs de 
flanken. De drenkplaats ontbreekt er, maar dit wordt 
gecompenseerd door een beekje dat oorspronkelijk een 
smeltgeul uit de laatste ijstijd is geweest. 
Als een voorbeeld van de wijze waarop de middeleeuwse 
plaetse kan verstedelijken, zie ik de Markt van Woen
sel, ten noorden van Eindhoven (afb. 4). Het eikenbos
je is hier ten behoeve van het houden van markt uitge
dund. Feitelijk is het zelfs vervangen door een geheel 
rondgaande krans van bomen, aan de pleinzijde van de 
drie omringende wegen. Opmerkelijk is de ligging van 
de Sint Petruskerk, opz~J van een der afgesplitste 
hoofdwegen. Deze ligging is vergelijkbaar met die van 
de Sint Jan in Den Bosch opzij van de Hinthamerstraat. 
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Afb. 4. Markt te Woensel, omzoomd door bomen. Op de 
achtergrond rechts: de Sint Petruskerk. Een beschei
dener vormgeving van het trafohuisje zou het stads
beeld zeer verbeteren. 

5. DE BELANGSTELLING VAN DE HERTOG 

Omstreeks 1185 verleende hertog Hendrik van Braban~ 
stadsrechten aan de jonge nederzetting. Vanaf datzelf-
de moment heeft hij steeds een bijzonder grote belang

stelling voor de nieuwe stad getoond. Hij veranderde 
de naam van Basehel in 's-Hertogenbosch, bouwde een 
huis aan de tegenwoordige Pensmarkt en wist de steden 
Brussel, Leuven en Antwerpen te bewegen tot de finan
ciering van poorten voor de jonge stad die veel te 
lijden had van plunderingen. Hij bevorderde groei en 
bloei van de stad en was kennelijk zo overtuigd van 
haar voorspoedige toekomst, dat hij al kort na 1200 
een nieuw Hof bouwde op een terrein dat hij bezat even 
buiten de Lovense poort (afb. 1). 
Nog verder buiten de beschermende muren bevorderde hij 
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de omstreeks 1210 aangevangen bouw van de nieuw ge
stichte Sint Janskerk die grotendeels door hem werd 
gefinancierd. Bovendien kwam deze kerk tot stand op 
een terrein dat hij uit eigen bezit daartoe beschik
baar had gesteld. In 1228 schonk hij een groot deel 
van het terrein achter zijn huis aan de Pensmarkt aan 
de toen nog zeer jonge orde der Franciscanen voor de flouw van een klooster en een kerk. Dit Minderbroeders
looster is de eerste vestiging van de Franciscanen 
n de noordelijke Nederlanden (4). 

De belangstelling van de hertog voor zijn pas gestich
te stad is uitzonderlijk groot geweest. Dit en de bij
zondere stedebouwkundige kwaliteiten van de voltooide 
stad doen vermoeden dat deze zich niet zomaar heeft 
verder ontwikkeld. Er moet wel haast een zorgvuldig 
overwogen plan aan ten grondslag hebben gelegen waar
aan door de eeuwen heen in grote lijnen ook de hand 
werd gehouden. 
Daarmee zou de stad zich in het goede gezelschap be
vinden van een bijzondere reeks nieuwe steden in Zuid
Frankrijk. Veertig jaar voor de stichting van 's-Her
togenbosch was daar het tijdperk van de bastirles be
gonnen met de stichting in 1144 van Mantauban door de 
graaf van Toulouse (5). 

6. HET ONTSTAAN VAN DE BASTIDES 

Basticles zijn gestichte en zorgvuldig aangelegde ste
den. Zij waren bedoeld voor de vestiging van een 
nieuwe burgerij die werd gerecruteerd uit de boeren
stand. De bastirles ontstonden toen de adel de burgers 
en boeren begon nodig te hebben om haar macht en voor
al haar economische overlevingskansen te vergroten. In 
sommige steden was het de opkomende burgerij al gelukt 
een grote mate van zelfbestuur te veroveren en het was 
voor de adel van belang deze ontwikkeling onder con
trole te houden. Hiertoe werden vanaf het midden van 
de twaalfde eeuw de bastides gesticht, waarvan er al
leen al in zuid-west Frankrijk meer dan 350 bekend 
zijn. 
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Afb. 5 . Marktplein van Monpazier met cornières en 
markthal . 

Bewoners van een bastide behoorden vr1Je burgers te 
zijn om vrij over hun goederen te kunnen beschikken en 
economisch van belang te worden. De vrijheden die zij 
in een bastide genoten, vormden de hoofdattractie. 
Daarnaast kregen zij de vrije beschikking over een 
kavel bouwgrond, een kavel tuingrond en een kavel 
veldgrond. Dit eigen grondbezit was de basis voor het 
ontstaan van handelswaar die op de Markt van de basti
de in economische omloop diende te komen (6). 
Deze markt vormde het stedebouwkundig hoogtepunt van 
de bastide doordat de toeleidende straten rond het 
marktplein overgingen in overdekte galerijen, waardoor 
de wanden van het architectonisch gesloten plein een 
ç:rc; !' <> 11ure _verkrc·;,en (afb. 5). 
De plaals van ti 0 ~elk werd zorgvuldig gekozen, niet te 
ver van de Markt en soms daaraan grenzend. De kerk 
zelf was doorgaans een verdedigbare sterkte. 
Jan Mosmans veronderstelt dat het ook voor de Bossche 
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Sint Jan wel eens de bedoeling kan ZlJn geweest deze 
als een versterkte kerk af te bouwen. Hij beschrijft 
hoe de Brabantse hertog in 1222 door de bisschop van 
Keulen werd gedwongen Den Bosch op te dragen 
aan de Keulse kerk, waarna de hertog het gebied van de 
bisschop in leen kreeg. Maar de hertog weigerde de ge
hele stad aan de bisschop te schenken. Hij behield 
zijn nieuwe paleis en het Peperdomein waarop de nieuwe 
kerk was gebouwd voor zichzelf. Dit laatste was tame
lijk ver buiten de stadsmuren gelegen en als zelfstan
dige eenheid door een lage muur omsloten. De bisschop 
zou bang geweest kunnen zijn dat de hertog deze muur 
zou verhogen en versterken. Jan Mosmans veronderstelt 
verder dat de hertog ook best wel eens van plan kan 
ZlJn geweest de pas gebouwde kerk van een versterkte 
toren te voorzien zoals dit niet alleen in de Franse 
bastides, maar ook op talloze andere plaatsen gebrui
kelijk was. Mede daardoor zou een geduchte vesting 
kunnen ontstaan die een bedreiging kon vormen voor de 
bisschop die het stadsgedeelte rond de Markt in Z1Jn 
bezit had (3). Uit het vervolg van de geschiedenis 
weten we dat deze ontwikkeling niet heeft plaats 
gevonden. In 1228 nam hertog Jan I in de slag bij 
Weeringen de bisschop gevangen, waarna de leenplicht 

~werd opgeheven. 
De naamgeving van de basticles hield 
wijzing in naar de oorsprong van 
hun ligging was altijd opvallend en 
een oogpunt van machtssymboliek. 

meestal een ver
hun privileges en 
strategisch uit 

De naam 's-Hertogenbosch en de ligging van de stad 
aan de uiterste noordgrens van het hertogdom wijzen 
op deze beide kenmerken van de bastides. Het is dus 

r niet zo vreemd te veronderstellen dat Den Bosch op 
\ een soortgelijke WlJZe is ontworpen als de Franse 
1 bastides, al wijkt het grondplan dan ook nog zo sterk 

af van het uniform strakke schaakbordpatroon van de 
~ ideale bastide. 

De uitzonderingen op dit patroon waren ook in Frank
rijk talrijk als de terreinsomstandigheden of de aan
wezigheid van bijvoorbeeld een kasteel hiertoe aanlei-
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Afb. 6. Gezicht op de markt van Duras. Slechts aan 
één zijde bevinden zich cornières. De straten zijn 
sterk gebogen. 

ding gaven. Zo heeft de bastide Duras slechts aan één 
zijde van de Markt (tegenover een groot kasteel) een 
overdekte galerij, in plaats van de gebruikelijke vier 
rondom het plein dat hier niet rechthoekig is (afb. 6). 
De straten zijn er sterk gebogen en de kerk ligt onop
vallend op een ongebruikelijke plaats . 
In Giment is de (enige) hoofdstraat wegens plaatsge
brek niet langs het plein geleid, maar er midden over
heen en zelfs onder het dak door van de markthal die 
vrijwel het gehele plein in beslag neemt. In beide ge
vallen blijft de zorgvuldige aanleg van de stad als 

_geheel toch evident. 
\ Het stedebouwkundige plan van 's-Hertogenbosch was 
\ veel gecompliceerder dan dat van de meeste bastides. 
\ Toch werd er door de eeuwen heen steeds de hand aan 
\ gehouden. Dit gebeurde ten dele bewust, maar heel 
' vaak ook intuïtief. Hiervoor· moet een verklaring 
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zijn, waarnaar in het vervolg van deze studie zal 
worden gezocht. 

7. \olETENSCHAP IN DE M.IDDELEEUWEN 

/-
Hertog Hendrik was juist in 1185, het jaar waarin hij 
Den Bosch stadsrechten zou hebben verleend, terugge
keerd van een bedevaart naar het Heilige Land en 
assisteerde ZIJn verzwakte vader bij het bestuur van 
het hertogdom. Onderweg naar huis kan hij een studie 
hebben gemaakt van de Franse bastides. Hendrik moet 
een zeer ontwikkeld en bijzonder mens geweest zijn. 
In de oude kronieken lezen we: "Hij wordt als een 
Vorst van gr~ 1 ten moed, en van een zonderling beleid 
beschreven. 
Zijn gezag in het Rijk was zó groot, dat veel Vorsten 
ZIJne vriendschap zochten (een van zijn dochters was 
gehuwd met de Duitse keizer en zijn tweede echtgenote 
was een dochter van de Franse koning). Van zijne jeugd 
af had hij zich aan alle ongemakken gewent. Zijne ge-

. negenheid tot de godsdienst kan men uit zijne mildheid 
) voor verscheidene geestlijke gestichten en kerken op
~ rnaken" (7). 

Door zijn ontwikkeling kan hij zeker op de hoogte zijn 
geweest van wat er in Spanje aan de Arabische univer
siteiten werd onderwezen. In de loop van de 9e en lOe 
eeuw hadden rnuselmanse geleerden een groot deel van 
de wetenschappelijke werken uit de klassieke Oudheid 
in het Arabisch vertaald, waaronder vooral Aristoteles, 
Plato, Euclides en Ptolerneus. De Arabieren brachten 
een synthese tot stand tussen deze klassieken en de 
wetenschappen van de Indische wereld. Zij namen de 
wiskundige kennis hiervan over, ontwikkelden de chemie 
en de algebra en maakten de trigonometrie practisch 
bruikbaar. Al deze wetenschappen werden in de lle en 
12e eeuw aan de Arabische universiteiten onderwezen, 
onverschillig of de studenten nu islamitisch, christe
lijk of joods waren. De aartsbisschop van Toledo 

22 



stichtte in het tweede kwart van de 12e eeuw zelfs een 
school voor vertalers, om de teksten van Grieken en 
Arabieren in het Latijn te kunnen overzetten (8). 
Later zou dit wetenschappelijk onderwijs zich verder 
naar het noorden verspreiden. Aan de universiteit van 
Chartres konden in het midden van de 12e eeuw de col
leges worden gevolgd van Thierry de Chartres en Guil
laume de Conches, die beide handelden over de natuur
kundige theorieën van Aristoteles. 

8. DE MIDDELEEUWSE ARCHITECT 

Met al deze voor die tijd bijzondere kennis laat zich 
in de eerste helft van de 13e eeuw een architect ver
klaren als Villard de Bonnecourt die ons via zijn be
roemde schetsboek een schat aan gegevens heeft nagela
ten over het middeleeuwse bouwen. 
Deze kennis was beslist niet algemeen. Dat moge blij
ken uit een bewaard gebleven briefwisseling tussen 
twee lle eeuwse geleerden, Ragimbold van Keulen en 
Radolfus van Luik over de samenhang tussen de hoeken 
van een driehoek. Enkele jaren daarna bleken zij de 
oplossing van hun probleem nog steeds niet te hebben 
gevonden, ondanks de ingeschakelde hulp van nog een 
viertal andere geleerden (8). 
Er is wel verondersteld dat beroemde architecten als 
Villard de Bonnecourt vertegenwoordigers waren van de 
middeleeuwse vrijmetselarij, die geheimzinnig anoniem 
werkzaam zou zijn geweest bij de bouw van de grote 
kathedralen. 
De francmaçons, freemasons of vrije metselaars zouden 
zo genoemd zijn omdat zij vrij waren van het heersende 
gildensysteem en zich daarbuiten zouden hebben georga
niseerd. Zij zouden dit hebben kunnen doen omdat zij 
zouden beschikken over een bijzondere kennis van het 
bouwen en de daarbij toe te passen symboliek. In dit 
romantische verhaal schuilt een kern van waarheid. 
Het Franse woord "francmaçon" betekent letterlijk: 
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metselaar (of steenhouwer) die werkt met (natuur)steen 
van uitzonderlijke (franc, franche) kwaliteit. Het 
Engelse woord "freemason" is afgeleid van freestone
mason. Dat is de metselaar of steenhouwer die werkt 
met de fijne zuid-Engelse kalksteen (freestone). In 
tegenstelling hiermee werd de man die het grovere werk 
deed de "rough mason" of "hard hewer" genoemd. De 
francmaçons of freemasons waren dus eigenlijk meer 
beeldhouwers die hun werk in hoofdzaak op de grond 
konden verrichten. Om niet zo afhankelijk te Z1Jn van 
het weer en ook 's winters te kunnen doorwerken, wer
den er voor hen houten loodsen of "loges" gebouwd. 
Doordat Z1J min of meer gespecialiseerd werk deden, 
waren zij gedwongen nogal vaak van bouwplaats te wis
selen en daardoor was het niet mogelijk hen in gilden 
te organiseren. Vanuit deze niet georganiseerde speci
alisten ontwikkelden zich door studie en ambitie de 
architecten van de kathedralen, die overigens beslist 
niet anoniem waren of zelfs maar geheimzinnig deden 
( 8). 
Daarnaast is het natuurlijk niet onmogelijk dat er on
der deze mensen nog een selecte groep heeft bestaan 
van wetenschappers die veel meer kennis bezaten. Een 
kennis die afkomstig was uit het Oosten en geheim werd 
gehouden voor de buitenwereld. Uit deze groep van "in
gewijden" zou dan in latere eeuwen de tegenwoordige 
vrijmetselarij kunnen zijn ontstaan. 

9. PROFIEL VAN DE ONTWERPER VAN 's-HERTOGENBOSCH 

Zoals verderop nog zal blijken is de structuur van het 
grondplan van 's-Hertogenbosch van een bijzonder grote 
kwaliteit. Als de hertog een ontwerper voor de nieuw 
te stichten stad heeft aangetrokken, dan zal dat daar
om welhaast zeker een voor die tijd uitzonderlijk kun
dig en erudiet architect uit de hiervoor omschreven 
kringen zijn geweest van het formaat van bijvoorbeeld 
een Guillaume de Sens. 
Deze bouwmeester was afkomstig uit Sens, 65 km ten 
westen van Troyes, waar in 1140 begonnen was met de 
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bouw van de kathedraal. Toen in 1174 het koor van de 
abdijkerk van Kantelberg (Canterbury) door brand was 
verwoest, werd hij door de abdij uitgekozen om de 
leiding van de herbouw op zich te nemen. Maar "toen 
hij in 1179 de voorbereidingen trof voor de bouw van 
de gewelven in de lichtbeuk, verongelukte hij. Het 
steigerwerk stortte in en vanaf een hoogte van vijf
tig voet viel hij samen met de opgetaste stenen naar 
beneden op de grond". Vanaf zijn ziekbed leidde hij 
de bouw nog gedurende ongeveer een jaar. "Maar toen 
de meester zich realiseerde dat zijn gezondheid niet 
verbeterde, verliet hij de bouw en keerde terug naar 
huis in Frankrijk. Hij werd opgevolgd door een andere 
bouwmeester die ook Wi.llem heette. Dat was een Engels
man, klein van postuur, maar bekwaam en rechtschapen". 
Guillaume de Sens zelf was ook heel bijzonder want 
hij bleek niet alleen met steen maar ook met hout goed 
overweg te kunnen. Behalve om deze eigenschappen was 
de keuze ook op hem gevallen om zijn karakter en zijn 
reputatie (8). 
Wat doet zo een man die, teruggekeerd naar zijn vader
land, niet meer in staat is om grote werken op de bouw 
zelf te leiden zoals dat in die tijd noodzakelijk was? 
Omdat hij er nu de tijd voor heeft, verdiept hij zich 
misschien wel in de wetenschappen die uit het Oosten 
via Spanje naar het Westen waren gekomen en houdt hij 
zich bezig met stedebouwkundige problemen die immers 
aanverwant zijn aan zijn vak. 
Natuurlijk wil hiermee niet gezegd Z1Jn dat Guillaume 
de Sens die omstreeks 1181, vier jaren voor de vermoe
delijke stichting van 's-Hertogenbosch vanuit Kantel
berg naar huis terugkeerde, de ontwerper van het Bos
sche stadsplan zou zijn. Maar áls de bouw van Den 
Bosch volgens een on~Y?g:r:_p is tot stand gekomen, dan 
moet dit toch wei ge~aakt zijn door een man van verge
lijkbare kwaliteit. Vervolgens ligt het voor de hand 
dat deze hierop de middeleeuwse symboliek zou toepas
sen zoals die later door Duranclus op schrift zou wor
den gesteld. 
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De Dominicaan Duranclus de Sancto Portiano, ofwel 
Guillaume Durand de Saint-Pourçain was een schola
stiek wijsgeer. Sedert 1313 was hij hoogleraar in 
Parijs. Daarna werd hij bisschop van Manden (Meaux) 
en hij stierf in 1332. Oorspronkelijk was hij een 
volgeling van Sint Thomas, maar later bestreed hij 
het Thomisme (9). 
De verklaringen van de algemeen gebruikte symbolen 
hadden in de lle en 12e eeuw bij de mystieke schrij
vers een steeds weer terugkerende vorm aangenomen. In 
de 13e eeuw gaven wetenschappers als Honorius van 
Autun en Siccardus daar de hoofdrichting van aan, 
waarna Duranclus al die in feite overal gebruikte ver
klaringen logisch ordende en op schrift stelde (10). 
Deze symboliek was via het oude Egypte uit de oosterse 
wereld afkomstig. Mogelijk is hierin een belangrijke 
rol gespeeld door de Griekse filosoof en wiskundige 
Pythagoras, die leefde van± 580 tot 500 voor Chris
tus. Hij werd geboren op het eiland Samos, maar zou 
later naar Egypte gaan, waar hij gedurende een ver
blijf van een twintigtal jaren werd ingewijd in de ge
heime leer van de wiskunde en de magie. Tijdens een 
daarop volgende gevangenschap van twaalf jaar in Baby
lon zou hij de wetenschap van de Chaldeeuwse mag1ers 
en astrologen hebben bestudeerd. Hij construeerde on
der andere de regelmatige vijfhoek waaruit hij de 
"samische" letter Y afleidde die de sleutel vormt tot 
de gulden snede (afb. 7). 
Deze letter had als teken magische kracht en er is wel 
verondersteld dat dit teken daarom door de Druïden 
naar west-Europa is gehaald. De Druïden vormden de 
leidende priesterkaste van de natuur-godsdienst van 
de Kelten in het oude Gallië. Later zou het teken de 
grondslag worden van de gotische vormentaal (11). 
De letter zou als "Druïdenvoet" het kenteken zijn 
geweest van de francmaçons. 
Op grond van deze veronderstelling heeft de 18e eeuwse 
vrijmetselarij het teken als kenmerkend symbool voor 
haar organisatie overgenomen. 
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Afb. 7. Constructie van de Samische letter en de 
Druidenvoet uit de regelmatige vijfhoek. 

10. GAFFELANKERS LANGS DE BINNENDIEZE 

De druïdenvoet wordt ook wel gaffelkruis genoemd en de 
vraag dringt zich op of hier misschien verband kan 
worden gezocht met het gaffelkruis dat volgens de 
vroegere rijksarchivaris voor Noord-Brabant, dr.mr. 
J. Smit, als rechtsteken zo opmerkelijk veel voorkomt 
als muuranker op de kademuren van de Binnendieze in 
Den Bosch. Op de muur aan het eind van de Haven waar 
de overwelfde doorgang naar de Dieze in de Lepelstraat 
begint, is het gaffelanker duidelijk zichtbaar (afb. 
8). 
Op de plaats waar enkele meters naar links zich een al 
in de middeleeuwen gedichte tweede doorgang bevindt, 
zit er nóg een. Ook het andere einde van de gedempte 
Diezetak die hier in de Haven uitmondde en dat zich 
aan het begin van de Kruisstraat bevindt, is gemerkt 
met een aantal gaffels (afb. 9). 
Ze zitten aan het einde van de Snellestraat op de ka
demuren van de Dieze, waar deze na een haakse bocht 
verder stroomt in de richting van de Uilenburg. De ge
dempte tak die feitelijk direct langs de Kruisstraat 
liep, was oorspronkelijk het middelste gedeelte van 
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Afb. 8. Eindmuur van de Haven, met doorgangen naar de 
Dieze, gemarkeerd door gaffelankers. 

de westelijke stadsgracht waarvan de Haven en de ge
deeltes onder de huizen aan de Snellestraat en Achter 
het Wild Varken nog steeds bestaan. 
Dr. Smit brengt het gaffelanker als rechtsteken in 
verband met de Gaffelbroeders die vergaderden in het 
huis "de Gaffel" dat naast het Stadhuis stond en 
later hierin werd opgenomen. 

11. DE DRIEHOEK VAN PYTHAGORAS· ALS GRONDSLAG VAN HET 
STADSPLAN 

Vlak bij de wereldberoemde Grote Sfinx staat in Gizeh 
de groep van de niet minder beroemde drie grootste 
piramides van Egypte, waarvan de bouw als graftombes 
wordt toegeschreven aan Cheops, Chefren en Mycerinus. 
Die van Cheops heeft waarschijnlijk een betekenis 
gehad die ver uitging boven die van een koningsgraf. 
Sommige onderzoekers veronderstellen zelfs dat de 
Grote Piramide (zoals die van Cheops gewoonlijk wordt 
aangeduid) vele duizenden jaren ouder is dan meestal 
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Afb. 9 . Gaffelankers aan het begin van de Kruisstraat. 

wordt aangenomen en in het geheel niet als koningsgraf 
bedoeld was en gebruikt is. Hij zou zelfs uit een veel 
oudere cultuur stammen dan de Egyptische. Merkwaardig 
is zeker dat de sarcophaag in de Koningskamer geen 
deksel heeft en om puur technische redenen ook nooit 
gehad kan hebben terwijl nergens in het bouwwerk 
hiëroglyphen worden aangetroffen. Omdat de vormgeving 
van de piramide paste in de gedachtenwereld van de 
latere Egyptenaren, zou die vorm door de pharao's Z1Jn 
overgenomen bij de bouw van hun graftomben. De meest 
imposante daarvan is de piramide van Chefren die vlak 
naast die van Cheops staat en slechts weinig lager is. 
De verticale doorsnede van deze piramide laat zich 
construeren vanuit een rechthoek waarvan de breedte 
tweemaal zo groot is als de hoogte en die bekend staat 
als de rechthoek van Horus (afb. 10). 
Worden hierin de diagonalen getrokken, dan rnaken die 
hoeken van 26°33'54" met de basis. Door deze hoeken 
te verdubbelen tot 53°7'48" ontstaat een driehoek die 
exact overeenkomt met de doorsnede van de piramide en 

29 



Afb. 10. Constructie van de driehoek van Pythagorae 
uit de rechthoek van Horus. De driehoek is de door
snede van de piramide van Chefren. 

waarvan de basis, de hoogte en de opstaande zijde zich 
verhouden als 6:4:5. Deze driehoek staat bekend als de 
driehoek van Pythagoras, die welhaast zeker bekend 
moet zijn geweest met de bijzondere maatverhoudingen 
in de piramide. Deze driehoek laat zich op zijn beurt 
verdelen in twee rechthoekige driehoeken waarvan de 
zijden zich verhouden als 3:4:5 en die in de bouwprac
tijk veel wordt gebruikt voor het uitzetten van hoeken 
van 90 ° . 
Vanuit de rechthoek van Horus is nog een tweede drie
hoek te construeren die geheel gelijk is aan de eer
ste, maar zijn top niet naar boven heeft, maar naar 
beneden. Tezamen vormen zij een niet alzijdig symme
trisch hexagram. Van het hexagram waarvan de hoeken 
van alle zes de punten wèl gelijk zijn, is bekend dat 
het de grondslag vormt van een groot aantal oude 
steden. 
Voor Den Bosch moet de eerste van de hiervoor beschre
ven driehoeken de grondslag van het stadsplan zijn ge
weest (afb. 11). 
De onbekende ontwerper hiervan zal zonder twijfel zijn 
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uitgegaan van de reeds bestaande nederzetting die mo
gelijk toen zelfs al ommuurd was. Tegenwoordig wordt 
het uitgaan van bestaande structuren en bouwwerken uit 
gemakzucht en gebrek aan respect vaak achterwege gela
ten, maar vroeger was dit een doodnormale zaak. 
De lijnen die de tegenover elkaar liggende punten van 
het hexagram verbinden, ZlJn tevens de bissectrices 
van de hoeken van de beide driehoeken. Op hun snijpunt 
ligt het middelpunt van de ingeschreven cirkel die zo
wel alle zijden van de beide driehoeken als de lange 
zijden van de rechthoek raakt. 
Als de lange zijde, die de basis vormt van de drie
hoek, wordt verdeeld in 7200 eenheden, dan bedraagt 
de hoogte van de driehoek 4800 eenheden en de opstaan
de zijde 6000. Deze maten passen in het twaalftallig 
stelsel en laten zich op verschillende wijzen eenvou
dig onderverdelen. 
De ingeschreven cirkel 
eenheden. Dat is tienmaal 
cirkel. 

heeft een middellijn van 3600 
het aantal graden van de 

Dit maatstelsel werd hier door mij niet willekeurig 
voorgesteld. Als namelijk voor de eenheid de oude Bos
sche voetmaat, die 28,76013 cm bedraagt, wordt geko
zen, dan blijkt de figuur verbluffend nauwkeurig te 
passen op de plattegrond van de oude stad. 

12. HINTHAMEREINDE EN VUGHTEREINDE 

Dit valt vooral op bij de ligging van de kaarsrechte 
Hinthamerstraat langs de bissectrice van de oostelijke 
hoek en die van de noordelijke wallen langs de op
staande zijde van de driehoek. 
Waar de ingeschreven cirkel de Hinthamerstraat kruist 
bevindt zich de Geerlingse brug over de Dieze en ver
anderde vroeger de naam Hinthamerstraat in Hinthamer
eind. 
De kruising met de Vughterstraat valt samen met de 
plaats van de stadsgracht voordat de stad uitgebreid 
werd in de richting van het Vughtereind. Op dit punt 
ging vroeger de Vughterstraat over in de Vughterdijk. 
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Afb. 11. Het hexagram met de driehoek van Pythagoras 
op het grondplan van 's-Hertogenboach. De naar be
neden wijzende driehoek is gestippeld aangegeven. De 
afstanden tussen de stippen van de maatverdeling 
bedraagt 600 Bossche voeten. Voor de verklaring van 
de cijfer& zie bijlage 2. 
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Beide hiervoor beschreven kruisingen met de cirkel, 
liggen tevens vrijwel op de zijden van de naar beneden 
gerichte driehoek. 
Op andere plaatsen is de samenhang van de driehoek met 
het gerealiseerde stadsplan iets minder duidelijk. 
Voor een gegroeid organisme van zo een omvang als een 
complete stad is dat begrijpelijk. Het zal ook niet ~ 
altijd zo belangrijk geweest zijn, als de grote lijn 
van de compositie maar werd aangehouden. Kleine afwij-

--~ 

kingen van een strak systeem zijn typisch voor de mid-
deleeuwen en rnaken het menselijk. Een gedeelte van 
deze afwijkingen laat zich overigens wel verklaren 
uit de beperkte landmeetkundige mogelijkheden. Niet 
alleen topografische kaarten zoals die van Braun en 
Blaeu zijn onnauwkeurig, ook de stadsplattegronden die 
tegenwoordig worden gebruikt, vertonen afwijkingen van 
de werkelijke maten. 
Op een enkele plaats lijken de afwijkingen te groot 
om nog in het systeem te passen. Dit geldt zeker niet 
voor de uitbreiding aan het Vughtereind. Alhoewel deze 
plaatsvond buiten de naar beneden gerichte driehoek, 
lijkt hij toch noodzakelijk voor de voltooiing van de 
stedebouwkundige conceptie binnen de stadsdriehoek. 
Wel vreemd lijkt de uitbreiding aan het Hinthamer
einde. De st.ad kon oorspronkelijk aan deze zijde 
verlaten worden door de Baseldonkse poort. Deze werd 
afgesloten en de verlenging van de straat vond plaats 
voorbij een knik die in het stadsbeeld werd gemarkeerd 
door de rijke gevel van de Sint Antoniuskapel 
en de dáarvóór staande pomp (afb. 12). 
De plaats van de knik wordt bepaald door een kleine 
driehoek die gelijkvormig is aan de grote en met een 
basis van 1800 voet gelijk aan de driehoekige figuur 
die als top van de grote driehoek uitsteekt boven de 
rechthoek. De basis van beide figuren is precies een 
kwa-rt van de basis van de grote driehoek en gelijk aan 
de straal van de hiervoor genoemde cirkel. Deze tweede 
kleine driehoek is zó in de oostelijke hoek van de 
grote geplaatst, dat de basis en een der opstaande 
zijden van beide samenvallen. Waar de andere opstaande 



Afb. 12 . De Antoniuskapel met de ervoor staande pomp 
naar een schilderij van J.H. Verheyen dat zich be
vindt in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te 
Brussel. 

zijde de diagonaal van de rechthoek snijdt, bevindt 
zich de knik in de straat die verder langs die op
staande zijde wordt vervolgd. De stadsuitbreiding vond 
daardoor in feite plaats buiten de grote driehoek. 
Deze oplossing is klassiek en vergelijkbaar met die 
welke werd toegepast bij de compositie van het 
Erechteion op de acropolis van Athene (afb. 13). 
De verschillende ruimten voor de eredienst liggen daar 
in een as en vormen in grondplan een rechthoek van 
Horus. De nevenruimten zijn bewust buiten de aslijn 
gehouden om de diepere betekenis van de maatvoering 
niet te verstoren (11). 
Een soortgelijke oplossing is later gekozen nabij de 
Orthenpoort bij de bouw _van de Citadel . 

. . 
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Afb. 13. Het F.rechteion op de Acropol!s van Athene. 
De ruimtes 2, J en 4 vormen een rechthoek van Horus. 
De diagonaal van de ruimtes 2 en 3 geeft de helling 
aan van de Grote Piramide (11). 

13. DE GROTE PIRAMIDE VAN CHEOPS 

De verklaring voor de knik in de straat en de plaats 
ervan blijkt te vinden te zijn door de stadsdriehoek 
niet te vergelijken met de doorsnede van de piramide 
van Chefren, maar met die van Cheops, die immers 
model kan hebben gestaan voor die van Chefren (afb. 
14). 
Dit is van belang omdat de Grote Piramide een bijzon-

·"' ~·· 

35 



~- _____________ .,. 
\ I 

' / \ I 
\ I 

\ 
\ 

I 
/ 

Aft,. 14. De doorsne<le van de Grote Piramide van 
Chcops, geprojecteerd op het grondplan van 's-Herto
genhosch. De m~atv0ering van de piramide ls ontleend 
a.1n de npmc-r inp, van J.ll. Cole. !let Bossche hexagram 
is gestippeld aangegeven. De met de punt naar boven 
wijzende gestippelde "Bossche" driehoek is gelijkvor
mi~ nan de doorsnede van de piramide van Ct1efren. De 
br~sis van dC' Bossche driehoek 1n het veld", is in 
fcitr cxnct ne~cnmaal de basis van de Grote Piramide. 
Ar1clrrs ~czcgd: clr !Jasis van de grotC' Piramide meet 
cx.=tct HO() Bossche voet. 

I 
I 
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der gangenstelsel bevat dat in ZlJn maatvoering over
eenkomsten heeft met de stadsplattegrond van 's-Her
togenbosch. 
De grondmaateenheid van beide piramides is de 
sche koninklijke el die ongeveer S2 cm lang is 
maal de gewone Egyptische el. De basis van de 
Piramide meet 440 van deze koninklijke ellen. De 
tenaren kenden ook nog een grote el die een 
heeft van SS koninklijke el (12). 

Egypti
en 7/6 
Grote 

Egyp
lengte 

Volgens deze maat is de basis van de Grote 
dus 440 SS = 8 grote el. Als de basis van 

Piramide 
de Grote 

Bossche Piramide wordt uitgezet op de basis van de 
driehoek, dan blijkt deze precies negenmaal zo groot 
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te zijn en dus 9 x 8 72 grote Egyptische el te 
meten. Daar de basis van de Bossche driehoek 7200 
Bossche voet meet, heeft de grote Egyptische el dus 
een afmeting van 100 Bossche voet. 
De basis van de Bossche driehoek heeft ook nog een 
lengte van 2500 megalitische el. Deze el is gelijk aan 
2,72 Egyptische voet en werd over de gehele wereld als 
meeteenheid gebruikt bij voorkeur in veelvouden van 
2~, bij de bouw van megalitische constructies als in 
Carnac in Bretagne en in Stonehenge (12). 
De Grote Piramide werd geconstrueerd volgens een ande
re wiskundige formule dan die van Chefren waardoor 
hij ruim een graad minder steil is gebouwd. Wordt de 
doorsnede van de Grote Piramide in zijn helling aan
gepast aan die van Chefren, dan kan hij eveneens op 
het Bossche stadsplan worden geprojecteerd (afb. 14). 
De stijgende galerij in de Grote Piramide blijkt dan 
samen te vallen met de kaarsrechte Hinthamerstraat. 
Precies ter hoogte van de Geerlingse brug begint de 
grote galerij in de Piramide, en de horizontale gang 
naar de koninginnekamer, terwijl de Markt terecht 
komt op de koningskamer met de open graftombe. Even
als de Hinthamerstraat loopt ook de stijgende galerij 
van de Piramide naar beneden niet door naar de punt 
van de driehoek. Aan de onderzijde mondt hij uit in 
de dalende gang. De plaats en de richting van deze 
gang komen ongeveer overeen met de bissectrice van de 
kleine driehoek ter plaatse van het Hinthamereinde. 
De zoldering van de grote galerij valt samen met het 
gedeelte van de Grote Stroom ten noorden van de Hint
hamerstraat. (De Grote Stroom is de Diezetak die van
uit zuidelijke richting komend ten noorden van de 
Geerlingse brug naar het westen afbuigt en zich daar 
verenigt met de uit oostelijke richting komende -nu 
gedempte- Dode stroom). 
Van een bewust nagestreefde overeenkomst kan hier 
moeilijk sprake zijn. Toen de Romeinse geograaf Strabo 
in 24 voor Christus de piramide bezocht, kon hij via 
de dalende gang slechts in de onderaardse kamer af
dalen. Abdullah Al Mamun, de zoon van Harun Al Rashid 
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wist zich in 820 met geweld een weg te banen naar de 
bovengronds gelegen ruimten, die aan het begin van de 
stijgende gang onzichtbaar bleken te zijn afgesloten 
door middel van zware granieten blokken. Het zou 
kunnen zijn dat sinds die tijd ook in het Westen al 
spoedig iets bekend is geworden over het inwendige 
van de piramide. Zeker niet is dit het geval met de 
maten van het stelsel van gangen en kamers. Hiernaar 
werd pas in 1639 serieus onderzoek verricht door de 
Engelse mathematicus John Greaves. De definitieve 
vaststelling van alle maten vond plaats tijdens het 
onderzoek dat de Engelse landmeter J.H. Cole in 1925 
verrichtte in opdracht van de Egyptische regering 
(13). 
De overeenkomst tussen de doorsnede van de piramide 
en de Bossche driehoek zal dan ook eerder voortkomen 
uit de toepassing op beide plaatsen van dezelfde meet
kundige figuur die gebaseerd is op een getallencode 
die zich vanuit Egypte over de gehele wereld verspreid 
had. Deze figuur werd in beide gevallen gebruikt van
wege zijn bijzondere eigenschappen waarvan de beteke
nis in de kabbala als "geheim" werd overgeleverd. 
Daarom ontgaat ons op dit moment de diepere zin ervan 
en kunnen we alleen maar constateren dat hij op een 
vrijwel gelijke wijze werd toegepast, zoals dit ook 
op vele andere plaatsen in de wereld gebeurde. 
Ge z ien de geografische kennis van de twaalfde eeuw 
moet het toeval lijken dat de stad 's-Hertogenbosch 
werd ontworpen op een plek waarvan de breedtegraad 
met 51°41' noorderbreedte vrijwel gelijk is aan de 
hellingshoek van de Grote piramide, die 51°50' be
draagt. De afwijking telt slechts 9'. Maar wat is 
toeval? 
Volgens prof. L.C. Stechini, hoogleraar in de geschie
denis van de Oudheid en kenner van historische maat
stelsels, was de geodetische en geografische kennis 
van de oude Egyptenaren zó groot, dat Egypte daardoor 
het geodetische centrum werd van de gehele wereld. De 
nul-meridiaan liep gedurende duizenden jaren dan ook 
niet over Greenwich maar over Gizeh. Zij het om prae-
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Afb . 15. Het kasteel van· Waardenburg. 

tische redenen niet over de Grote Piramide, maar over 
een eilandje in de Nijl, even ten noorden daarvan op 
een afstand van vijf boogminuten naar het oosten. 

Stechini toonde aan dat de coördinaten van alle be
langrijke plaatsen uit de Oudheid waren gerelateerd 
aan deze (nul)meridiaan en het Egyptische coördinaten
systeem (13). Het merkwaardige is nu dat de meridiaan 
die over het puthuis op de Bossche Markt loopt, pre
cies 25°55' westelijk van deze Egyptische nul-meri
diaan is gelegen. 25°55' is de helft van 51°50' wat 
weer de hellingshoek is van de Grote Piramide. Hier
mee rijst onwillekeurig de vraag of Den Bosch op 
51°41' noorderbreedte soms 9' te zuidelijk is gebouwd 
om als ideale stad te kunnen worden beschouwd. 
Wat hier van zij, de breedtegraad van 51°50' loopt 16 
km noordelijker over Waardenburg aan de Waal. Volgens 
een oude overlevering zou hier "op het kasteel de 
wonderdoctor Faustius hebben gewoond, die aldaar 
velerlei tooverijen• zoude hebben uitgevoerd. Einde
lijk zou de duivel voor zijn legerstede gekomen zijn, 
hem met zich hebben gesleurd en door een venster met 
hem zijn verdwenen" (14). Een verhaal als dit, dat 
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feitelijk de kern is van de wereldberoemde Faust
legende, is niet zo onzinnig als op het eerste gezicht 
lijkt. Van ontelbare plaatsen op aarde waarover derge
lijke geheimzinnige geschiedenissen worden verteld, 
blijkt de ligging verband te houden met de sporen van 
een verloren gegane oude cultuur. 
Dit verhaal van merkwaardige vergelijkingen gaat nog 
verder. Want zoals 's-Hertogenbosch 9' zuidelijker 
werd gesticht dan het kasteel van doctor Faustius, 
werd Memphis, de hoofdstad van het verenigd Egypte, 
gesticht op 9' ten zuiden van de Grote Piramide. 
Precies op de nul-meridiaan werd hier een stenen merk
teken geplaatst dat was toegewijd aan Sokar, de god 
van het meten. 
Een dergelijk merkteken dat door de Grieken Omphalos 
of Navel werd genoemd, bestond uit een halve bol die 
de noordelijke helft van het hemelgewelf verbeeldde 
en die rustte op een cilinder die het fundament van 
de kosmos symboliseerde. 
Deze merktekens werden geplaatst op die punten van 

Afb. 16. Afbeelding van een Egyptische omphalos met 
twee naar elkaar toe gekeerde duiven, en maatstok op 
de top van de omphalos. 

het aardoppervlak die golden als politieke, culturele 
en geografische centra van de wereld. Ze werden voor
zien van gegraveerde lijnen die de richting aangaven 
van andere belangrijke centra. Gewoonlijk werden op 
de halve bol twee naar elkaar toegerichte vogels, 
meestal duiven, afgebeeld, die een standaard-symbool 
vormden voor het aangeven van punten waar belangrijke 
meridianen en parallellijnen bijeen kwamen (afb. 16), 
(lJ) .. Verderop zal nog blijken hoe ook in 's-Hertogen
bosch een dergelijke omphalos werd opgericht. 
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14. DE OVERIGE HOOFDLIJNEN VAN DE STADSDRIEHOEK 

De westelijke en zuidelijke stadswallen volgen iets 
minder nauwkeurig de begrenzing van de grote driehoek 
dan die aan de noord-oost zijde. Aan de zuidzijde 
slingeren zij zich als het ware om de basislijn van 
de driehoek zoals (naar een tijdje geleden werd ont
dekt) enkele van de buitenste ringen van de planeet 
Saturnus zich om elkaar slingeren. Weten de geleerden 
voor dit laatste ongelooflijke feit geen verklaring, 
bij de zuidelijke stadswallen van Den Bosch zal deze 
simpelweg gezocht moeten worden in de historische 
groei van de stad. De plaats van de stadsmuren aan 
deze zijde werd in de loop van de eeuwen enkele malen 
gewijzigd. 
Aan de westzijde liggen de wallen vrij ver binnen de 
opstaande zijde van de driehoek, maar de uitgebreide 
vestingwerken bij de Sint Janspoort zorgden voor een 
opvulling van de open ruimte tussen de stadsmuur en 
de zijde van de driehoek. Na de ontmanteling van de 
vesting kwam hier de eerste stadsuitbreiding sinds 
eeuwen tot stand. De oostelijke gevelwand van de 
hoofd-verkeersader hiervan, die tegenwoordig de 
"traverse" genoemd wordt, valt vrijwel samen met de 
westelijke zijde van de driehoek, zodat het beeld ook 
in onze dagen compleet overkomt. Het is dan ook niet 
zo vreemd dat met name dit stadsgedeelte tussen tra
verse en stadswal wordt ervaren als een deel van de 
binnenstad. 
De bissectrices of deellijnen van de hoeken van de 
driehoek vallen min of meer samen met de hoofdstraten. 
Die van de zuidelijke hoek begint even buiten de 
Vughterpoort. Hij kruist de tegenoverliggende zijde 
op het snijpunt met de zijde van de omgekeerde drie
hoek, waar zich in de noord-oostelijke stadsmuur een 
uitgang bevond die de "poort aent Muntelke" werd 
genoemd (15). 
De bissectrice van de oostelijke 
de in 1542 om defensieredenen 
poort en kruist op zijn weg naar 
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van het hexagram de westelijke zijde van de driehoek 
ter plaatse van de Sint Janspoort. 
De bissectrice vanuit de top van de driehoek volgt 
ten naaste bij de slingerende hoofdweg van waaruit 
het akkerdorp was ontstaan en bereikt de stadsmuur 
niet bij het begin van de Orthenstraat, maar ongeveer 
bij de waterpoort "de Boom" aan de mond van de Haven. 
Daardoor symboliseert zij het grote belang van de 
Haven die als toegangsweg tot de stad over water de 
functie van de eigenlijke hoofdweg grotendeels had 
overgenomen. De lijn kruist de basis van de driehoek 
op de plaats waar ongeveer de "Boertsche-poort" kan 
hebben gestaan die bij het wijzigen van de stadsmuur 
omstreeks 1520 wellicht is vervangen door de rond 
1630 gesloopte Molensteegpoort, om tenslotte te ein
digen in de zuidelijke punt van het hexagram. 

15. DE BINNENDIEZ~ 

De Haven was als hoofdweg voor de handel uitgegroeid 
tot de belangrijkste verbinding van de stad met de 
buitenwereld die zich via de Maas uitstrekte tot de 
verste uithoeken van de toen bekende wereld. De Bin
nendieze sloot hier kleinschalig op aan zodat alle 
wijken van de stad werden verbonden met de grote 
wereld. 
Het ligt voor de hand dat het handelsgebruik van het 
water goed moest worden geregeld en dit kan een ver
klaring zijn van het door dr. Smit vermoede gebruik 
van het gaffelanker als rechtsteken en de veronder
stelling dat de Gaffelbroeders het toezicht hadden op 
het gebruik van dit water. 
De Binnendieze was voor de stad van vitaal belang en 
het is dan ook heel begrijpelijk dat het waterstelsel 
als het ware het evenbeeld vormt van het stratenplan. 
De voornaamste takken lopen evenwijdig aan de hoofd
straten. Zo loopt de Dommel onder de naam "Vughter
stroom" evenwijdig aan de Vughterstraat. De Aa loopt 
al-s "Grote Stroom" parallel met de Hinthamerstraat. 
De rivieren de Dommel en de Aa komen bij elkaar en 
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Afb. 17. Kaart van 's-Hertogenbosch uit Caspar 
Merian's "Burgund Niederlande". Alleen de stadsmuren 
en het water staan aangegeven. 

vormen tezamen de rivier de Dieze die tenslotte uit
mondt in de Maas. In het waterstelsel van de binnen
stad is deze belangrijkste rivier van de drie uitge
groeid tot de Haven, die evenwijdig ligt aan de 
Orthenstraat. Zoals het stratenstelsel is afgeleid 
van de drie hoofdstraten, heeft ook de Dieze een 
groot aantal zijtakken, waarvan er inmiddels wel een 
aantal is verlegd of zelfs geheel verdwenen. 
Hoe belangrijk de Dieze en het water in het algemeen 
werden gevonden, moge blijken uit oude kaarten en 
beschrijvingen van de stad. In de "Tegenwoordige 
staat der Vereenigde Nederlanden" welke dateert uit 
1740, wordt van Den Bosch gezegd dat de stad ongeveer 
160 bruggen telt. In een van zijn omvangrijke topogra
fische werken, de "Burgund Niederlande" welke in 1659 
werd uitgegeven, vermeldt Caspar Merian voor Den Bosch 
exact 175 bruggen (afb. 17). Op de bij de betreffende 
paragraaf behorende plattegrond van de stad tekent 
hij behalve de stadsmuren en grachten uitsluitend de 
Haven en de volledige loop van de Binnendieze. De 
straten laat hij geheel weg omdat hij die blijkbaar 
minder belangrijk vindt (16). 
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Afb. 18. Het koor van de Kruiskerk op een gewelf over 
de Die ze. 

De verschillende takken van de Dieze (die door de Bos
schenaren kortweg "Diest" wordt: genoemd) lopen over 
het algemeen langs de achterzijden van de bebouwing. 
Hier ontstonden allerlei soorten bedrijfsgebouwtjes 
rechtstreeks aan het water. Ze waren vanuit de tuinen 
bereikbaar, of via steegjes vanaf de straat. 

De bedrijvigheid aan het water hangt samen met de wel
vaart van de burgers die dit water achter hun erven 
hadden en daaruit is verklaarbaar dat de belangrijk
ste huizen ontstonden aan die zijde van de straat 
waarachter de Dieze stroomde. Met de kaart van de stad 
in de hand is dit ook vandaag nog goed waarneembaar 

~ aan de afmetingen van de nog bestaande oude huizen. 

44 



Waar de Binnendieze wèl langs de straat stroomde, 
werden, vanwege het ruimtegebrek binnen de ommuurde 
stad, op den duur vaak huizen op overkluizingen boven 
het water gebouwd. De kwaliteit van deze meestal veel 
jongere huizen was als regel belangrijk minder omdat 
zij uit een krappere beurs moesten worden gefinan
cierd. Maar soms gaat het ook om zeer belangrijke 
oude gehouwen en zelfs kerken, zoals de Kruiskerk, 
waarvan het rijke laat-gotische priesterkoor is 
gebouwd op een overkluizing van de Dieze (afb. 18). 

16. DE HELDERE STRUCTUUR VAN HET STRATENPLAN 

Het stratenplan van de stad is helder, waardoor bij
voorbeeld de drie hoofdstraten onmiddellijk als zoda
nig herkenbaar zijn. Deze helderheid werd bereikt 
door de straten van minder belang ondergeschikt te 
maken aan de grotere. Dit gebeurde vaak door de uit
monding te versmallen zoals bijvoorbeeld die van de 
Sint Jorisstraat in de Vughterstraat (afb. 19). 
De helderheid van dit systeem is niet altijd goed be
grepen. Daardoor is het op veel plaatsen geweld aange
daan door de versmalling weg te nemen. Waar dit toe 
kan leiden is juist op deze plaats goed te zien nu 
het hoekpand wel gesloopt, maar de straatverbreding 
zelf nooit is uitgevoerd (afb. 20). 
Ook van het voornemen om de verbrede Sint Jorisstraat 
rechtstreeks met de schuin er tegenover liggende 
Postelstraat te verbinden is gelukkig niets terecht 
gekomen. 
Daardoor is een andere manier om de helderheid van 
het stratenplan te benadrukken op deze plaats bewaard 
gebleven. Bedoeld is de wijze waarop de Postelstraat 
Z1Jn uitmonding niet kreeg tegenover die van de Sint 
Jorisstraat, maar een twintigtal meters verderop, 
waardoor beide straten als het ware bajonetvormig met 
elkaar werden verbonden. 
Bij de voorgenomen herinvulling van het braakliggende 
perceel dreigt opnieuw het onbegrip voor het stede
bouwkundig aspect een kans te krijgen. De geplande 
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Afb. 19. De aansluitingen van Poetelstraat en Sint 
Jorisstraat op de Vughterstraat. 

Afb . 20. De Sint Jorisstraat gezien vanuit de Vugh
terstrast oa de sloop van het hoekpand. 
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Afb. 21. De aansluitingen van Waterstraat en Lange 
Putstraat op de Verwersstraat. 

nieuwbouw (resultaat van een prijsvraag) is van een 
architectuur die volkomen afwijkt van de bebouwing in 
de omgeving en krijgt in de Sint Jorisstraat een pre
tentieuze gevel die als voorgevel aan een groot plein 
niet zou misstaan, waardoor de bewuste versmalling en 
de onderschikking van de straat in het totaalbeeld 
wordt miskend. 
Een ander voorbeeld van zo een kruising die evenals 
de hiervoor genoemde in de zestiger jaren werd be
dreigd, is die van Lange Putstraat en Waterstraat met 
de Verwersstraat (afb. 21), (17). 
Op veel plaatsen kreeg het huis tegenover de uitmon
ding een bijzondere architectonische vormgeving om 
daardoor het belang van de andere straat aan te geven 
of soms alleen maar om een visueel fraaie straataf
sluiting te krijgen. Een mooi voorbeeld hiervan was 
vroeger het huis dat op de hoek van de Hoge Nieuw
straat een afsluiting gaf aan de Nieuwstraat (afb. 
22). 
Dit huis heeft nu jammer genoeg plaats moeten maken 
voor de kolossale vreugdeloze hoogbouw van het Groot 
Ziekengasthuis die nu de schaal van de Nieuwstraat en 
die van de wijde omgeving volledig verstoort. 
Als de rangorde van aansluitingen en kruisingen niet 
zo duidelijk lijkt, is dat een gevolg van latere in
grepen in de oorspronkelijke structuur. Een voorbeeld 
hiervan is de verstoring van het straatbeeld die heeft 
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Afb. 22. Kardinaal van Rossumplein in 1970. Midden op 
de foto het monumentale huis op de hoek van de Hoge 
Nieuwstraat, dat plaats moest maken voor het Groot 
Ziekengasthuis. Achter de torenflat links is nog 
juist de Sint Pieter zichtbaar. 

plaats 8ehad bij de 
'Moriaan' op de Markt 
Rechts van de Moriaan 

restauratie van de 13e eeuwse 
(afb. 23). 
had al vanaf de middeleeuwen be-

bouwing gestaan. Tijdens de restauratie van dit oudste 
stenen huis van Nederland is die bebouwing gesloopt, 
waardoor de Marktstraat kon worden verbreed. 

Maar die heeft daardoor teveel betekenis gekregen. 
Aanleiding hiertoe was een fout die vroeger veel ge
maakt werd bij de restauratie van belangrijke monu
menten. Door misplaatste trots werden met veel geld 
gerestaureerde gebouwen vrijgelegd door de er tegen
aan staande bebouwing te slopen omdat die als storend 
werd beschouwd voor het tot zijn recht komen van de 
dure restauratie. Maar daardoor werd de structuur van 
de omgeving geweld aangedaan en kregen de gebouwen 
zelf teveel aandacht. 
In het geval van de Moriaan ontstond er zó veel ruimte 
dat de Marktstraat kon worden uitgebouwd tot een on-
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Afb . 23. De gerestaureerde Moriaan met recht vooruit 
de Ho~e Steenweg en rechts de Marktstraa t . 

derdeel van een doorgaande verkeersroute naar de er 
achter liggende "gemoderniseerde" wijk. De Orthen
straat fungeert door deze wijzigingen stedebouwkundig 
niet langer als hoofdstraat, wat om verkeerstechnische 
redenen nog eens wordt benadrukt door een stedebouw
kundig onlogische bestrating als gevolg van het voet
gangersgebied dat daar werd aangelegd. 
Een even hinderlijke verstoring wordt gevormd door de 
W1JZe waarop tegenwoordig de Sint Josephstraat uit
mondt in de Hinthamerstraat en in Z1Jn volle breedte 
lijkt door te lopen in de Torenstraat (afb. 24). 
Het gedeelte van de Hinthamerstraat in de richting 
van de Markt werd eveneens omgebouwd tot voetgangers
gebied. Aan de andere zijde van het kruispunt werd 
een soort van uitgerekte verkeersdrempel aangelegd. 
Het gevolg is dat de route Torenstraat - Sint Joseph
straat als een doorgaande hoofdstraat wordt ervaren. 
Dit is om verkeerstechnische redenen ook de bedoeling 
geweest. De structuurverstoring werd daarom bewust 
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Afb. 24. Gezicht vanuit de Torenstraat op de Sint 
Josephstraat op het punt waar beide "uitmonden" in de 
Hlnthamerstraat. 

benadrukt door de bestrating, waardoor de Hinthamer
straat visueel wordt gedegradeerd tot een zijstraat 
van het tracee Torenstraat - Sint Josephstraat. 

17. DE BETEKENIS VAN DE GEVELWAND 

Een ongeschreven regel, die in principe wel 
is dat de architectuur van een gebouw de 
behoort te zijn van datgene wat er zich 
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speelt. Maar door de grootschalige bedrijvigheid van , 
de laatste halve eeuw heeft deze regel wel tot gevolg , 
gehad dat er in onze oude steden een groot aantal ge- ' 
bouwen is tot stand gekomen dat door hun afmetingen 
en detaillering als storend wordt ervaren. Dat komt 
omdat in onze tijd vergeten wordt dat de buitenruimte 
feitelijk belangrijker is dan de ruimte binnen de ge- · 
bouwen. Deze laatste opvatting is de juiste omdat de / 
buitenruimte wordt gebruikt door de gemeenschap die ; 
een groter aantal mensen omvat dan de kleine groepen ' 
die de afzonderlijke gebouwen in gebruik hebben. Dit 
betekent dat de buitenruimte een architectonische 
begrenzing moet hebben die van hogere orde is dan de 
architectonische afsluiting van de individuele ge
bouwen. 
En dat was nu precies wat er in de oude stad gebeurde. 
De straatwanden waren op de eerste plaats de af
sluiting van de openbare ruimte. Maar ook voor onze 
tijd moet gelden dat, als het niet mogelijk is nieuwe 
gebouwen zoals fabrieken, kantoren of warenhuizen van 
een gevel te voorzien die zich voegt in de klein
schaligheid van de straatwand in de oude stad, dit 
alleen maar kan betekenen dat de in die gebouwen 
uitgeoefende bedrijvigheid daar niet thuis hoort en 
het stedelijke functioneren verstoort (18). 
Deze visie op het belang van de buitenruimte als gege
ven van primair belang, leidde ook tot de hoekoplos
singen waarbij de gevelwand van de zijstraat zonder 
onderbreking doorloopt tot de hoek van de hoofdstraat 
(afb. 76). 
De laatste gevel vóór de hoek is daarbij feitelijk 
zijgevel van het hoekpand dat zijn voorgevel in de 
hoofdstraat heeft. Het nadeel voor het hoekpand is 
dat het geen open achtererf heeft, maar dit wordt 
gecompenseerd door de vensters in de lange gevel aan 
de zijstraat. Door deze oplossing wordt tot uitdruk
king gebracht dat het bij de uitmondingen van de min
der belangrijke straten wel degelijk gaat om straten 
en niet om achtergelegen terreinen die toevallig wer
den volgebouwd. 
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Afb. 25. Oude Diez.e met de tuin achter het huis "de 
Berebeit 11 • 

Alleen in de binnenstad van Den Bosch zijn er al meer 
dan honderddertig van deze hoekoplossingen gaaf over
gebleven. De regel wordt bevestigd door de weinige 
uitzonderingen waar verminking van het stedelijk ka
rakter heeft plaats gehad door het hoekpand een open 
erf te geven dat grenst aan de zijstraat. 
Een voorbeeld hiervan is het monumentale huis "de 
Berebeit 11 op de hoek Peperstraat - Oude Dieze (afb. 
25). Dit huis straalt de hooghartigheid uit van zijn 
bouwheer die een grote tuin z6 vanzelfsprekend vond, 
dat hij geen huizen direct achter het zijne duldde. 
Duidelijk is te zien dat door deze handelwijze de 
Oude Dieze aan stedelijke kwaliteit heeft verloren en 
enigszins de indruk maakt er eigenlijk niet bij te 
horen. 
F.r zijn nog 
vrij recente 
sloop. Het 
minder om. 

wel meer voorbeelden, maar die Z1Jn van 
datum en een gevolg van ondoordachte 

negatieve effect is er overigens niet 
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Afb. 26. Verbouwd huis op de afgeschuinde hoek Hint
hamerstraat-Nieuwstraat. 

18. DE DESINTEGRATIE VAN HET STEDELIJK WEEFSEL 

In de negentiende eeuw vond voorlopig het omgekeerde 
plaats. De zijstraten in de nieuwe stadsuitbreidingen 
werden steeds belangrijker ten opzichte van de hoofd
straten, wat zijn uitdrukking vond in de afschuining 
van de straathoeken, waarbij gevelarchitectuur en 
kroonlijsten vloeiend overgingen van de ene straat in 
de andere. Dit is een symptoom van het eindpunt dat 
bereikt zou gaan worden in de ontwikkeling van de his
torische stedebouw, want in de revolutiebouw van de 
late negentiende eeuw werd het straatbeeld steeds 
chaotischer, waardoor het verschil in rangorde van de 
straten vervaagde. De afschuining van hoeken die een 
zinvolle uitdrukking was van deze ontwikkeling, werd 
tenslotte een modeverschijnsel dat in oude steden 
kunstrnatig tot uitvoering kwam door de verbouwing van 
talloze oude hoekpanden (afb. 26). 
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De oude visie wordt pas in de loop van de twintigste 
eeuw voorgoed verlaten onder invloed van het "Nieuwe 
Bouwen" dat na wereldoorlog II evenwel pas goed op 
gang komt. Bossche wijken als het Zand van rond 1900 
langs de westflank van de oude stad en de 25 jaar 
jongere Muntel langs de noordzijde, zijn grotendeels 
nog volgens de oude opvattingen gebouwd. 
Het "Nieuwe Bouwen" streefde naar verbetering van de 
woonomgeving. Nieuwe woningen moesten voortaan meer 
ruimte, licht en lucht ow zich heen hebben. Dit werd 
niet gezocht in een privé open ruimte bij het huis, 
maar in hoogbouw die gesitueerd moest worden in een 
parkachtige omgeving die voor gemeenschappelijk ge
bruik moest dienen. Het privé terrein in de open 
lucht werd daarbij beperkt tot een loggia of een 
balcon. 
De mathematische strokenverkaveling die het logische 
gevolg was van deze filosofie, leidde uiteindelijk 
tot de volledige desintegratie van de stedelijke 
ruimte en de onherbergzaamheid van onze moderne stads
uitbreidingen. 
Gezegd moet worden dat Den Bosch aan deze hoogbouwmode 
tamelijk wel heeft weten te ontkomen al werd de stro
kenverkaveling zelf wel als ideaal aanvaard. Een van 
de grootste fouten van de afgelopen twintig jaar waar
aan Den Bosch wèl teveel heeft meegedaan en nog doet, 
is dat de vormgeving van die moderne stad wordt opge
drongen aan de oude stad. 

19. SYMBOLIEK VAN DE DRIEHOEK EN DE DRIE VOORNAAMSTE 
PLElNEN VAN DE STAD 

De driehoek verzinnebeeldt het volmaakte kunstwerk. 
Deze volmaaktheid is opgebouwd uit de drie eigenschap
pen Goed, Waar en Schoon. Met "Goed" wordt bedoeld de 
zin van wat er gemaakt is. Voor een bouwwerk betekent 
dit dat het goed moet kunnen functioneren. Het "Ware" 
bestaat uit het juiste gebruik van het materiaal waar 
het kunstwerk van is gemaakt. De constructie van het 
bouwwerk moet helder en logisch zijn en voortkomen uit 
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de eisen die door het bouwmateriaal worden gesteld. 
Het "Schone" is de derde eigenschap waaraan het kunst-

werk moet voldoen om de volmaaktheid te benaderen. 
Deze volmaaktheid kan worden omschreven als het 
gebruik van de juiste mortel die zowel in het Oosten 
als in het Westen als een zinnebeeld van de 
christelijke liefde wordt gezien die de mensen 
samenvoegt en wederzijds steun geeft (19). 

hei volmtua.kte kunftwerk. 

De mortel, zegt Durandus, bestaat uit zand, kalk en 
water; het eerste betekent de Stoffelijke daden, ten 
nutte onzer broeders ondernomen; het tweede is de 
Vurige liefde; maar het is de Geest (het water, dat 

· niet in de vloek der aarde heeft gedeeld en waarop 
God's Geest "in den beginne" al had gezweefd), die 
beide verenigt en kracht geeft; zo verbindt de band 
der Liefde en des Vredes die levende stenen tot één 
lichaam (19). 
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Deze symboliek wordt tot uitdrukking gebracht in de 
driehoek met zijn hulplijnen die ten grondslag ligt 
aar. het stadsplan van 's-Hertogenbosch. Deze vormt 
bovendien het fundamer.t voor eert aantal verfijnde 
structuren waarin die symboliek verder is uitgewerkt. 
De belangrijkste daarvan wordt gevormd door de samen
hang van de drie voornaamste middeleeuwse pleinen: 
Vischmarkt, Markt en Parade. Elk van die pleinen wordt 
op ZlJn beurt weer gekenmerkt door een bouwkundig 
teken dat de zin van het plein aangeeft. Zo vond het 
Goede ofwel het stoffelijke bestaan zijn uitdrukking 
in de voormalige Vischmarkt. Het bouwkundig teken was 
er de stadskraan. Bet Ware ofwel de onderlinge liefde 
wordt gesymboliseerd in de .1-larkt, waar het bouwkundig 
teken het Stadhuis is. Het Schone vindt gestalte in 
de Parade die tevens teken is van het godsdienstig en 
cultureel bezig ZlJD van de mens. Hier is de Sint Jan 
het bouwkundig teken. 

VischmaJ"kf stR.ds kra.11.11 Stadht~is 
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Afb. 27. Gezicht op de Vischmarkt vanuit de Kruis
straat door J. Jelgershuis. Het ronde gebouw achter 
de visbanken is de stadskraan. Op de achtergrond de 
masten van de schepen in de haven. 

20. DE VISCHMARKT EN DE STADSKRAAN 

Het eerste plein ligt op de plaats waar de toegangsweg 
naar de stad over water, de Haven, overgaat in de meer 
kleinschalige Binnendieze. 
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Dat plein 
woord i ge 
Haven en 
waarheen 
eeuw werd 
voor een 
station. 

is nu het middelste gedeelte van de tegen
Visstraat tussen de gevelwanden van Smalle 
Brede Haven en dus niet de Lepelstraat, 
de visafslag aan het einde van de vorige 
verplaatst toen de pleinruimte nodig was 

behoorlijke verbinding naar het nieuwe 

Zoals hiervoor al werd opgemerkt staat het 
het nuchtere stoffelijke bestaan. Dit 
eisen en daardoor zal het wel komen 
het meest geschondene van alle Bossche 

plein voor 
stelde zijn 

dat juist hier 
stadsgezichten 

ligt. 
Het plein was het handelscentrum van de stad, waar de 
overslag van goederen plaats vond tussen schepen en 
wagens. Hiertoe was aan de kop van de Haven de stads
kraan gebouwd (afb. 27). 
Deze was een monumentaal bouwwerk, zo hoog als een 
huis, dat op cle 17e eeuwse kaart uit Blaeu's steden
atlas duidelijk staat aangegeven 
De kraan was het bouwkundig teken van het plein dat 
het hart vormde van een haven- en handelsbuurt waar
van dp Uilenburg en omgeving met zijn talloze pakhui
zen en café's nog duidelijk de sporen draagt (20). 
Nog in de achttiende eeuw werd er vlak bij de kraan 
een classicistische visafslag gebouwd die rond 1900 
werd gesloopt om ruimte te maken voor de nieuwe Vis-
straat. 
De vorm van het plein en ook de toegangswegen hebben 
een rommelig karakter dat past bij de aards-gerichte 
bedrijvigheid van het dagelijkse leven. Door deze 
bedrijvigheid hebben er in dit gebied veel veran
deringen plaats gehad zoals de demping van de Diezetak 
langs de Kruisstraat ter plaatse van de 13e eeuwse 
stadsgracht waarvan de uitmonding in de Haven bij 
restauratiewerkzaamheden werd teruggevonden onder het 
nog steeds zichtbare gaffelanker (afb. 8). 
In dit klimaat kon tussen Haven en Orthenstraat de fa
briek van de Gruyter ontstaan die uitgroeide tot een 
complex dat te grootschalig was en daardoor stedebouw
kundig het noordelijke gebied van de stadsdriehoek te 
veel ontwrichtte. Dit is jammer omdat daardoor de vol-
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Afb. 28. De Orthenstraat in de tijd dat van de !~

briek v~n de Gruyter alleen het oudste cedeElte ~og 

pas bestond. 

ledige slcop in onze dagen onontkoombaar was geworden 
(afb. 28). 
Een kleiner gebouw zou als monument van bedrijf en 
techniek een boeiend gegeven zijn geweest en W1J zou
den niet, zoals nu, het risico hebben gelopen dat het 
kaalgeslagen terrein zou worden opgevuld met bebouwing 
die in het totaal van de stad als een eenvormig blok 
zal overkomen zoals de nu gesloopte grote fabriek dat 
deed. 

21. VERVAL VAN DE OMGEVING VAN DE VISCHMARKT EN HET
MOGELIJK HERSTEL 

De ondergang van het plein vond plaats toen de weste
lijke toegang tot de stad via de Sint Janspoort enkele 
tientallen meters naar het noorden werd verlegd ten 
behoeve van de toegangsweg naar het nieuwe station. 
De stadskraan die al in 1831 was vervangen door een 
kleiner gietijzeren exemplaar, verdween voorgoed. De 
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Afb. 29. De schu tsluis in de Lepelstraat voor het aan
brenge n van de overkluizing, gezien vanaf de haven. 

schutsluis in de Lepelstraat (afb. 29) werd overkluisd 
om ruimte te maken voor de verplaatste visafslag, 
waarna de oude gebouwtjes werden afgebroken. De weste
lijke gevelwand van het plein tussen Brede Haven en 
Lepelstraat werd gesloopt. Hierdoor degenereerde het 
plein tot de vormloze be~indiging van de riante nieuwe 
Stationsweg. Dit werd nog erger toen in de jaren 
dertig ook aan de Havenzijde het water werd terugge
drongen door de bouw van een betonnen platform boven 
het laatste stuk van de Haven en dat moest dienen als 
parkeerterreintje voor het er tegenover gelegen hotel 
Royal. Tenslotte verdween in 1945 door het achteruit 
leggen van de voorgevelrooilijn ten behoeve van de 
nieuwbouw tussen Kruisstraat en Karrenstraat ook aan 
de oostzijde het pleinkarakter. De nog geen twintig 
jaar later voorgenomen demping van de Haven is geluk-
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kig niet doorgegaan en de kademuren hiervan zijn in
middels grotendeels gerestaureerd. 
De verlegging van de westelijke toegang tot de oude 
stad heeft één groot voordeel gehad. Wel is de Sint 

Janspoort uit het stadsbeeld verdwenen, maar het 
Uilenburgkwartier achter deze poort is niet ten offer 
gevallen aan een onherstelbare modernisering. 
Dit houdt mogelijkheden in voor de toekomst. Gelukkig 
is het parkeerplateautje boven de Haven na veertig 
jaar weer verdwenen. Maar aan de tegenover liggende 
zijde van het plein zouden de onlangs gebouwde winkel
tjes in de Lepelstraat moeten worden gesloopt zodat 
de overkluizing van de schutsluis weer kan worden 
weggenomen en ook aan die zijde het water dichter bij 
het plein kan worden teruggebracht (18). 
Daardoor zou het profiel van de Lepelstraat Z1Jn 
schaal herkrijgen. De oude rooilijn aan de westzijde 
zou moeten worden hersteld en de gevelwand weer door
getrokken in de richting van de Haven (afb. 30 en 31). 
De hiervoor te reconstrueren panden behoeven niet meer 
dan een tiental meters diep te worden. Ten behoeve van 
de route naar het station kunnen er op straatniveau 
een aantal doorgangen worden gemaakt. Een dergelijke 
nieuwbouw zou niet alleen bijdragen aan het herstel 
van het oude plein, maar heeft als bijkomend voordeel 
dat aan de achterzijde de route van het station naar 
de stad architectonisch een duidelijke beëindiging 
kan krijgen. Er kan tegenover de brug over de Dommel 
een pleintje worden aangelegd dat iets naar achteren 
terugspringt uit de gevelrooilijn van Sint Janssingel 
en Buitenhaven en dat kan worden afgesloten door een 
min of meer monumentaal "poort"gebouw. 
Het terugbrengen van de versmalling van Visstraat 
tussen Kruisstraat en Karrenstraat zou in de toekomst 
een verdere verbetering kunnen inhouden. Nog belang
rijker zou de reconstructie van de monumentale stads
kraan zijn, om aan het herstelde plein weer zin en 
schaal te geven . Wie deze vr1J forse ingrepen niet 
uitvoerbaar acht, moge bedenken dat nog geen tien 
jaar geleden de sloop van de fabriek van de Gruyter 
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Afb. 30. De bestaande Visstraat met de doorbraak naar 
het station. 

eveneens onuitvoerbaar werd geacht, terwijl op de 
Markt de reconstructie van het puthuis inmiddels 
heeft plaats gehad en aan de stadsmuur langs de 
Buitenhaven twee volledig verdwenen rondelen werden 
herbouwd. 

22. VERVAL VAN DF HJNNENDIEZE 

Maar voorlopig wordt het belang van een herstelde 
Vischmarkt en de relatie tussen Haven, plein en Bin
nendieze nog onderschat. En ondanks het vele herstel
werk van de laatste jaren wordt de Dieze zelf nog te 
weinig gezien in zijn relatie tot het stratenstelsel 
waarvan het het evenbeeld is. Op wezenlijke punten 
zijn de hoofdtakken van het waterstelsel in de loop 
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Afb. 31 . Voorstel voor de reconstructie van de weste
lijke gevelwand van de oude Vischmarkt. Rechts: de 
borstwering aan de Haven. Links bij de boom: de te 
restaureren schutsluis met gietijzeren balustrade. 

der jaren geschonden door demping, zoals de Vughter
stroom tussen Vughterdijk en Parklaan, de Dode Stroom 
langs het Hinthamereinde, en grote stukken van de 
Grote Stroom in het Tolbrugkwartier ten noorden van 
de Markt. 
Nog maar enkele jaren geleden werd aan het Loeffplein 
een parkeergarage gebouwd. Hierdoor werd bewust een 
kans gemist een hoofdtak van het oude waterstelsel te 
restaureren. Het ging hier om de oudste stadsgracht 
aan de noordzijde van de Markt die tot voor kort een 
tak van de Dieze was in de oorspronkelijke bedding 
van de Aa (afb. 32). 
Onder de grond bleken nog grote delen van de stadsmuur 
aanwezig te zijn in aansluiting op het gedeelte dat 
vijftien jaar tevoren werd gesloopt tijdens de bouw 
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Afb. 32. Reconstructievoorstel van stadsmuur en stads
gracht aan het Loeffplein, door raadsgroepering 
Knill!s. Geheel links: de nog bestaande waterpoort. 
Op deze plaats staat nu een parkeergarage . 

van de torenflat aan het Loeffplein naast de inmiddels 
gesloopte Sint Pieterskerk. 
Achter de nieuwe parkeergarage bestaat nog een gedeel
te van de aansluitende waterpoort en dat zal hopelijk 
noE eens worden gerestaureerd. Maar nu al staat dit 
restant van de oudste stadsommuring stedebouwkundig 
onlogisch in de schaduw van de parkeergarage. 

23. DE ONSTAANSGESCHJEDENIS VAN DE MARKT 

De markt is het tweede en voor de stad zonder meer be
langrijkste plein. Door zijn centrale ligging en de 
duidelijke directheid waarmee de toeleidende wegen 
vanaf de drie hoeken van de stad op het plein uitko
men, tekent het de zelfbewuste saamhorigheid van de 
burgers die deze bindt tot een hechte gemeenschap. 

De volmaaktheid daarvan vond als vanzelfsprekend zijn 
uitdrukking in de driehoekige vorm. Het straatniveau 
van de zeer hoog gelegen Markt is niet oorspronkelijk 
en kwam pas aan het eind van de veertiende eeuw tot 
stand door omvangrijke ophoging van het terrein. De 
bouwkundige details van veel huizen rond het plein 
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Afb. 33 . De mogelijke ontwikkeling van de huizen aan 
de Markt. 
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Afb . 34. Marktplein van Villefranche de Rouergue. 

~ijzen er op dat die toen al bestonden. Dit lijkt in 
strijd met het tijdstip van de ophoging omdat de hui
zen gebouwd schijnen op het niveau van de tegenwoor
dige Markt. Een verklaring (afb. 33) kan misschien 
gevonden worden in de merkwaardige keldertjes die v66r 
de huizen liggen onder de eigen erven en die zich 
uitstrekken tot een zestal meters voor de gevelwand. 
Misschien ZlJn de kelders onder de huizen oorspronke
lijk niet anders ge~eest dan op straatniveau gebouwde 
ruimten waarin de bedrijvigheid van het dagelijkse 
leven plaats vond. Ze zijn voor een groot deel van 
soms prachtige kruisgewelven of eiken zolderingen 
voorzien, ~at er op kan wijzen dat ze niet als kelders 
gebouwd zijn en waardoor ze een bijzondere allure ver
lenen aan de huizen waar ze deel van uitmaken. Er v66r 
werden dan later nog vertrekken gebouwd die waren 
voorzien van eenvoudige tongewelven en wellicht met 
poortjes toegankelijk zijn geweest vanaf het marktter
rein. Door de holtes tussen de gewelven te vullen, kon 
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Afb. 35. Werfkelders aan de Oude Gracht in Utrecht. 

er een loopstraat op worden aangelegd die enkele 
meters hoger lag dan het middenterrein en met trappen 
daarmee verbonden kan _ZlJn geweest. Vanaf deze ver
hoogde straat waren de woonverdiepingen van de huizen 
zo rechtstreeks te bereiken. De onderste bouwlaag werd 
hierdoor feitelijk kelder. Het systeem roept herinne
ringen op aan sommige bastides, die veelal in dezelfde 
tijd zijn ontstaan en met hun overdekte galerijen in 
allerlei varianten juist op het marktplein van een 
bijzondere allure waren. Een verhoogde straat zoals 
die hiervoor werd beschreven en die wegens ruimtege
brek zelfs door de toren van de kerk werd geleid, is 
te zien op het marktplein van de bastide Villefranche 
de Rouergue (afb. 34). 

Duidelijker nog is de verwantschap met de 
Utrecht, waar de kelders van de huizen onder 
door uitkomen op de grachten (afb. 35), en 
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Afb. 36 . Cornière in Monflanquin. 

het Engelse Chester, al is daar het bovenste loopni
veau weer overdekt, zoals dat in de hiervoor genoemde 
bastide gedeeltelijk het geval is. 
Toen aan het einde van de veertiende eeuw de Bossche 
Markt vanwege de ~ateroverlast drastisch moest worden 
verhoogd, behoefden enkel de eventueel bestaande bui
tentoegangen tot de voorkelders te worden afgesloten 
en het middenterrein opgevuld tot het langs de gevel
wand grotendeels reeds bestaande nieuwe straatniveau. 
Zorgvuldig onderzoek van de nog bestaande voorkelders 
zal moeten uitwijzen of de hier door mij geponeerde 
theorie op waarheid kan berusten (21). 
Ook in sommige basticles lijkt een soortgelijk proces 
van ophoging op gang te zijn gekomen. In Monflanquin 
ligt de bestrating van de overdekte "cornière" aan de 
zuid-oost zijde van het plein ongeveer een meter lager 
dan het aansluitende hellende middenterrein dat op die 
plaats slechts via opgaande trappen bereikbaar is 
(afb. 36). 
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Afb. 37. Reconstructie van de dynamische bestrating 
in de Snellestraat, aangelegd in 1975. 

Daar de ophoging vanwege de wateroverlast plaats vond 
juist in de tijd dat het stelsel van de Utrechtse 
Werven tot een "voorgeschreven regel" werd (22), lijkt 
het niet onmogelijk dat in Utrecht het Bossche systeem 
bekend was en de toepassing ervan begon, juist toen 
het in Den Bosch uit practische overwegingen moest 
worden prijsgegeven. 

24. DE LATERE ONTWIKKELING VAN DE MARKT 

Door de egalisering verdween het karakteristieke 
straatprofiel. Misschien ontstonden toen als compen
satie op het nieuwe straatniveau de grote aanbouwsels 
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Afb. 38. Statische bestrating op de Pensmarkt uit het 
begin van de zeventiger jaren. 

vóór de gevels zoals die staan afgebeeld op het beken
.de l6e eeuwse schilderij van de Lakenmarkt (afb. 86) 
dat zich in het Noordbrabants Museum bevindt en die in 
latere eeuwen geleidelijk weer werden vervangen door 
kleine overdekte keldertoegangen, stoepen en luifels. 

Voor langs dit afwisselend bebouwde eigen erf lag de 
eigenlijke straat. Deze volgde langs de flanken van de 
Markt de wegen van het oorspronkelijke akkerdorp. 
Evenals in de straten was ook hier het later aange
brachte plaveisel dynamisch van structuur en klein
schalig in het gebruikte materiaal (afb. 37). 
Dit past beter bij het beweeglijke historische straat
beeld dan het moderne "kamerbrede" plaveisel dat ook 
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Afb. 39. Markt met Stadhuis door J. Mourot. 

in Den Bosch in de jaren zeventig teveel werd toege
past (afb. 38). Dat was statisch en diende om de sfeer 
op te roepen van een modern winkelcentrum, daarmee 
ontkennend dat een oude stad wel iets meer te beteke
nen heeft dan alleen maar een kader te zijn voor de 
verkoop van consumptiegoederen. 
Het bouwkundig teken op de Markt is het Stadhuis waar 
de magistraat zetelt die de burgerij vertegenwoordigt 
(afb. 39). Hij is van die burgerij afhankelijk en om 
dat te symboliseren staat het Stadhuis niet apart, 
maar is in de rij opgenomen tussen de voorname huizen 
aan het plein. Het onderscheidt zich daarvan alleen 
doordat het groter is en de bij de bouw toegepaste 
materialen kostbaa~der zijn. 

25. DE BETEKENIS VAN DE PARADE EN DE SINT JAN 

Het derde belangrijke plein is de tegenwoordige Parade. 
In oorsprong dateert het van kort na 1200 toen het 
werd aangelegd ver buiten de stadsmuur op een terrein 
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dat eigendom was van de hertog (afb. 1). 
Het is het middelste part van het in drie stukken van 
gelijke grootte verdeelde terrein dat bekend stond als 
de Peper. Het verbeeldt de schoonheid van het totale 
kunstwerk dat de stad is en de derde pijler waarop het 
mensZlJn is gebouwd: de godsdienst of, in bredere zin, 
de cultuur. Misschien is het daarom dat de verhoudin
gen van het plein die van de gulden snede zijn. 
Het bouwkundig teken hier wordt gevormd door de Sint 
Jan. De stadskraan is een nuchter bouwwerk geweest 
waaraan niets overbodigs was toegevoegd. Het stadhuis 
is een voor de stad noodzakelijk gebouw waaraan bewust 
een allure was gegeven die het onderscheidt van ZlJn 
omgeving. Maar aan de Sint Jan is aan de voor de ere
dienst noodzakelijke ruimte alles toegevoegd wat maar 
kon bijdragen aan haar schoonheid en waardigheid. De 
ruimte is vele malen groter in oppervlak dan nodig. 
De nuttige hoogte is met meer dan twintig meter over
schreden. De kostbare bouwmaterialen moesten uit het 
buitenland worden aangevoerd en de detaillering is van 
een overdadige rijkdom. Door deze verschillen met 
stadskraan en stadhuis wordt de Sint Jan tot een eind
punt van mystieke belevenis. 

26. HET STADSPLAN ALS UITBEELDING VAN DE CHRISTELIJKE 
MYSTIEK 

De mystiek is de weg die de mens doorloopt in zijn 
geestelijke ontwikkeling en die zijn voltooiing vindt 
in de goddelijke liefde. Deze weg verloopt in drie 
fasen. In de eerste fase wordt de mens door arbeid 
gereinigd. In de tweede wordt hij verlicht door kennis 
en bewustwording. In de derde volgt de liefde tot God 
waarna de levensweg wordt voltooid door de vereniging 
met Hem (9). 
Het moet de bedoeling geweest ZlJn van de ontwerper 
van de stad deze geestelijke ontwikkeling in zijn ont
werp uit te beelden, want de drie fasen van de mystiek 
komen overeen met de betekenis van de drie pleinen met 
hun bouwkundige tekens. 
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Kef117fS d(}()r 
Üt!WIJst wartliny 

de /evenswej Jn de mysh'ek. 

De oude Vischmarkt met de stadskraan verzinnebeeldt 
niet alleen het stoffelijke bestaan en het zand~ maar 
ook de arbeid (Goed); de Markt met het Stadhuis naast 
de onderlinge liefde en de kalk~ ook de bewustwording 
(Waar); en de Parade met de Sint Jan naast het gods
dienstige~ het culturele en het water, ook de eenwor
ding (Schoon). 
De volgorde waarin de drie pleinen naar deze beteke
nissen zijn gesitueerd~ komt globaal overeen met die 
van de groei van de stad vanuit het oude akkerdorp. 
Door de wiskundige figuur die ten grondslag ligt aan 
de totale stedebouwkundige compositie van de stad~ 
kregen zij hun definitieve plaats. 
Die wiskundige figuur bestaat vooreerst uit een drie
hoek waarvan de hoofdlijnen zich verhouden als 6:4:5 
(afb. 11). 
Deze speciale driehoek is volgens Plato de grondvorm 
volgens welke de Kosmos is opgebouwd. 

de t~kt:I'Js /n de stad 
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Afb. 40. De resultaten van het archeologisch onderzoek 
naar de waterput op de Bossche Markt, geprojecteerd 
op het hexagram dat het grondplan van de stad beheerst. 
De diagonalen van het puthuis vallen practisch samen 
met die van het hexagram. 

Binnen de driehoek kan een cirkel worden beschreven 
die de zijden van de driehoek raakt. De cirkel is het 
teken van de oneindigheid. Het middelpunt ervan is de 
symbolische voorstelling van de zich in de ruimte ma
nifesterende godheid, die op Z~Jn beurt weer wordt 
verzinnebeeld door de bron met het levengevende water. 

27. DE WATERPUT, HET CENTRALE PUNT VAN DE STAD 

In de figuur valt dit middelpunt samen met het snij
punt van de drie bissectrices van de hoeken van de 
driehoek. Dit is ook het middelpunt van het eerder 
beschreven hexagram waar de stadsdriehoek deel van 
uitmaakt. 
Exact op deze plaats van de stad werd bij het archeo
logisch onderzoek van 1977 de waterput teruggevonden. 
De omringende fundering van het puthuis gaf aan dat 
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schoon 
wa.le.r

!eesé - wltuut• 
Pttl'ttde 

5/nt )tUJskuk. 
llel'de tot God 

waar 1o~d 
ZCU!d 

stolleJylu daden 
Y/sch mtVI: t 
stads/craa-n 

ràni91ng - tVbe/d 

kun.stwtrlc. 
mortel 

Sa.tUnhor/9 he/d 
d~ stad 

waierJ'uf 
enword1n 

ka..Jk 
ondYI'hj~ keitie 

Harlet 
Stadhu;'s 

kenn/s - b~WtHtworclû7jl 

de 1!1eeA :;e sc-htJVe/J schema ·s 

dit een zeshoekig 
deze zeshoek vallen 
van het hexagram 
heerst (afb. 40). 

grondplan had. De diagonalen van 
practisch samen met de diagonalen 
dat het grondplan van de stad be-

En daarmee kunnen de schema's van de pleinen en de 
bouwkundige tekens worden gecompleteerd en vervolgens 
samengevoegd, want de put vormt niet het bouwkundig 
teken van de Markt, want dat is het Stadhuis, maar 
het middelpunt van de gehele stad en dáárvan het bouw
kundig teken. Daarom ook werd hij onbewust zó belang
rijk geacht dat hij werd gereconstrueerd. 
Niet alleen deze, maar alle schema's kunnen nu in el
kaar worden geschoven omdat de diepere beteken i ssen 
ervan met elkaar overeenkomen en uitwisselbaar zijn. 
De waterput is het middelpunt van een magische cirkel 
of mandala. De mandala is de uitdrukking van de tota
liteit van de menselijke psyche met inbegrip van de 
verhouding tussen de .mens en de gehele natuur. Zijn 
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aanwezigheid wijst altijd op het allerbelangrijkste 
aspect van het leven, namelijk de uiteindelijke tota
liteit daarvan (23). 
Daarom hebben mandala's volgens Jung een grote rol 
gespeeld bij het ontstaan van veel steden. Volgens 
Plutarchus liet Romulus voor de stichting van Rome 
bouwers uit Etrurië komen, die hem op grond van de 
heilige gebruiken en de geschreven regels alle ceremo
nlen hadden geleerd die in acht moeten worden genomen 
bij de bouw van een stad. Zij groeven een ronde put 
en wierpen hierin symbolische offers van veldvruchten. 
Toen nam iedere man een kluitje aarde van het land 
waar hij vandaan kwam en wierp dat in de kuil die 
"mundus" genoemd werd (wat ook kosmos betekende). 
Hier omheen trok Romulus met een ploeg, die door een 
stier en een koe getrokken werd, de grens van de stad 
die de vorm had van een cirkel. 
De mundus werd door een grote steen bedekt die "ziele
steen" werd genoemd. Op bepaalde dagen werd deze ver
wijderd zodat de geesten van de gestorven voorouders 
uit de onderwereld naar boven konden komen (23). 
Ook de put op de Bossche Markt werd van de buiten
wereld afgesloten. Op het schilderij van de lakenmarkt 
zijn duidelijk de luiken te zien waarmee dit gebeurde 
(afb. 87). Dit had natuurlijk een zeer practische 
reden maar het neemt niet weg dat deze afsluiting 
zeker ook als een symbool moet worden gezien. 
Even betekenisvol is de geschiedenis van de put die na 
de middeleeuwen eerst werd vervangen door een pomp en 
in de negentiende eeuw zelfs geheel verdween, samen 
met het geloof in alles wat niet tastbaar en bewijs
baar was. 
In onze tijd is de put herbouwd en opnieuw met een 
deksel afgesloten. Als verwacht kan worden dat er 
spontaan vrolijke muziek op zal worden gemaakt zoals 

met carnaval, wordt de deksel vergroot tot een fors 
platform, waarboven royaal hoogte nodig is voor de 
muzikanten. Hierom is de onderrand van het dak van 
het puthuis hoger gemaakt dan voor het staan naast de 
put noodzakelijk is. Door deze tweeslachtige combina-
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Afb . 41. West Street in Chichester mer rechts de go
tische kerktoren en op de achtergrond het market
cross. 

tie van puthuis en muziektent heeft het gebouwtje iets 
· onnatuurlijk ijls gekregen. Dat is jammer want van het 
muziek maken blijkt niets terecht te komen en dat is 
te begrijpen want wie zal er aardse vrolijkheid willen 
bedrijven op een luik dat de onderwereld van de ge
storvenen van de onze scheidt? 
Er bestaat een aantal middeleeuwse steden die volgens 
de plattegrond van een mandala gebouwd zijn en door 
een ongeveer cirkelvormige muur omgegeven werden. 
Zulke steden werden evenals Rome in "kwarten" verdeeld 
door twee hoofdwegen die naar de vier poorten leidden. 
Op het kruispunt werd het aardoppervlak gepasseerd 
door de "axis mundi" die de drie kosmische sferen: 
hemel, aarde en onderwereld verbindt. Dit punt werd 
steeds door een opmerkelijk gebouw gemarkeerd. 
Chichester is zo een stad (afb. 41) en daar staat op 
het snijpunt van de hoofdwegen nog steeds het rijk 
geornamenteerde market-cross. 
Dit was de transformatie van de stad in 
kosmos; een heilige plaats die door 
met de Andere Wereld verbonden was. De 
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Afb. 42. Kleine driehoek ~estzijde, geprojecteerd op 
de kadastrale kaart. Voor de verklaring van de cijfers 
zie bijlage 2 . 
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ting en de tempel op deze W1Jze gebouwd, worden daar
door symbolen voor de psychische totaliteit en oefenen 
op deze wijze een bijzondere invloed uit op de mens 
die in deze plaats komt of er woont (23). 
Bij de beschouwing over de knik in het Hinthamereinde 
wees ik al op de doorsnede van de piramide van Cheops 
die kan worden geprojecteerd op het stadsplan van Den 
Bosch. De koningskamer van de piramide kwam daarbij 
terecht op de Markt. Nu kan de vergelijking verder 
worden doorgetrokken want de aanwezigheid van de put 
op de Markt komt overeen met die van de open graftombe 
in de koningskamer. 

Volgens sommige onderzoekers verbeeldt de tombe die 
geen deksel heeft en waarschijnlijk nooit tot graf 
heeft gediend, de wederopstanding. En dat doet ook de 
bron met het leven gevende water en de mundus van het 
oude Rome. 

28. BETEKENIS VAN HAVEN EN STADSKRAAN 

De bissectrice van de oostelijke hoek van de stads
driehoek die samenvalt met de Hinthamerstraat, ver
loopt vrijwel oost-west. Hij is uitgegroeid tot een 
van de belangrijkste lijnen van de compositie die 
daardoor nadrukkelijk wordt georiënteerd zoals dat 
gebeurde met de aslijnen van alle historische kerken 
en tempels. Op het westelijk gedeelte van de middel
lijn van de cirkel die samenvalt met deze bissectrice, 
kan opnieuw een driehoek van Pythagoras worden gecon
strueerd (afb. 42). 
Deze is met een basis van 1800 voet gelijk aan de al 
eerder genoemde kleine driehoeken. De hoogtelijn van
uit de top verloopt langs de oostelijke kademuur van 
de Haven. Tegelijk ligt de lijn vlak ten westen van 
de plaats waar de oorspronkelijke stadsmuur was ge
bouwd. De hoogtelijn heeft een lengte van 1200 voet. 
Hiervan steekt 300 voet boven de bijbehorende recht
hoek van Horus uit. Juist binnen het snijpunt met de 
bovenzijde van de rechthoek bevond zich de hoek van 
de oude stadsmuur waarin ter hoogte van de Orthen-
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Afb . 43. Het wentelende zonnerad op het Bossche hexa
gram. De getekende figuur is symmetrisch . De driehoek 
die overeenkomt met de stadsplattegrond is yin. De 
met de punt naar beneden ~ijzende driehoek is yang . 

straat de Brusselse poort was opgenomen. Hieruit moge 
blijken hoe zorgvuldig ook hier de al bestaande om
muurde stad werd ingepast in de maatvoering van de 
later ontworpen uitbreiding. 
Het stuk van de hoogtelijn dat binnen de rechthoek 
valt, bedraagt 900 voet. Exact op 500 voet vanaf de 
basis stond de stadskraan, precies op de hoogtelijn, 
die zodoende ver4eeld is in stukken van 500, 400 en 
300 voet, volgens de verhoudingen in de driehoek van 
Pythagoras. De maat van 500 voet is 1/3 deel van de 
opstaande zijde van de driehoek, die 1500 voet meet 
(zie ook afb. 60). 

29. HET WENTELENDE ZONNERAD 

Ook op het oostelijke gedeelte van de middellijn van 
de cirkel laat zich een driehoek tekenen die precies 
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Afb. 44. Gotisch venster met wentelend zonnerad. 

gelijk is aan de eerste, maar nu met de top naar het 
zuiden wijst. De kenmerken hiervan zullen verderop nog 
ter sprake komen. Doordat de beide driehoeken zich aan 
weerszijden van de middellijn bevinden, ontstaat een 
gestileerde vorm van het wentelende zonnerad dat de 
uitbeelding vormt van het gedeelde jaar (afb. 43). 
Het wentelende zonnerad wordt gevormd door een cirkel 
met een aantal spaken die door het "wentelen" van de 
cirkel een gebogen vorm aannemen. In onze noordelijke 
streken waar de primitieve mens meer dan in het zuiden 
afhankelijk was van de wisseling der seizoenen, werd 
dit symbool van magisch belang (11). 
In de gotische vormentaal is het vooral terug te vin
den in de traceringen van de vensters van tientallen 
nederlandse kerken. In de Bossche Sint Jan komt het 
voor in de lichtbeukvensters aan de westzijde van de 
beide transepten, waar het met vijf spaken is afgeleid 
van het pentagram, dat een rol speelt in de traditie 
van de jaarlijkse Mariaomgang. Uitgevoerd met vier 
spaken maakt het deel uit van de rijk geornamenteerde 
hefboom waarmee de deksel van de vijftiende eeuwse 
doopvont wordt opgetild. In deze vorm geeft het de 
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opeenvolging van de vier jaargetijden weer. In het 
neo-gotische kerkje iri de Verwersstraat komt het in 
vrijwel alle vensters met drie spaken voor. Nog een
voudiger wordt het wanneer het enkel nog bestaat uit 
een cirkel met een dubbel gebogen middellijn zoals in 
het hier afgebeelde gotische venster (afb. 44). 
Behalve boven de tuindeur van het hiervoor genoemde 
neo-gotische kerkje, is deze vorm in Den Bosch in 
veelvoud ook verwerkt onder het zuidelijke triforium 
van het middenschip in de Sint Jan. Op deze wijze toe
gepast verbeeldt het de scheiding van het jaar in twee 
delen: zomer en winter. 
Het is dit laatste ornament dat in gestileerde vorm 
overeenkomt met de cirkel in het Bossche stadsplan 
waar de gebogen middellijn wordt aangeduid door de op
staande zijden van de twee kleine driehoeken die hier
voor werden beschreven. 
Van west naar oost buigt de middellijn eerst naar het 
noorden waar de koude van de winter heerst en de mens 
moet vechten voor de grondslag van zijn bestaan. Hier 
ligt de oude Vischmarkt en stond de stadskraan als 
symbool van de arbeid. Voorbij de put op de Markt be
gint de naar het zuiden gebogen helft die de zomer 
voorstelt en de Parade met de Sint Jan omsluit. De 
put zelf staat in deze beweging op het lentepunt dat 
de terugkeer van de zomer aangeeft. 
De groei van het jaar van winter naar zomer langs de 
van west naar oost verlopende cirkeldiameter valt 
practisch samen met de in het plan aangeduide mystieke 
groei naar de voltooiing van het menszijn. 

30. DE BETEKENIS VAN SINT JAN 

Opvallend is de rol die Sint Jan speelt in deze con
structie. Iets meer dan 900 voet oostelijk van het 
middelpunt van de cirkel begint even ten zuiden van 
de middellijn de Sint Janskerk met daarachter het 
Sint Janskerkhof. Op een gelijke afstand westelijk 
van het middelpunt begint aan de noordzijde de Sint 
Jansstraat. 
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Afb. 45. De Sint Janspoort kort voor de ontmanteling 
van de vesting . 

Deze werd oorspronkelijk Koestraat genoemd en sloot 
aan op de Koepoort. Toen die poort van meer belang 
werd als westelijke toegang tot de stad werd in 1532 
verder naar buiten de Sint Janspoort gebouwd. Tegelijk 
werd er een nieuwe weg naar Vlijmen aangelegd. Tussen 
beide poorten werd de weg over een lengte van 14 
"royen" met keien bestraat (21). 
De nieuwe poort moet ongeveer gestaan hebben op de 
westelijke zijde van de grote driehoek, zodat met 
alle bijkomende verdedigingswerken de ruimte tussen 
deze zijde en de stadsmuur zinvol werd opgevuld. De 
poort werd versierd met een beeld van Sint Jan en van 
een ingebeiteld Latijns vers voorzien dat door van 
Heurn aldus werd vertaald: 110 Schutsheer, Gode lief 
Johannes! Wilt bewaren deez poort, Uw burgerij, haar 
haardsteden en autaren". 
Om welke Johannes gaat het hier? Als we de aanduiding 
van het gedeelde jaar en de mystieke groei in gedachte 
nemen, dan blijkt de poort gesitueerd te zijn aan het 
begin van de "winterse" boog op de middellijn en aan 
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het begin van de mystieke groei. Daarom zal het beeld 
van Sint Jan de Doper, de wegbereider van Jesus kunnen 
zijn geweest. 
De in 1532 verbeterde uitgang van de stad (afb. 45) 
was gericht op de dorpen van de Langstraat. Nu heette 
het eerste huis binnen de poort: "Waalwijk". De pa
troonheilige van de Waalwijkse kerk is Sint Jan de 
Doper. Het eindpunt van de route waarlangs de Lang
straatse boeren de stad binnenkwamen, lag in de Kar
renstraat. In deze brede straat moesten zij hun karren 
stallen omdat zij er niet verder mee in de stad moch
ten doordringen. Het laatste huis dat zij hierbij 
passeerden stond op de hoek van het Eerste Koren
straatje en heette "het Wapen van Vlijmen". Vlijmen 
is het eerste Langstraatse dorp buiten de Sint Jans
poort en heeft eveneens Sint Jan de Doper als patroon
heilige. 
Aan het einde van de lijn die de mystieke groei aan
geeft, staat in de "zomerse" boog de Sint Janskerk, 
waarvan Sint Jan de Evangelist de patroonheilige is. 
Deze heeft als apostel en evangelist vooral betekenis 
gehad aan het eind van Jesus openbare leven en staat 
daarmee voor de zomer en de warmte van het jonge 
Christendom. 
In de structuur van het gedeelde jaar past ook de Sint 
Jansmarkt die zijn oorsprong heeft in het voor-chris
telijke zomerzonnewendefeest. De markt werd gehouden 
op de feestdag van Sint Jan en vanuit de gehele Meye
rij kwamen de boeren ervoor naar de stad die dan fees
telijk was versierd. In feite werd die dag niet alleen 
het keerpunt van dè zomer gevierd, maar ook het feest 
van kerkwijding. 
Hier doet zich schijnbaar een probleem voor omdat deze 
dag samenvalt met de feestdag van Sint Jan de Doper in 
het midden van de zomer, terwijl de kerkpatroon de 
Evangelist is, van wie de feestdag samenvalt met de 
winterzonnewende. 
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31. HET ZONNERAD EN DE PATRONAGE VAN SINT JAN 

De oplossing van dit dilemma ligt in de overeenkomst 
tussen de figuur van het gedeelde jaar en het Talgitu
teken dat de samenhang weergeeft van de oeroude be
grippen Yin en Yang, die in de Chinese levensbeschou
wing zo een belangrijke rol spelen. Yin en Yang vormen 
de kosmische tegendelen waardoor de Schepping manifest 
wordt. Het scheppingsverhaal van de Bijbel begint met 
de scheiding van hemel en aarde en vervolgt met die 
tussen licht en duisternis, en zo verder. Yin en Yang 
voegen die tegendelen weer bijeen tot evenwichtig 
werkzame eenheden zoals: vrouwelijk en mannelijk prin
cipe, water en vuur, winter en zomer, nacht en dag. 
Wanneer de figuur van het gedeelde jaar wordt gezien 
als het Taigitu teken waarmee het identiek is (afb. 
43), dan valt meteen op dat de driehoek die in het 
stadsplan de plaats van de winterse "yin"-boog aan
geeft, wordt beheerst door het water van de Haven. En 
met water bereidde Sint Jan de Doper de mensheid voor 
op de komst van de Verlosser. De doop van Jesus in de 
Jordaan werd in de eerste eeuwen van het Christendom 
als belangrijker beschouwd dan Z1Jn geboorte. Deze 
doop was de wedergeboorte tijdens welke Jesus zich 
bewust werd van zijn goddelijke roeping en waarmee de 
nieuwe tijd een aanvang had genomen (prof. Quispel). 
De hoogtelijn van de winterse "yin"-boog wijst langs 
de Haven naar het koude noorden; de hoogtelijn van de 
zomerse "yang"-boog langs de Peperstraat naar het vuur 
van de middagzon in het zuiden. Waar de beide boogvel
den in elkaar overgaan, staat de put die de wederge
boorte en het keerpunt in de cyclus markeert. 
Zoals yin niet kan bestaan zonder yang, kan de winter
se boog van het gedeelde jaar niet zonder de zomerse 
boog en zo vormen zij tezamen een ieder jaar herhaalde 
eenheid. Nog altijd wordt daarom in China in het hart 
van de zomer de terugkeer van de winter gevierd en in 
het hart van de winter de terugkeer van de zomer, 
waardoor de kringloop van het jaar tot uitdrukking 
wordt gebracht. 
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Afb. 46. Sluitsteen in de Sint Jan met de beeltenis
sen van Sint Jan de Doper en Sint Jan de Evangelist. 

En dat kan in het Bossche de schijnbare verwisseling 
verklaren van de beide heiligen Sint Jan de Doper en 
Sint Jan de Evangelist, die tezamen die kringloop 
blijken te beheersen. In oude Bossche documenten wor
den zij dan ook regelrnatig samen genoemd. In de Sint 
J~nskerk bevinden zich twee sluitstenen waarop beide 
heiligen samen staan afgebeeld (afb. 46). Hun beider 
betekenis voor de stad komt ook tot uitdrukking in de 
vervaldagen van de cijnsen die op 27 december en 24 
juni vielen en dit zijn de feestdagen van respectieve
lijk de Evangelist en de Doper (3). 
Tot slot moge nog worden opgemerkt dat waar de diago
naal van de grote rechthoek die de hartlijn van het 
zonnerad vormt, vrijwel oost-west verloopt, de andere 
diagonaal vanuit de zuid-west hoek zeer nauwkeurig 
naar het noord-oosten blijkt te wijzen. Te naaste bij 
is dit ook de richting waarin ten tijde van de zomer
zonnewende (feestdag van Sint Jan de Doper) de zon 's 
morgens opkomt. De lange diagonaal op afb. 60 (zie 
ook afb. 43) die evenwijdig loopt aan de noord-weste-
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lijke opstaande zijde van de grote driehoek, blijkt 
de richting aan te geven van de zonsopgang tijdens de 
winterzonnewende (feestdag van Sint Jan de Evangelist). 
De samenhang tussen de structuur van de stad en de 
betekenis van de beide heiligen Sint Jan de Doper en 
Sint Jan de Evangelist is opmerkelijk. Naar de reden 
waarom de Evangelist tot patroonheilige van stad en 
hoofdkerk is gekozen, is bij mijn weten nooit eerder 
onderzoek gedaan. Er lijkt nu genoeg reden om hier de 
verklaring te zoeken. Aan het eind van deze studie 
zullen nog enkele andere argumenten kunnen worden toe
gevoegd. 

32. DE WERELDKAART VAN EBSTORF 

Voor de ontwikkelde middeleeuwer is het beslist een
voudiger geweest dan voor ons om al deze beelden te 
begrijpen en te waarderen. Hij was er mee vertrouwd 
omdat aan alles een verbeeldende betekenis werd ver
bonden. Zo weten wij bijvoorbeeld dat dit niet alleen 
gebeurde bij het ontwerpen van gebouwen, maar dat het 
gebruik ervan ook in de cartografie normaal was. 
Een van de mooiste voorbeelden hiervan is de meters 
hoge dertiende eeuwse wereldkaart die zich bevindt in 
het klooster Ebstorf op de Lüneburgerheide (afb. 47). 
Op deze kaart is duidelijk te zien hoe de weergave 
van zeeën, rivieren, landen en steden ondergesch{kt 
is gemaakt aan de uitbeelding van de christelijke ' 
wereldbeschouwing. De wereldschijf wordt hier voorge
steld als het lichaam van Christus waarvan het hoofd 
in het oosten, boven aan de kaart is getekend, de 
voeten in het westen aan de onderzijde, en links en 
rechts de handen. 
Verder teruggaand in de geschiedenis lijkt deze figuur 
overeen te komen met de voorstelling van de Kosmische 
Mens, zoals die in veel mythen en religieuze leerstel
lingen voorkomt en die hulp brengt aan de aardse 
mens. De voorstelling vormt het grondprincipe van de 
wereld. Volgens de Chinese overlevering bestond de 
Kosmische Mens vóór al het geschapene. Toen hij 
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Afb. 47. De wereldkaart van Ebstorf. 

stierf, viel hij uit elkaar en uit zijn hoofd, romp, 
armen en voeten ontstonden in de vorm van een kruis 
de vijf heilige bergen van China (23). 
Op de wereldkaart van Ebstorf Z1Jn duidelijk de in 
die tijd bekende wereldzeeën te herkennen die de aarde 
in drie stukken verdeelden: links boven Azië, daar
onder Europa en langs de hele rechterzijde Afrika. 
Het centrum van de kaart wordt beheerst door een 
afbeelding van Jeruzalem dat is weergegeven als een 
ommuurd vierkant, of anders gezegd, het aardse dat 
voorbij gaat. Sch~aaronder het eeuwige Rome 
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Afb. 48. Labyrinth in de kathedraal van Chartres. 

in een ronde ommuring als teken van oneindigheid. 
Dit soort symboliek vond in die tijd ook een zeer 
practische toepassing. In talloze van de grote Franse 
kathedralen bevond zich in het middenschip een zoge
naamd labyrinth dat in een voor-christelijke traditie 
oorspronkelijk bedoeld was om de spirituele krachten 
van de aarde door middel van magische dans op de mens 
over te dragen. Binnen een cirkel of achthoek ter 
grootte van de breedte van het schip was in de vloer 

een doolhof aangebracht waarin vanaf de buitenkant een 
kronkelende weg naar het centrum leidde. Soms waren 
daar in een vierkante steen die het aardse Jerusalem 
aanduidde, de beeltenissen en de namen uitgebeiteld 
van de bouwers van de kerk (afb. 48). 
De bijbehorende tekst op die in de kathedraal van 
Amiens luidde ongeveer als volgt: "In het jaar 1220 
werd begonnen aan de bouw van deze kerk. De bisschop 
van dit diocees was toen Evrard; de koning van Frank
rijk Lodewijk, zoon van Philips de Wijze; de bouwmees
ter van dit werk heette Meester Robert de Luzarches; 
na hem kwam Thomas de Cormont en daarna diens zoon 
Renaud, die deze inscriptie liet aanbrengen in het 
jaar van de voltooiing 1288". 
De weg door het labyrinth verbeeldde de bedevaartsweg 
naar het Heilige Land. Dit moet letterlijk worden ge
nomen want degene die op zijn knieën de weg door dit 
labyrinth aflegde ontving dezelfde aflaten en verge
ving van zonden als degene die de bedevaart naar het 
Heilige Land zelf had ondernomen (8). 
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33. DE FILOSOFIE VAN LAO-TZE 

De toepassing van symboliek in het stadsplan van 
's-Hertogenbosch is dus niet zo vreemd als op het 
eerste gezicht lijkt. Ze springt alleen niet zo snel 
in het oog en daarom rijst de vraag of er ook hier 
nog een andere, diepere, zin achter steekt dan alleen 
een esthetische. Zo een puur estetische bedoeling zou 
in de middeleeuwen trouwens ondenkbaar zijn geweest. 
Om die diepere zin aan te duiden moge ik de beschou
wingen aanhalen van de Chinese wijsgeer Lao-Tze die 
leefde in de zesde eeuw voor Christus. Lao Tze geeft 
aan hoe een leegte die uiteraard onzichtbaar is, waar
neembaar en zinvol wordt door concreet tastbare zaken 
die de leegte omvatten en werkzaam maken. Onder een 
aantal voorbeelden noemt hij vaatwerk. Dat bestaat 
uit tastbare voorwerpen. Maar de bruikbaarheid ervan 
berust op de leegte die er door wordt omsloten (24). 
Dit geldt niet alleen voor gebruiksvoorwerpen maar 
evenzeer voor gebouwen. Daarom doet de noodzaak tot 
het opbergen van auto's een parkeergarage ontstaan 
maar het verlangen naar het bidden tot God een kerk
gebouw. Omgekeerd zal de vormgeving van het gebouw de 
activiteit stimuleren uit de geest waarvan het daar
vóór is ontstaan. 

34. DE ORDENING IN DE LANDSCHAPS- EN STEDEBOUW 

Van deze wisselwerking kan een magisch gebruik worden 
gemaakt. Reeds duizenden jaren geleden gebeurde dit 
in China door de bouw en het gebruik van de keizer
lijke drakenpaden. Dit waren meestal geen begaanbare 
wegen maar denkbeeldige routes waarlangs de verborgen 
energie van de aarde stroomde en kon worden gebundeld 
en verplaatst. De loop van deze paden door het land 
was zichtbaar door allerlei bouwwerken zoals obelis
ken, ceremoniële bruggen en tempels die een verster
kende invloed uitoefenden op de zo verzamelde krachten. 
Deze werden langs de drakenpaden gericht op het kei
zerlijke paleis in Peking. Daar werden zij geacht de 
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Afb. 49. Alignement in Carnac. Toepassing van land
schapsmagie? Vast staat dat de steencomplexen gebruikt 
werden voor astronomische waarnemingen. 

keizer te beïnvloeden tot een goed 
land ten nutte van het volk. De 
tot aan de val van het keizerrijk in 
onderhouden (25). 

bestuur van het 
drakenpaden werden 

1912 zorgvuldig 

Het systeem van de drakenpaden kwam voort uit de me
thode van de landschapsbouw (feng shui). Deze is 
gebaseerd op de gedachte dat de aarde is vervuld van 
door de aardgeest bezielde krachten die positief dan 
wel negatief uitstralen op door tekens herkenbare 
plaatsen (25). 
Niet alleen in China, maar overal op aarde werd van 
deze wetenschap gebruik gemaakt bij de bouw van neder
zettingen en cultusplaatsen. Waar de stroom van de 
aardgeest die werd gezien als een slang (de draak van 
de Chinezen), aan het aardoppervlak kwam, werd haar 
uitstraling versterkt door het oprichten van megali
then, de menhirs die over geheel Europa getuigen van 
een blijkbaar verloren gegane nu niet meer begrepen 
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beschaving. Hierin moet ook de zin worden gezocht van 
de "Alignements" van Carnac aan de zuidkust van 
Bretagne en de stone circles in Engeland. Laten deze 
zich nog wel verklaren uit de noodzaak tot het doen 
van puur astronomische waarnemingen, die verklaring 
is niet mogelijk voor veel constructies die op talloze 
andere plaatsen worden aangetroffen. 
Een tiental kilometers ten noord-westen van Périgueux 
ligt diep in de bossen de twaalfde eeuwse priorij van 
Merlande. In de rijk geornamenteerde gefortificeerde 
kapel wordt de triomphboog tussen kerkschip en pries
terkoor ondersteund door romaanse pilasters tegen de 
buitenmuren. De pilaster aan de zuidzijde eindigt on
geveer een halve meter boven de vloer met een zorgvul
dig gedetailleerd basement midden op de kruin van een 
boogje dat haast de indruk maakt van een poortje, be
doeld voor kabouters. Tijdens de restauratie van de 
kerk kon er geen enkele logische bouwkundige noch 
liturgische verklaring voor worden gevonden. Integen
deel, het poortje leidde nergens heen, want aan de 
buitenkant van het gebouw was er geen afwijking in 
het geheel vlakke metselwerk te vinden. Wel bleken er 
vage volksverhalen te bestaan die er op wezen dat er 
aan deze plek bijzondere waarde moest worden gehecht. 
Symbolisch is de plek belangrijk, alleen al omdat daar 
aan de zuidzijde van de kerk de triomphboog wordt 
ondersteund die tussen schip en koor de afscheiding 
verzinnebeeldt tussen het aardse en het hemelse. 
Vooral de laatste tijd worden er steeds meer van der
gelijke eigenaardige constructies opgemerkt die zich 
alleen maar laten verklare~ vanuit een natuurlijke 
verbondenheid met het landschap. Het is daarom niet 
zo vreemd te veronderstellen dat de principes van de 
feng shui bewust of onbewust een rol hebben gespeeld 
in de plaatskeuze van gebouwen en nederzettingen in 
west-Europa. 
Als dit zo is, dan gebeurde het vanzelfsprekend ook 
in ons eigen land. Het Nederlandse cultuurlandschap 
heeft zijn huidige vorm al gekregen in de laatste 
eeuwen vóór het jaar 1000. In de eeuwen daarna zijn 

92 



de stedelijke structuren en veel belangrijke gebouwen 
ontstaan. Op talloze plaatsen kan daarbij een duide
lijk spanningsveld van grote geestelijke waarde worden 
opgemerkt tussen die vaak achteloos gesitueerde kaste
len, kerken, raadhuizen en andere gebouwen. 
De oudste kerken werden doorgaans gebouwd op pre
historische cultusplaatsen . Dit gebeurde niet omdat 
de missionarissen wilden bewijzen dat de ene god van 
de Christenen beter was dan de goden van de heidenen, 
maar omdat zij met de bekeerde bevolking nog tamelijk 
dicht bij de natuur stonden en beseften dat de krach
ten van de aarde op die plaatsen werkzaam waren. 
Het is gebleken dat zij daarmee in veel gevallen 
traden in het voetspoor van de Romeinen. Bij opgra
vingen onder de kerk van Elst in de Betuwe werden 
niet alleen resten van een pre-historische offerplaats 
gevonden, maar ook de funderingen van verscheidene 
Romeinse tempels. 
Aan mensen die zich in een nieuw land gingen vestigen, 
gaf de Griekse wijsgeer Plato al de raad om eerst de 
heiligdommen en heilige plaatsen van de plaatselijke 
goden op te sporen en die opnieuw te wijden aan de 
overeenkomstige principes van het geloof van de nieuwe 
bewoners. Zo ontstond continuïteit in de heilige 
plaatsen waarvan het belang zich ook uitstrekte tot de 
paden die er heen leidden en er tussen liepen (25). 
De structuren van oude landschappen en nederzettingen 
zijn alleen al daarom van een betekenis die moeilijk 
overschat kan worden. Hieruit kan een les voor de 
toekomst worden getrokken die veel dieper gaat dan 
het aanvaarden van een aantal beschermde stads- en 
dorpsgezichten. Het behoud van de essentie van land
schaps- en nederzettingsstructuren en de voorzichtige 
ontwikkeling daarvan, is niet alleen van belang voor 
de schoonheid van het land, maar vooral ook voor het 
welzijn en de toekomst van zijn bewoners. 
De symboliek in het stadsplan van 's-Hertogenbosch zou 
zijn grondslag kunnen hebben in de bewuste toepassing 
van een landschapsbouw als de chinese feng shui. 
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Het kan de bedoeling geweest Z1Jn door de rangschik
king van straten en gebouwen invloed uit te oefenen 
op het gedrag van de burgerij, waardoor tevens de 
belangen van de hertog werden gediend. Dit zou tege
lijk kunnen verklaren waarom latere ontwikkelingen in 
de structuur van de stad zich hebben gevoegd in het 
ontworpen schema. Als voorbeeld daarvan moge dienen 
het ontstaan van drie nieuwe parochies naast die van 
Sint Jan. 

35. DE PAROCHIEVERDELING VAN BISSCHOP SONNIUS 

Een van de zaken waarmee de eerste bisschop van Den 
Bosch, Sonnius, zich tijdens zijn korte ambtsperiode 
heeft beziggehouden was een parochiële herindeling 
van zijn bisdom (26). 
Omstreeks 1569 splitste hij de parochie van Sint Jan 
op in vijf parochies, waarvan er een het dorp Den 
Dungen omvatte dat tot het vrijdom van 's-Hertogen
bosch behoorde. In de stad zelf waren er dus vier. 
Het kapittel van Sint Jan voelde zich in Z1Jn rechten 
aangetast en verzette zich tegen deze verdeling. Door 
gebruik te maken van het bezoek dat Alva in 1568 aan 
de stad bracht op zijn doorreis naar Groningen, wist 
Sonnius zijn doel te bereiken. Met de hulp van een 
vreemde machthebber had hij een parochieindeling door
gedreven die gebaseerd was op het aardse getal vier 
dat wezensvreemd was aan de zinnebeeldige structuur 
van de stad. Maar het kapittel gaf de strijd niet op 
en bereikte tenslotte een voorlopig compromis, waar
door het feitelijk macht kon blijven uitoefenen over 
de drie nieuw toegevoegde parochies. 
Het is frappant om te zien hoe het resultaat paste in 
de al eeuwen oude stadsstructuur (afb. 50). 
De Sint Jan stond nu centraal te midden van een drie
tal aan haar ondergeschikte parochies waarvan de kerk
gebouwen in de drie hoeken van de stad waren gesitu
eerd. De driehoek die de drie kerkgebouwen verbond 
was opnieuw een driehoek van Pythagoras, die deze 
keer een basislengte had van 3600 voet, gelijk dus 
aan de diameter van de cirkel in het stadsplan. 
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Afb. 50. De kerkgebouwen rond de Sint Jan, verbonden 
door de driehoek van Pythagoras. 
1. Sint Jacob; 2 . Sint Pieter; 
3. Sint Catharina of Kruiskerk; 
4. Nederlands Hervormde kerk. 

Deze basislijn verbond twee kerken die waren toege
wijd aan twee van de apostelen. De kerk aan de top 
van de driekhoek was toegewijd aan de vrouwelijke 
heilige Catharina van Alexandrië (die samen met Sint 
Jan de Doper patroonheilige was van de Johannieters). 
De hoogtelijn van de driehoek vanuit deze top ligt 
evenwijdig aan de deellijn van de zuid-westelijke 
hoek van de grote driehoek. 
De drie kerkgebouwen waren bestaande kapellen die tot 
parochiekerken werden verheven. De oudste is de Sint 
Jacob. (afb. 54) 
Hij werd in 1430 gesticht als kapel bij een hospitaal 
of gasthuis dat onderdak verschafte aan de pelgrims 
die van hieruit de bedevaart naar Compostela begon
nen. Het gebouw is nu in gebruik als museum. 
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Afb. S2 . De Visstraat in de richting van d e Orthen
straat met silhouet van de Sint Pieter dat blijkbaar 
als hi nderl ij k werd ervaren. 

36. DE GESCHIEDENIS VAN DE SINT PIETER 

De tweede kapel werd in 1450 gesticht onder patronage 
van Sint Pieter. Hij werd gebouwd door enkele Bossche
naren die in het Heilig Jaar 1450 Rome hadden bezocht. 
De kerk staat op de 16e eeuwse kaart van Braun en 
Hogenberg nog aangegeven. Tegenwoordig ligt ongeveer 
op die plaats de van Tuldenstraat (afb. 51). 
Al kort na de bouw zat het de kerk niet mee want na 
in 1629 aan de katholieke eredienst te zijn onttrok
ken, werd hij in 1646 gesloopt om ruimte te maken 
voor een schootsveld voor de toen aangelegde dwang
burcht, de tegenwoordige Citadel. Na de ontmanteling 
van de vesting Den Bosch aan het einde van de negen
tiende eeuw was dit schootsveld niet meer nodig en 
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Afb. 53. De Visstraat na de sloop van de Sint Pieter 
die niet langer de torenflat maskeert, welke twintig 
jaar geleden werd gebouwd als merkteken van de 
"vooruitgang" in het Structuurplan-19S8. 

werd het terrein opnieuw met huizen bebouwd. 
De parochianen behielpen zich lange tijd met de 
schuilkerk op de Uilenburg om vervolgens de kerk te 
betrekken die op de kadastrale kaart van 1820 staat 
aangegeven als de "Tolbrugkerk". Dit gebouw dat nog 
in 1779 werd vergroot, stond pal ten zuiden van de 
onlangs gesloopte kerk. Tenslotte werd in 1842 op het 
open terrein tussen dit godshuis en de pastorie als 
derde de bijzonder mooie en solide neo-classicistische 
kerk gebouwd zoals wij die tot 1982 hebben gekend. 
De geschiedenis van 1646 herhaalt zich nu want twintig 
jaar geleden werd ook de buurt rond de nieuwe kerk 
radicaal gesloopt, ditmaal om plaats te maken voor de 
bedrijfsgebouwen van de moderne stad. Daardoor verloor 
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Afb. SI . Van Tuldenstraat (links). Aan het einde van 
de straat moet aan de rechterzijde de oude Sint 
Pieter hebben gestaan. Op de achtergrond de wallen 
van de Citadel. Op de voorgrond de brede Jan Heins
straat. 

de kerk zijn functie en raakte ernstig in verval. 
Terugkomend op de fouten van twintig jaar geleden 
wordt nu getracht het kaalgeslagen gebied opnieuw te 
bevolken maar het kerkgebouw dat in dit gebied aller
lei culturele functies had kunnen vervullen, is alsnog 
door sloop eveneens het slachtoffer geworden van het 
foutieve beleid van vroeger (afb. 53). 
Dit is een zeer ernstig verlies voor de stad geweest. 
Zo dacht ook de bevolking er over. Een actiecomité dat 
zich inzette voor het behoud van de kerk verzamelde 
bij een straatactie in 1976 meer dan tienduizend hand
tekeningen van sympathisanten die zich op deze manier 
uitspraken voor behoud van het kerkgebouw. 
Het gebouw had grote architectonische kwaliteiten die 
ook door het Rijk en de Monun1entenraad waren erkend. 
Stedebouwkundig had het grote betekenis; niet alleen 
omdat het vanuit de Visstraat gezien enigszins de 
torenflat op het Loeffplein bedekte (afb. 52), maar 
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meer nog omdat het het enige monumentale bouW\Yerk was 
dat schaal en zin had kunnen geven aan een vrijwel 
volledig gemoderniseerde omgeving. 

37. HET VERVAL VAN DE OMGEVING VAN DE SINT PIETER 

Belangrijker nog is dat door de sloop de historische 
structuur van de stad zwaar werd verminkt. De geschie
denis van de drie parochies die in 1569 rond de Sint 
Jan werden gesticht, laat zich nu niet meer in tast
bare monumenten aflezen. De noordelijke punt van de 
stadsdriehoek heeft weinig of niets meer te vertellen 
van het culturele leven dat er zich heeft afgespeeld, 
temeer omdat gedurende de laatste anderhalve eeuw in 
het oostelijke gedeelte van de oude stad door de bouw 
van een drietal nieuwe monumentale kerken (Nederlands 
Hervormde kerk, Sint Joseph, nieuwe Sint Jacob) het 
stadsbeeld enigszins is scheefgetrokken. 
Stedebouwkundig laat zich dit verlies niet meer her
stellen, omdat de architectonische continurteit is 
verdwenen. Het bewijs hiervoor ligt naast de deur: bij 
de herbouw van de wijk rond de eerste Sint Pieterskerk 
is de van Tuldenstraat ongeveer aangelegd ter plaatse 
van het in 1646 verdwenen gedeelte van de Orthen
straat. Maar de brede Jan Heinsstraat tussen Haven en 
Zuid Willerosvaart verstoort het verband met het nog 
bestaande gedeelte. Bovendien is de buurt herbouwd in 
een van de oude stad sterk afwijkende vroeg twintigste 
eeuwse, op zich homogene, architectuur. Door dit alles 
wordt de bebouwing van "de Plein" (het voormalige 
schootsveld van de Citadel) benoorden de Jan Heins
straat ervaren als een afzijdig wijkje dat er eigen
lijk niet bij hoort (afb. 51). 
Vrijwel hetzelfde gevaar dreigt aan het eerste gedeel
te van de Orthenstraat waar onlangs de fabriek van de 
Gruyter werd gesloopt. Het vrij gekomen terrein wordt 
nu in één keer herbebouwd door een projectontwikkelaar 
in samenwerking met één architect. Nog afgezien van 
de eventuele kwaliteit van het gemaakte ontwerp, is 
het duidelijk dat er met deze procedure een te groot 
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Afb. 5~. De middeleeuwse Sint Jacob temidden van een 
twintigste eeuwse villawijk. Boven het dak uit de 
tor enspits van de nieuwe St . Jacob. 

bouwcomplex ontstaat dat zich door Z1Jn homogeniteit 
onmogelijk organisch kan voegen in de totaliteit van 
de oude stad. In de binnensteden van Zwolle en Delft 
was reeds lang te zien waar dit toe moest leiden. 
Een zelfde proces is eveneens op gang gekomen met de 
aan de oude stad wezensvreemde nieuwbouw rond de nu 
gesloopte Sint Pieter. De ontwikkeling zet zich voort 
direct ten noorden van dit gebied waar aan de enorme 
kaalslag alleen die gebouwen Z1Jn ontkomen die nu 
juist beter hadden kunnen verdwijnen. 
Een wat minder recent voorbeeld wordt gevormd door de 
villawijk rond de oude Sint Jacob (afb. 54). Deze 
buurt die toch in zijn stratenplan wel enigszins aan
sluit op de structuur van de oude stad, wekt aller
minst de indruk van bij die oude stad te behoren. 
Integendeel: een verdwaalde bezoeker kan zich eerder 
voorstellen terecht te zijn gekomen in een villawijk 
uit de dertiger jaren zoals die langs de Graafseweg. 
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Afb. 55. De Stations~eg in de richting van de stad. 
Op de achtergrond de torenflat op het Loeffplein. 

Het stedelijk karakter en de sfeer van de oude stad 
blijken er volledig te ontbreken. Het prijzenswaardige 
herstel van de oude bebouwingsrooilijn rond de oude 
Sint Jacabskerk blijkt niet te werken door de moderne 
grootschalige architectuur van de nieuwbouw die er on
langs heeft plaatsgehad. 
Hier moge worden opgemerkt dat het bezwaar van een af
wijkende homogene architectuur niet op gaat voor een 
wijk als "het Zand" (traverse en Stationsweg) die ge
voelsmatig wordt ervaren als eveneens tot de binnen
stad behorend (zie ook hoofdstuk 13). Deze wijk kwam 
pas tot stand na het opruimen van de vestingwerken en 
ligt buiten de eigenlijke stadsmuren aan de west
zijde van de stad (afb. SS). 
Het is dus een toevoeging aan de oude stad die in 
feite geen deel uitmaakt van de oorspronkelijke stads
structuur. De homogene eclectische architectuur van de 
Stationsweg vormt daarin de monumentale uitdrukking 
van de verbinding van de oude stad met het station als 
poortgebouw voor een nieuw vervoersysteem. De stede-
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Afb . S6. De voormalige pastorie van Sint Pieter. 
Achter het hek rechts, heeft de nu gesloo pte kerk 
gestaan . 
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bouwkundige compositie is zelfs jammer genoeg niet 
compleet: de route vraagt er om aan beide uiteinden te 
worden afgesloten door twee accentuerende gebouwen die 
de zin van deze verbinding benadrukken. Het is daarom 
te betreuren dat het station van Eduard Cuypers dat zo 
goed was afgestemd op de architectuur van de Stations
weg na de oorlog niet is herbouwd en dat een duide
lijke afsluiting oostelijk van de brug (zie hoofdstuk 
20) nooit is tot stand gekomen. 

38. DE SLOOP VAN DE SINT PIETER 

De sloop van de Sint Pieter is de genadeslag geweest 
voor het karakter van een zeer groot deel van de oude 
stad. Wie ooit een bezoek heeft gebracht aan histo
risch belangrijke steden die na ingrijpende oorlogs
handelingen over grote delen "eigentijds" Z~Jn her
bouwd, kan zich voorstellen wat hier gebeurt. 
De Franse stad Beauvais zou alleen al door het bezit 
van de hoogste gotische kathedraal die ooit gebouwd 
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werd een levendigheid moeten vertonen zonder weerga. 
Ondanks de aanwezigheid van de beroemde kerk blijkt 
toch niets minder waar. De omgeving van de kerk is zó 
naargeestig dat het handjevol bezoekers van de kerk zo 
snel mogelijk de stad verlaat zonder zelfs de moeite 
te nemen een wandeling rond het gebouw te maken. 
Dichter bij huis toont Arnhem een dergelijk benauwend 
beeld vlak benoorden de Rijn. Daar vormt de Sint Euse
biuskerk nog een trait d'union met de restanten van 
de oude stad. Na de sloop van de Sint Pieter bestaat 
zelfs die niet meer voor het Bossche Tolbrugkwartier. 
De laatste dagen voor de als monument zo belangrijke 
pastorie zullen vervolgens eveneens geteld zijn omdat 
dit gebouw, nu reeds scheurend, het als "beeldversto
rend" element zowel figuurlijk als letterlijk niet 
kan opnemen tegen het geweld van de "eigentijdse" om
geving (afb. 56). 
Reeds beroofd van het Diezewater langs zijn zijgevel, 
zal het op zijn gunstigst in gerestaureerde staat een 
even zielig bestaan gaan leiden als bijvoorbeeld het 
monumentale "Duivelshuis" in het hiervoor genoemde 
Arnhem. 
Vlak voor de zomervacantie van 1982, precies 140 jaar 
na de bouw, werd begonnen met de sloop van de Sint 
Pieter. Al aanstonds bleek dat de "steenrots" hechter 
gebouwd was en in veel betere staat verkeerde dan de 
slopers (wishfull thinking) hadden verwacht. De uit
voering van deze sloop "om het geld" veroorzaakte een 
koude huiver bij allen die zich verbonden voelen met 
de historische schoonheid van de oude stad. Voor de 
derde keer in de geschiedenis van 's-Hertogenbosch 
verdwijnt hiermee een godshuis dat was toegewijd aan 
de apostel die tot driemaal toe zijn goddelijke mees
ter verloochende. Het zal moeilijk zijn aan deze bij
belse wetenschap een positieve gedachte te ontlenen 
voor de toekomst. 
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Afb . 57. De Nederlands Hervormde kerk tussen Kerk
straat e n Hinthamerstraat, even ten oosten van de 
Markt . 

39. KRUISKERK EN NEDERLANDS HERVORMDE KERK 

Voorlopig niet bedreigd door sloop is de derde van de 
drie parochiekerken. Het is de Sint Catharina of 
Kruiskerk, die in 1533 werd begonnen als kloosterka
pel voor de Kruisheren. De kerk werd in de loop der 
eeuwen diverse malen verbouwd (voor het laatst in 
1915 door de architect Jan Stuyt), waarbij het rijke 
laatgotische koor, dat op een overkluizing van de 
Binnendieze is gebouwd, steeds bewaard bleef (afb. 
18). 
Alle drie de kerken werden evenals de Sint Jan in 1629 
aan de katholieke eredienst onttrokken. Pas door toe
doen en tijdens het bezoek van wéér een vreemde macht
hebber, kwam er opnieuw verandering in de situatie. 
Deze keer was het keizer Napoleon die in 1810 decre
teerde dat de Sint Jan en de Sint Cathrien aan de 
katholieken moesten worden teruggegeven. In ruil daar-
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Afb. 58 . Poging tot reconstructie van het Peperdomein 
met de romaanse kerk, naar de toestand in het midden 
van de dertiende eeuw. Het is moeilijk zich voor te 
stellen hoe het terrein er ver buiten de stadsmuur te 
midden van de weilanden zal hebben uitgezien. 

voor moest er voor de protestanten een nieuwe kerk 
worden opgetrokken (afb. 57). 
Merkwaardig is dat deze is gebouwd op een open ruimte 
tussen Hinthamerstraat en Kerkstraat die niet dichter 
kon liggen bij het snijpunt van de bissectrices in de 
driehoek die de drie oude parochiekerken verbond (afb. 
50). 

40. DE VERKAVELING VAN HET PEPERDOMEIN EN DE LIGGING 
VAN HET STADHUIS 

De Peper is het terrein waarop de Sint Jan werd ge
bouwd. Het terrein was eigendom van de hertog en 
strekte zich over een lengte van 1200 voet uit vanaf 
de Hinthamerstraat tot aan de Oude Dieze. 
Toen omstreeks 1210 de voorbereidingen werden getrof
fen om het bij de snel groeiende stad te voegen, werd 
het met grote zorg verdeeld in drie gelijke stukken 
van elk 400 voet lengte (afb. 58). 
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Afb. 59. Kleine driehoek oostzijde, geprojecteerd op 
de kadastrale kaart . Voor de verklaring van de 
cijfers zie bijlage 2. 
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De manier waarop de verkaveling moet zijn gebeurd is 
door Jan Mosmans uitvoerig onderzocht en beschreven 
(3). 

Uit het al eerder aangehaalde verdrag dat hertog 
Hendrik in 1222 sloot met de aartsbisschop van Keulen, 
blijkt dat de Peper beschouwd werd als een afzonder
lijke eenheid binnen de stad. Hieruit zou misschien 
kunnen worden verklaard dat de symboliek van de drie 
pleinen nog eens apart ~erd toegepast op de driedeling 
van dit terrein. Zo werd het zuidelijke stuk bestemd 
voor de woningen van kanunniken en patriciërs die 
daardoor een aardse basis kregen voor hun bestaan. 
Het middelste deel diende volgens de beschrijving 
door Mosmans voor vergaderingen van de burgerij en 
het uitoefenen van de rechtspraak, waardoor het 
aardse bestaan tot een geordend functioneren kon 
worden gebracht. Op het noordelijke stuk werd de 
nieuwe kerk gebouwd en het kerkhof aangelegd, waar
door het godsdienstige en culturele karakter van dit 
gedeelte duidelijk tot uitdrukking kwam. 
De westelijke begrenzing van het terrein, waarlangs 
de verdeling plaats vond, was de 1200 voet lange 
hoogtelijn van de kleine driehoek op de oostelijke 
straal van de cirkel. De oostgrens moet 450 voet 
oostelijker hebben gelegen, vanaf de Hinthamerstraat 
halverwege de Geerlingse brug, langs de achterzijde 
van de in 1934 gesloopte paardenstallen. Op de plaats 
van deze stallen staat nu de stadsschouwburg (afb. 
59). 
Na de verdeling van het terrein in drie stukken van 
elk 400 voet, werd langs de hoogtelijn een ontslui
tingsweg afgepaald die volgens Mosmans een breedte 
had van ongeveer 34 voet. De onderdelen van het verka
velde terrein werden vervolgens met muren afgebakend. 
Vanuit een punt op 300 voet vanaf de basis aan de 
Hinthamerstraat werd volgens Mosmans in oostelijke 
richting de "heilige linie" getrokken die de aslijn 
vormt van het kerkgebouw. 
De juiste ligging van de heilige linie blijkt te 
worden bepaald door een punt precies op het midden 
van de korte zijde van de rechthoek van Horus, exact 
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Afb. 60. De onderlinge situering van de voornaamste 
gebouwen. De naar rechtsonder verlopende lange dia
gonaal wijst in de richting van de zonsopgang in de 
midwinter . 
K= stadskraan; P= waterput; S= stadhuis; R= raadhuis ; 
J= kerktoren; AP= PB 900 voet ; AK= 500 voet; PS= 
JOO voet ; PR= 450 voet; BC= JOO voet; CJ= 100 voet. 

450 voet vanaf de put (afb. 60). Het snijpunt van de 
beide lijnen geeft de plaats aan waar in de middel
eeuwen het Raadhuis moet hebben gestaan in de straat 
Achter het Stadhuis, ongeveer tussen de tegenwoordige 
binnenplaats van het stadhuis en de Ridderstraat. In 
het laatste kwart van de 14e eeuw wordt aan de Markt 
het nadrukkelijk van het Raadhuis onderscheiden Stad
huis gebouwd (27). 
De ligging hiervan blijkt te worden gemarkeerd door 
de klokketoren die is opgetrokken op een afstand van 
300 voet van de waterput. De verbindingslijn tussen 
beide merktekens maakt een hoek van 90° met de diago
naal van de twee kleine rechthoeken van Horus (afb. 
60). 
De klokketoren van de Sint Jan tenslotte, staat op 
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Afb. 6!. Parade met Sint Jan omstreeks 1920. 

100 voet vanaf de hoogtelijn langs de Torenstraat en 
de Parade, op de heilige linie. 

41. DE GESCHIEDENIS VAN HET PEPERDOMEIN 

In de zuid-oost hoek van het kerkhof ontstond al 
spoedig een begijnhof dat zeer snel groeide en mede 
daarom meer zelfstandigheid wenste. Hierover ontstond 
zelfs een geschil dat in 1274 leidde tot de losmaking 
van het begijnhof van de parochie en het recht op een 
eigen kerk en een kerkhof (4). 
Voor de nu veel ruimte vragende groei werd de gemakke
lijkste weg gekozen door het nieuwe "Groot Begijnhof" 
te bouwen op het ernaast gelegen plein waarvan de al 
bestaande omringende muren konden worden gebruikt als 
afscheidingen (3). 
Na de verovering van de 
Hendrik besloot het 
begijnen 
ontstond 
gebouwen 
In feite 

meer mochten 
na verloop 

te slopen. 
begon daarmee 

stad in 1629 door Frederik 
stadsbestuur dat geen nieuwe 
worden toegelaten. Hierdoor 

van tijd de mogelijkheid om de 

het herstel van de oorspronke-
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Afb. ó2. De Parade omstreeks 1920 . 

lijke opzet van het plein. Na 1741 werd een begin 
gemaakt met de architectonische aanpassing van de 
omgevende bebouwing. In 1749 werden de resten van het 
begijnhof gesloopt met uitzondering van de pastorie 
die op de noord-westelijke hoek van het terrein nabij 
de Kerkstraat heeft gestaan. Korte tijd later werd 
begonnen met het aanplanten van lindebomen, voor 
zover dit op het vrijgekomen terrein al mogelijk was, 
met name aan de zuid- en westzijde. Het plein werd 
pas honderd jaar later in de tweede helft van de 
negentiende eeuw voltooid door de verplaatsing van de 
pastorie naar de hoek bij de Choorstraat en de slui
ting van het carree van lindebomen (afb. 61, 62). 
De directe aanleiding tot de vorming van het plein in 
de achttiende eeuw is het scheppen van de mogelijk-

. heid geweest tot het houden van militaire parades, 
die tot dan toe op de Markt waren gehouden. Hiermee 
herkreeg het terrein een deel van de functies die het 
door de hertog bij de aanleg was toebedacht, namelijk 
eer te bewijzen aan de bekleder van de macht (3). 
Het voltooide plein heeft het niet langer dan honderd 
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Afb. 63. De Parade als parkeerterrein na 1965. 

jaar uitgehouden (afb. 63). 
Met het niets ontziende geweld van de twintigste eeuw 
werden in 1964 binnen enkele weken alle bomen gekapt. 
Daarna werd het geheel aangepast aan de eisen van het 
moderne verkeer waardoor het ingetogen karakter waar
schijnlijk voorgoed verloren is gegaan. 

42. DE SCHOONHEID VAN DE PARADE 

Maar laten we terugkeren naar de toestand van vóór 
1964. Met de voltooiing van het plein aan het eind van 
de vorige eeuw, was de oorspronkelijke indeling van de 
Peper hersteld. In het midden ligt dan weer een open 
terrein, dat nu geheel omzoomd is door lindebomen. Het 
zuidelijke deel is bebouwd met woningen en het noorde
lijke bevat het kerkhof met daarop de kerk. Het ro
maanse gebouw is inmiddels vervangen door een gotisch. 
Doordat de vergroting van de kerkruimte in oostelijke 
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richting heeft plaats gehad, schuift de vernieuwde 
kerk nu als het ware van het plein weg. Ook kwam nu 
uit dat de gotische kerk wat laag is in verhouding tot 
de grootte van het gereconstrueerde plein. 
Hoe knap de achttiende en negentiende eeuwse beplan
ting tegemoet kwam aan deze beide gebreken, valt op 
als de oude toestand vergeleken wordt met die van na 
1964 (afb. 62, 63). 
Een gotische kerk vraagt om beslotenheid in haar om
geving. Haar details moeten liever op korte afstand 
kunnen worden bekeken. Hieraan kwam de oude beplan
ting langs de zuidflank tegemoet. Zij gaf intimiteit 
aan de ruimte bij de kerk en verzachtte de contouren 
op de grotere afstand, waardoor de te geringe hoogte 
niet meer opviel. Doordat de bomenrij zowel links als 
rechts vloeiend overging naar de bomen aan de lange 
zijden van het plein, vulde het gebouw het beeld 
regelmatig op en werden toren en koepel gelijkwaardige 
delen in een architectonische compositie. 
In de nieuwe toestand is het evenwicht verdwenen. De 
kerk lijkt nu zelfs lager dan zij in werkelijkheid 
is. Doordat alleen aan de oostzijde van het plein 
bomen staan, schuift de koepel voor het gezicht nog 
verder van het plein weg dan hij feitelijk al doet. 
Dit effect wordt nog verhevigd doordat links de blik 
door het ontbreken van bomen wegglijdt in de open 
ruimte van de Torenstraat, waarvan de bebouwing door 
de wijkende perspectief extra laag lijkt. Bovendien 
valt nu duidelijk op dat de toren geen stijleenheid 
vormt met de rest van het gebouw. De nieuw geplante 
kastanjes versterken door hun massiviteit het nega
tieve effect. De transparante lindebomen van vroeger 
pasten beter bij plein en kerk (17). 
Temidden van de stenen stad was de bezoeker van de 
door linden omkranste Parade geheel omgeven door de 
natuur. Deze verleenden het plein, waar alleen de 
Sint Jan boven de bomen uit zichtbaar was, een con
templatief karakter. 
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43. DE VORMGEVING VAN DE PARADE 

Eigenlijk zou, gezien vanuit de historische ontwikke
ling van het Brabantse akkerdorp, niet de Parade, 
maar de Markt een boombeplanting moeten hebben zoals 
de markt in Woensel die nog steeds bezit. Toch hebben 
op de Bossche Markt voor zover bekend nooit bomen ge
staan. Dit is des te opvallender waar de stad haar 
naam heeft ontleend aan het gehucht "Boschel" dat ter 
plaatse van de Markt was gelegen en dat waarschijn
lijk wèl een boombeplanting heeft gehad. Bovendien 
voerde de stad al in het midden van de dertiende eeuw 
drie bomen in haar wapen. Maar volgens dr.J.Smit 
moeten deze vooral worden gezien als rechtsteken van 
fiscaal groot-grondbezit van de Brabantse hertog (28). 
Waarschijnlijk zal boombeplanting op de Markt bewust 
Z1Jn vermeden om door contrastwerking het bijzondere 
karakter van de Parade te versterken. Het is erg jam
mer dat het stadsbestuur bij de herbestrating van de 
Markt dit contrast niet heeft aangevoeld en gemeend 
heeft tot de aanplant van een aantal bomen te moeten 
overgaan. Het uitvoeren van de door m1J voorgestelde 
bestrating in de vorm van een ster waarvan het puthuis 
het middelpunt vormt, weegt niet op tegen de mis
plaatste aanplant van deze bomen. 
Buiten het carree van lindebomen dat de Parade omringt 
ligt aan de overkant van de omringende straten de 
stenen stad. Er gaat rust uit van de in hoofdzaak 
achttiende eeuwse architectuur van de gevelwanden 
waardoor de sfeer van het plein versterkt wordt. 
De Parade wordt daardoor tot een afbeelding van het 
hemels Jeruzalem die te vergelijken is met de verfijn
de schildering van Jan Dosterman in de koepel van de 
Sint Catharinakerk (afb. 64). 
Die schildering omvat sterk gestyleerd een open ruim
te, omgeven door een muur met kantelen waarlangs pal
men staan afgebe~ld. In de muur bevinden zich zeven 
poorten die worden afgesloten door hemelsblauwe gor
dijnen. Engelen houden deze gordijnen open om de bin
nenstromende zaligen door te laten, die zich vervol-

113 



Afb. 64. Het hemels Jeruzalem door Jan Oasterman in 
de koepel van de Kruiskerk. 

gens richten naar de aan de oostzijde tronende figuur 
van Christus. 
Met deze schildering in gedachten zal het niet zo 
moeilijk meer ZlJn om te begrijpen hoe het beeld van 
de drie stadspleinen in verhevigde vorm is toegepast 
op de driedeling van de Peper. In het zuidelijke stuk 
staan de woningen die het aardse bestaan mogelijk 
maken. Op het middelste stuk verzamelen de "mensen 
van goede wil" in een paradijselijke omgeving aan de 
voet van de overdadig mooie kerk in het noordelijke 
gedeelte, waar zij tenslotte het mystieke hoogtepunt 
van hun geloof vieren. 

44. DE MARIAOMGANG 

Het kan haast niet anders of ook eeuwenoude 
moeten een plaats hebben gevonden in de met 
beladen structuur van de stad. 

tradities 
symbolen 

De belangrijkste van deze tradities is 
Mariaomgang die oorspronkelijk gehouden 

de jaarlijkse 
werd op de 
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zondag na het feest van Sint Jan de Doper en daardoor 
nauw verbonden is met het al eerder genoemde zomer
zonnewendefeest. 
Volgens een oude legende zou Maria haar wonderbeeld 
een nachtelijke rondgang hebben laten maken door een 
gedeelte van de stad, om haar bewoners te verlossen 
van een daar heersende pestepidemie. De route van 
deze rondgang die uit drie gedeeltes bestaat, zou de 
weg zijn die de reeds vanaf 1368 bestaande jaarlijkse 
processie sindsdien is gaan volgen. 
Het eerste stuk voerde zij haar beeld vanaf de Sint 
Jan in zuidelijke richting langs de drie delen van de 
Peper, als het ware van het hemelse naar de aardse 
basis van het bestaan. Dit gedeelte is daardoor een 
afdaling vanuit de hemel naar de lijdende mens. 
Vandaar gaat in het tweede gedeelte de tocht eerst 
door de volksbuurten van de stad en vervolgens naar 
de plaats waar nu haar beeld in de Lepelstraat staat. 
Daarna volgt het derde en laatste deel dat begint op 
de oude Vischmarkt, en vervolgens langs de Markt 
voert om tenslotte te eindigen in de Sint Jan. 
Feitelijk komt dit stuk overeen met de reeds eerder 
beschreven spirituele weg die de mens moet afleggen 
in zijn mystieke opgang naar God. 
Als de route in kaart wordt gebracht, dan blijkt zij 
de vorm te hebben van een vijfhoek waarin een onregel
matig pentagram kan worden getekend (afb. 65). 
Het onregelmatige pentagram is een teken van zegening. 
In de Islamitische wereld staat het bekend als de hand 
van Fatimah (Fatimah was de lieftallige dochter van 
Mohammed). Het teken is overigens veel ouder en gaat 
terug op de in het Tweestromenland vereerde godin
maedermaagd Istar. De maagd werd daar beschouwd als 
de goddelijke moeder van al het zijnde, als de ko
ningin van de hemel. Als sterrebeeld maakt zij daarom 
deel uit van de Dierenriem. Deze maagd is dezelfde 
als de Babylonische Sarratsame, de Egyptische Isis, 
de Indische Laksjmi, de Klein-Aziatische Cybele, de 
Carthaagse Tanit, de Tetlo-inan bij de Azteken en de 
Mamahanan bij de Inca's. Via de Griekse Aphrodite en 
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Afb. 65. Het pentagram in de route van de Maria
omgang. De route zelf is gestippeld aangegeven. 

de Romeinse Venus, komt haar verering in het Christen
dom terecht bij de moeder-maagd Maria (29). 

45. DE KRACHT VAN HET PENTAGRAM IN DE MARIAOMGANG 

Het onregelmatige pentagram wordt in de magie als 
talisman gebruikt om boze geesten en besmettelijke 
ziekten af te weren, waarbij de punten naar het 
gevaar moeten worden gericht. De punten van het 
pentagram binnen de omgangsroute W1JZen daarom naar 
de plaatsen vanwaar deze gevaren het gebied zouden 
kunnen bereiken: Hinthamerstraat, Oude Dieze, Molen
steegpoort, Vughterstraat, en de Haven (of zo men wil 
de Orthenstraat) in welks omgeving later het Maria
beeld in de Lepelstraat een rol ging spelen. Dat 
gebeurde tijdens de cholera epidemie in 1866 toen de 
route werd omgeleid door Korenbrugstraat en Lepel
straat. Hierdoor kregen de deelnemers aan de omgang 
de gelegenheid in de open lucht te bidden bij dit 
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beeld, toen de Sint Jan gesloten moest blijven vanwege 
het besmettingsgevaar (30). 
De lus door de Lepelstraat behoorde oorspronkelijk dus 
niet tot de route. 
Aan het eind van de Oude Dieze, die zijn straatnaam 
ontleent aan de Diezetak die achter de huizen aan de 
zuidzijde stroomt, bevond zich de waterpoort, eertijds 
genaamd de Drie Hekelen, later de Grote Hekel genaamd. 
Zij droeg de naam van de Drie Hekelen oorspronkelijk 
omdat de rivier de Dowoel daar ter plaatse in de stad 
kwam door drie openingen, welke gesloten werden met 
drijvende balken of bomen, waaraan ijzeren pinnen be
vestigd waren, zodat die bomen op vlashekels geleken. 
Vandaar, zo schreef van Heurn in zijn onuitgegeven 
"Beschrijving der Geestelijke en Waereldlijke Gebouwen 
der stad 's-Hertogenbosch'', de naam van Hekel. Aan de 
binnenzijde van die poort bevond zich een waterkont 
die groter was dan de tegenwoordige en het Vollersgat 
heette, omdat de vollers er hun lakens in volden. Deze 
poort is nu vervangen door de nog bestaande dubbele 
sluis die behoort tot de werken voor de watervrijhou
ding van de stad (27). 
Tegenwoordig is dit nog de enige plaats vanwaar de 
Binnendieze van stromend water wordt voorzien. 
Een magische figuur op zich heeft geen enkele kracht. 
Hij wordt pas werkzaam als hij wordt gewijd en beladen 
met kosmische krachten. 
Dit gebeurde met de omgangsroute door het ritueel dat 
jaarlijks aan de grote processie vooraf ging. Die 
feestelijkheden begonnen op de zaterdagavond in de 
kapel van de Lieve Vrouwe Broederschap in de Sint Jan 
met een godsdienstige muziekuitvoering, waaraan de 
zangers met motetten, de organist met tussenspelen, 
en vreemde speellieden met instrumentale muziek deel
namen. Ondertussen werd driemaal, telkens gedurende 
een kwartier de grote klok van de kerk geluid, terwijl 
er ook nog tegelijkertijd op het carillon werd ge
speeld. Na dit concert bleven de klokken verder de 
gehele nacht doorluiden tot het begin van de processie 
op zondagmorgen om tien uur (3). 
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Waarschijnlijk zullen hier alle klokken waarover de 
stad beschikte wel aan hebben meegedaan, want een de 
gehele stad overkoepelend schild van luidende klokken 
werd beschouwd als een magisch afweermiddel tegen 
kwaadwillende machten. Ook het vuur heeft in dit ritu
eel een rol gespeeld. Uit documenten is bekend dat in 
ieder geval de huizen rond de Markt in de nacht voor 
de processie tot zonsopgang werden verlicht door mid
del van fakkels of vuurpannen. 
Ongeveer in het midden, tussen de Molensteegpoort en 
de Vughterstraat, voerde de route door de Sint Joris
straat, waar op de hoek van de Keizerstraat Sint 
Joris werd vereerd in een grote aan hem toegewijde 
kapel. 
Nog pas een tiental jaren geleden is uit onderzoek 
gebleken dat deze heilige in werkelijkheid nooit 
heeft bestaan. In feite is hij niet anders dan de 
denkbeeldige held die als heilige werd vereerd omdat 
hij de duivel zou hebben verslagen. Deze had zich als 
draak gemanifesteerd en werd door Sint Joris met een 
lans doorstoken. 
De reden dat de draak in de christelijke traditie, na 
een lange daaraan voorafgaande ontwikkeling, werd 
gezien als een afbeelding van de duivel, is gelegen 
in het vrouwelijke karakter van de draak. Hij houdt 
zich schuil in het duister van de Aarde en zou daarom 
bedreigend zijn voor de vergeestelijking die de mens 
behoorde na te streven. 
In veel oudere tijden werd de draak niet als negatief 
ervaren, maar juist gezien als de kracht gevende 
vrouwelijke stroom, de Wouivre zoals de Kelten deze 
noemden, langs welke Moeder Aarde zich manifesteerde. 
Door het verslaan van de draak door legendarische 
helden of heiligen zoals Sint Joris en de aartsengel 
Michael werd de kracht van de zon verbonden met die 
van de Aarde. Waar op een bouwterrein geen natuurlijk 
eindpunt van een krachtstroom aanwezig was, werd deze 
aangeboord door er een ~Jzeren paal in te drijven, 
bij wijze van stuwdam (38). 
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Door Sint Joris te vereren in een grote kapel die 
halverwege stond in de naar hem genoemde straat als 
onderdeel van de beeweg, is wellicht geprobeerd de 
kracht van de Wouivre daar te temmen en magisch over 
te dragen op het pentagram van de omgangsroute. 
Blijkbaar heeft dit succes gehad want de stad werd 
eeuwenlang met ontzag vermeld als de "onoverwinnelijke 
moerasdraak". Hieraan kwam pas een einde toen Frederik 
Hendrik in 1629 met veel inventiviteit en volharding 
kans zag de stad te veroveren. Hij legde op advies van 
Leeghwater een dijk rond de stad en liet de rivieren 
de Aa en de Dommel afdammen. Daarna liet hij het 
moeras droogpompen met behulp van 23 rosmolens, waarna 
hij de vesting zonder veel moeite kon bereiken en uit
eindelijk veroveren. 
Daarmee was de kracht van de getemde draak gebroken, 
zoals de kracht van Samson gebroken was toen Delila 
hem zijn zeven haarvlechten had laten afknippen. De 
stad heeft het geweten. De welvaart klapte in elkaar 
en de culturele rol die de stad eeuwenlang had ver
vuld, was uitgespeeld. Uiteraard werd het ritueel van 
de omgang verbadan en toen ontstond het gebruik van 
de novene van de "stille omgang". Voortaan werd ieder 
jaar gedurende negen achtereenvolgende dagen door de 
katholiek gebleven bevolking de route gelopen onder 
het voortdurende bidden van de rozenkrans. Dit onte
genzeggelijk magische gebruik heeft zich met korte 
onderbrekingen tot in onze tijd weten te handhaven. 

46. DE MOLENBERG 

De zojuist genoemde Molensteegpoort stond in de omge
ving van de Weversplaats, iets ten oosten van het 
latere bastion Oranje, aan de zuidzijde van de stad 
(afb. 66). 
Via de Molenstraat die buiten de stadsmuur was gelegen 
in het verlengde van de Molensteeg aan de binnenzijde 
van de stadspoort, gaf hij toegang tot het molenerf, 
het molenhuis, en een groepje huizen op de Molenberg 
(27). 
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Afb. 66. Molensteegpoort, Molenberg en molen 
omstreeks 1540 op het stadsgezicht van 's-Hertogen
bosch door Anton van Wijngaerde. 

Door z~Jn hoge ligging bleef het hier gelegen buiten
wijkje gespaard voor de regelmatig optredende over
stromingen. Feitelijk was het dus gebouwd op een ei
landje dat omspoeld werd door water uit de Dommel, 
die op deze plaats op een delta-achtige wijze in ver
binding kwam met de stadsgracht. 
De bebouwing van het molenerf werd in 1543 op keizer
lijk bevel gesloopt, omdat deze storend was voor de 
kwaliteit van de verdediging van de stad. De molen
berg zelf werd in 1597 afgegraven. De poort wordt in 
een schepenacte van 1628 voor het laatst genoemd. In 
1634 tenslotte volgde de bouw van het bastion Oranje 
(15). 
De precieze plaats van het woonwijkje is door de 
afgraving niet meer terug te vinden, maar moet 
ongeveer overeenkomen met de plek waar op afbeelding 
14 in de Grote Piramide de ondergrondse kamer staat 
aangegeven die, buiten de eigenlijke piramide 
gelegen, door zijn chaotische vormgeving en slordige 
afwerking als symbolisch wordt beschouwd voor onleef
baarheid. 
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Het woonwijkje, buiten de stadsmuren gelegen, zal ook 
iets chaotisch hebben gehad en het lijkt welhaast 
zeker dat er niet de meest geaccepteerde leden van de 
burgerij hebben gewoond. 
Dergelijke achteraf gelegen woongebieden kende iedere 
geordende nederzetting. In steden die aangelegd 1 
werden volgens een kosmisch patroon, werd een 
chaotisch element zelfs bewust opgenomen. Door zijn 
ligging, architectuur en sociale status gaf het uit
drukking aan de noodzakelijke wisselwerking tussen 
orde en chaos (12). 
Er is nog een andere reden voor vergelijking van de 
Molenberg met de ondergrondse kamer van de Piramide. 
Toen Herodotus in de vijfde eeuw voor Christus Egypte 
bezocht, werd hem verteld dat onder de Grote Piramide 
gewelven waren gebouwd op een soort van eilandje 
omringd door water dat via een kanaal van de Nijl 
afkomstig was. Op dit eilandje zou volgens dit 
vreemde verhaal het lichaam van Cheops liggen (31). 
Kennelijk gaat het hier over de ondergrondse kamer 
van de piramide waarvan het bestaan op dat moment 
niet bekend was. De beschrijving van Herodotus zou zo 
kunnen worden gebruikt voor die van de Molenberg. Ook 
deze overeenkomst tussen het verhaal van Herodotus en 
de gelijkvormige geschiedenis van de Molenberg is 
even frappant als zij onverklaarbaar lijkt te zijn. 

47. HET VIERKANT ALS TEKEN VAN MODERNISERING 

Zoals de driehoek staat voor het volmaakte, wordt het 
aardse uitgedrukt in het vierkant (10). 
Het geeft daarom te denken dat in de bewogen jaren 
zestig van deze eeuw gepoogd is de driehoekige vorm 
van de stad te veranderen in een vierkante (afb. 67). 
Om dit te bereiken was een structuurplan ontworpen 
dat vooral gericht was op het materieel welzijn en de 
auto als heilige koe. Het ontworpen vierkant zou in 
het noorden begrensd worden door de Zuid Willemsvaart; 
in het oosten door de radiaal Noord (een vierbaans 
weg met fietspaden en trottoirs door Louwschepoort, 

121 



Afb. 67 . Het vierkant in het Structuurplan-1964. 

Ciarastraat en Papenhulst); in het zuiden door de 
vierbaans radiaal West over Zuidwal, Spinhuiswal 
(waarlangs de stadsmuur zou worden opgeschoven) en 
Kuipertjeswal; de westzijde moest de Dommelgracht 
volgen die aan de zijde van de Buitenhaven zou worden 
verlegd door grootschalige sloop en demping van de 
Haven. Voor de uitvoering van het plan zou niet minder 
dan 6 km gevelwand moeten worden gesloopt, de dan 
noodzakelijke aangrenzende aanpassingen niet meegere
kend. 
In dezelfde tijd kwam onder meer de zeer vierkante 
nieuwbouw tot stand van een nuchter en zakelijk groot 
warenhuis tegenover het Stadhuis (afb. 38). 
Het paste geheel in de aardsgerichte filosofie van het 
structuurplan. Door schaal en materiaalbehandeling 
werd bij de bouw bewust gestreefd naar de overvleu
geling van het Stadhuis, zoals bleek uit een krante
artikel bij gelegenheid van de opening. Dit werd "aan
passing" genoemd, maar vergeten werd dat aanpassing 
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nu juist niet behoorde te gebeuren aan het Stadhuis, 
maar aan de bebouwing daar omheen. Daardoor vormt dit 
warenhuis nu een grove aantasting van de omgeving, die 
alleen nog maar bedoeld leek te zijn voor het verkopen 
van al dan niet nuttige artikelen aan elders wonende 
mensen . 
Dit is een omkering van waarden die paste in de zesti
ger jaren. Of zou het niet verstaan van schoonheid en 
cultuur typerend zijn voor ons volk dat te allen tijde 
bereid schijnt die schoonheid in te ruilen voor mate
rieel gewin? 
Toen er in ons land behoefte bestond aan de uitbrei
ding van het aantal radiozenders, was dit 
gewenst voor de onrustige programma's die tot dan toe 
werden uitgezonden door piratenzenders. Zo ontstond 
uit puur zakelijke overwegingen radio Hilversum 3. 
Met veel moeite kwam jaren later voor culturele pro
gramma's de zender Hilversum 4 enkele uren per dag in 
de lucht, waarop blijkens een NIPO onderzoek door (let 
wel!) drie procent van alle radioluisteraars in Neder
land regelmatig wordt afgestemd. 
De actie die in 1983 vanuit de burgerij werd onder
nomen tot de oprichting van een derde TV-zender die 
zich uitsluitend zou bezig houden met culturele pro
gramma's, leed al bij voorbaat schipbreuk op het 
ontbreken van de benodigde financiële middelen. 
Hierin zit voor de goede verstaander een betekenis 
verborgen die weinig vleiend is voor ons volk. Alle 
ons omringende landen zoals Engeland, Duitsland, 
België en Frankrijk kennen hoogwaardige culturele 
radiozenders die de gehele dag in de lucht zijn en 
waarvan de uitzendingen simpelweg als "derde program
ma" worden aangeduid . Mogelijk is de keuze van deze 
nummering niet opzettelijk maar juist dat maakt de 
toepassing ervan in ons eigen land des te opmerkelij
ker. 
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48. HET GRASVELD IN DE HINTHAMERSTRAAT 

De straten die de Parade omgeven, bereiden de bezoeker 
geleidelijk voor op de belevenis van plein en kerk. 
Zo zit er voorbij de Torenstraat een onderbreking in 
de gevelwand van de Hinthamerstraat (afb. 68). 
Daar staat een grote zilverlinde die al van verre dui
delijk maakt dat hier iets bijzonders te zien moet 
Z1Jn. Er ligt op die plaats een grasveld van waar af 
de noordzijde van de kerk volledig zichtbaar is. 
Oorspronkelijk hebben hier huizen gestaan 
die de onderbreking van de gevelwand vrijwel geheel 
opvulden. Volgens Jan Mosmans zou de kerkfabriek al 
in 1275 begonnen zijn deze huizen aan te kopen en te 
slopen. Een proces dat zou hebben voortgeduurd tot in 
de vijftiende eeuw en dat mogelijk was bedoeld om open 
ruimte te scheppen aan de noordzijde van de kerk (3). 
Misschien was dit dan ter compensatie van het verlies 
van de open ruimte die aan de zuidzijde van de kerk 
door de bouw van het Groot Begijnhof verloren was ge
gaan. 
Toen de restauratie van de kerk zijn voltooiing nader
de, is overwogen ook aan de noordzijde van de kerk de 
oorspronkelijke situatie te herstellen en de gevelwand 
aan de Hinthamerstraat opnieuw te sluiten. Dit zou wel 
een aantal gevaren inhouden. 
Door het dichtbouwen van de gevelwand wordt de Toren
straat als inleiding op de met bomen omzoomde Parade 
zeker weer van meer betekenis. Maar tegelijkertijd 
zal ook de Sint Josephstraat (afb. 24) meer aandacht 
gaan vragen. Deze was oorspronkelijk alleen maar een 
smalle steeg die een verbreding wel kon verdragen 
toen het gezicht op de kerk er schuin tegenover ver
ruimd werd en het Groot Begijnhof de plaats van het 
plein aan de zuidzijde had ingenomen. Maar als het 
herstel van de oorspronkelijke situatie door de be
bouwing van het grasveld tot uitvoering zou worden 
gebracht, zou het ongetwijfeld uit stedebouwkundige 
overwegingen noodzakelijk blijken de uitmonding van 
de Sint Josephstraat weer te versmallen. Zou dat haal-
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Afb. 68. Gezicht op het grasveld langs de Sint Jan in 
de Hinthamerstraat. 

baar zijn? Het tweede gevaar zit in de te maken bebou
wing zelf. Om niet storend te zijn zou de eis moeten 
worden gesteld dat deze zich volledig aansloot bij de 
empire architectuur van de bestaande straatwand. En 
het is nog maar de vraag of dit politiek en financieel 
wel mogelijk zou zijn. 
Om al deze gevaren te vermijden is het misschien beter 
in de gevelrooilijn van de straat een r1J lindebomen 
te planten naar het voorbeeld van Chichester in Zuid
Engeland (afb. 69). 
Ook daar ligt de kathedraal met haar lengteas evenwij
dig aan een van de hoofdstraten en op een vrijwel ge
lijke afstand van de gevelrooilijn als de Sint Jan in 
Den Bosch. In deze rooilijn wordt ter lengte van de 
kerk de straatwand gevormd door een rij bomen. Hier
door wordt de structuur van het stratenplan, die ook 
in Chichester zeer helder is, geen geweld aangedaan. 
De gevelwand gaat er op die plaats over in een vrien
delijk aandacht vragende bomenrij waar doorheen de 
romaanse kerk zichtbaar blijft in een kleinschalige 
ruimte opzij van de doorgaande straat (afb. 70). 
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Afb. 70. Weststreet in Chichester. Op de achtergrond 
boven de bomen: de laat-gotische klokketoren. Links 
achter de bomen de romaanse kathedraal. 

Afb . 69. Situatie van de kathedraal van Chichester. 
Op het kruispunt van de hoofdstraten staat het Market
cross, in 1500 gebouwd als schuilplaats voor kooplie
den . 
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Afb. 71. De bouwloods van de Sint Jan, enkele dagen 
voor de sloop in 1984. 

In de discussie over het opknappen van het terrein is 
vrijwel niet gesproken over de met rode pannen gedekte 
houten bouwloods die tijdens de restauratie van de 
kerk heeft dienst gedaan als werkplaats of "loge" voor 
de steenhouwers (afb. 71). 
Deze had als "monument v 'an bedrijf en techniek" gemak
kelijk kunnen worden gespaard. 
Met de sloop werd een soortgelijke fout gemaakt als 
bij het vrijleggen van de Moriaan, nu twintig jaar ge
leden. De bouwloods was niet storend voor het aanzien 
van de Sint Jan omdat het een stuk geschiedenis van 
de restauratie vertelde en volwaardig dienst kon doen 
voor het blijvend noodzakelijke onderhoud van de kerk. 
Uit angst voor de actie die er voor het behoud werd 
gevoerd, werd het gebouwtje op 14 juni 1984 in een 
half uur tijds met de grond gelijk gemaakt waarbij 
zelfs de voor restauratie op andere plaatsen bruik
bare dakpannen in de haast tot puin werden geslagen. 

49. DE TOEGANGSWEGEN TOT DE PARADE 

Het bijzondere van de stedebouwkundige structuur van 
de Parade is dat er geen enkele straat op het hart 
van het plein is gericht. Alle toegangswegen gaan 
rechtstreeks over in de straten langs de zijden van 
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Afb. 72. De Parade gezien vanuit de Torenstraat 
vroeger. 

het plein. 
Vooral langs de westzijde werd dit beeld ernstig ver
stoord, wat duidelijk te zien is bij vergelijking van 
oude foto's met de toestand van vandaag. De Toren
straat ging oorspronkelijk in rechte lijn over in de 
Peperstraat, waarvan het eerste gedeelte nu Parade 
genoemd wordt en waarvan de linkerwand uit bomen 
bestond (afb. 72). 
Tegenwoordig wordt de doorkijk naar het tweede gedeel
te gehinderd door een stel overdekte café-terrassen en 
enkele onduidelijk gegroepeerde bomen daar voorbij 
(afb. 7 3). 
In 1965 werd de straat verlegd waardoor het plein veel 
te direct open kwam te liggen en waardoor de sfeer er
van werd doodgeslagen. 
Ook vanuit de Kerkstraat is de kerk niet rechtstreeks 
zichtbaar en werd het plein langs de flank benaderd. 
Maar de straat langs de kerk is nu weggebroken en de 
bomen werden ook hier gerooid, waardoor de belevenis 
van het plein niet meer vanaf halverwege de Kerkstraat 
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Afb. 73. De Parade gezien vanuit de Torenstraat tegen
woordig. 

wordt voorbereid door het gezicht op een bomenwand. 
Inmiddels is er een poging gewaagd tot herstel, maar 
de in 1983 herplante bomenrij komt niet voldoende te
gemoet aan het in 1965 ontstane euvel,omdat ze door 
een fout bij het uitzetten te ver van de kerk is te
recht gekomen en niet evenwijdig aan de lijn Kerk
straat-Choorstraat. De straat zelf werd niet terug 
gebracht en er werden kastanjes geplant in plaats van 
de oorspronkelijke lindebomen. 
De uitmonding van de Lange Putstraat lijkt met het 
systeem van de benadering langs de flanken in strijd. 
Maar bij nadere beschouwing blijkt die uitmonding als 
het ware een smalle poort tussen twee paleisachtige 
gebouwen die het karakter van het plein juist ver
sterkt en die toegang gaf tot een kleinschalig woon
gebied dat in de laatste vijftien jaar wel zwaar werd 
verminkt (afb. 74). 
Het principe van de benadering van het plein langs de 
raaklijnen is tegenover deze uitmonding ernstig verder 
verstoord door de aanleg van een brede weg dwars over 
het plein vanaf het Casino naar de Lange Putstraat. 
Gelukkig is de sloop van het monumentale huis op de 
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Afb. 7'. Gezicht in de Lange Putstraat vanaf de Parade 

linkerhoek van die straat niet doorgegaan maar de 
woonbuurt er achter is, zoals reeds opgemerkt, ver
dwenen. Er is een nieuw kantoorgebouw gezet dat staat 
in de nieuwe rooilijn die de straat in het oude struc
tuurplan-1964 was toebedacht (afb. 74). 
Het naar voren springende eindpaviljoen van dit kan
toor schuin tegenover de Korte Putstraat gaf in de 
"afbraak" architectuur van de gevelbeëindiging aan, 
dat het eigenlijk de bedoeling was geweest de straat 
verbreding ook nog door te zetten naar de Verwers
straat. Gelukkig is die gevelbeëindiging in de loop 
van 1983 uitgebouwd tot een volwaardige verdieping. 
Recht tegenover dit gebouw is in de Lange Putstraat 
nog een tweede kantoor tot stand gekomen op de plaats 
van een rij gesloopte woningen. De achter de oude 
rooilijn liggende open voorruimte van het eerste 
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Afb. 75. De afgebogen rijbaan tussen Casino en Lange 
Putstraat met gemetseld podiu~. 

gebouw is hier herhaald, waardoor stedebouwkundig een 
onbevredigende en rommelige ruimte is ontstaan als 
resultaat van het dooreenhalen van twee visies die 
beide fout zijn. Namelijk die van de totaal verbrede 
straat in het kader van het structuurplan-1964 en die 
van pleinvorming in een oude straat door aan weers
zijden tegenover elkaar de rooilijnen over een groot 
gedeelte achteruit te leggen. Het is opnieuw een ge
miste kans voor de historische stad. Een fout die met 
enig inzicht gemakkelijk had kunnen worden voorkomen. 
Ook de Choorstraat en de Triniteitstraat kwamen langs 
de flanken op het plein uit. Langs die zijde speelt 
het nieuwe Casino door zijn hoogte en de platte afdek
king duidelijk minder in op de architectuur van het 
plein dan het nu gesloopte Casino deed. Vóór dit ge
bouw is een gemetseld plateau gemaakt dat de raaklijn 
van het plein vanuit de Triniteit~traat botweg ver
stoort (afb. 75) en in plaats daarvan de hiervoor 
genoemde nieuwe weg dwars over de Parade nog eens 
extra benadrukt. 
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Afb. 76 . Gezicht vanuit de Kolperstraat in de Fontein
straat. 

50. DE VERWERSSTRAAT 

De Peper krijgt als aparte eenheid in het stadsplan 
een duidelijker plaats door de Verwersstraat die een 
meer directe toegang vanaf de Markt vormt naar de 
zuidelijke rand van het terrein. De straat die een 
van de mooiste is van de stad volgt de opstaande 
zijde van de kleine driehoek rond het Peperdomein 
(afb. 59). 
Om deze niet even belangrijk te doen ZIJn als de drie 
hoofdstraten, waardoor de duidelijkheid van het stra
tenplan zou worden verstoord, is er een knik met twee 
haakse hoeken ingebouwd. Dit is de tegenwoordige Fon
teinstraat . In elk van deze twee hoeken komt er een 
smalle, duidelijk minder belangrijke zijstraat op uit. 
Op de Markt begint hij onder de naam Kolperstraat als 
breedste en middelste van drie in de gevelwand tussen 
Hinthamerstraat en .Stadhuis (afb. 76). 
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Afb. 77. Gezicht vanuit de Fonteinstraat op de hoek 
van de Verwersstraat en Achter het Stadhuis (rechts). 

Al vanaf de Markt is zichtbaar hoe een monumentaal 
huis in de Fonteinstraat de eerste knik in de straat 
aangeeft. Dit huis is zó groot, dat het later in twee
en werd gesplitst met behoud van het oorspronkelijke 
dak. Doordat de gevel gedeeltelijk schuil gaat achter 
de rechter gevelwand van de Kolperstraat is al op af
stand te zien hoe het tracee wordt vervolgd. 
De tweede knik wordt aangegeven door het grote huis 
op de hoek van Verwersstraat en Achter het Stadhuis 
(afb. 77). 
De tegenwoordige naamgeving van het tracee suggereert 
dat het hier om drie straten gaat, maar in feite is 
het vanaf de Markt wel degelijk ~~n doorgaande straat 
die oorspronkelijk in Z1Jn geheel "Colpertstraat" 
heette. Wel bestaat hij uit drie duidelijk onderschei
den delen waardoor ook hier het voor Den Bosch ken
merkende getal drie een rol blijkt te spelen. Het 
eerste stuk maakte al deel uit van de twaalfde eeuwse 
stad. Het tweede loopt buiten de oudste stadsmuur 
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evenwijdig daaraan en haaks op de zijde van de drie
hoek. Het derde gedeelte volgt, iets naar het westen 
opgeschoven, weer de opstaande zijde van de driehoek 
om voorbij een ruime bocht ter hoogte van de Beurdse
straat precies op de top van de driehoek de Peper
straat te bereiken. 
De manier waarop tegenwoordig de bestrating van de 
Verwersstraat verbonden is met die van Achter het 
Stadhuis, is in strijd met de rangorde van het stra
tenplan zoals hiervoor beschreven en daardoor storend. 
Het zou juister en plezieriger zijn als in de bestra
ting het verloop van het oorspronkelijke tracee her
kenbaar zou zijn, zoals dat ook in de architectuur van 
de gevelwanden het geval is. 
Een zelfde bezwaar geldt trouwens voor al die andere 
plaatsen in de stad waar de schoonheid van de heldere 
structuur is opgeofferd aan de eisen van het moderne 
verkeer, zoals bijvoorbeeld aan de grenzen van het 
voetgangersgebied in de Hinthamerstraat en aan de Hoge 
Steenweg (afb. 24, 23). 
De mogelijkheid tot een veilige verkeersafwikkeling 
lijkt op zichzelf genomen een redPlijk motief om tot 
verkeersgeleidende maatregelen over te gaan die in 
feite tegengesteld zijn aan de stedebouwkundige struc
tuur van de stad. Maar het is dan wel tijd om de vraag 
te stellen of die stad dan eigenlijk wel op de juiste 
wijze wordt gebruikt. 
Evenals de Kolperstraat en de Fonteinstraat wordt ook 
de Verwersstraat aan het einde afgesloten door een 
monumentaal herenhuis, hier op de hoek van het oude 
Peperdomein (afb. 78). 
Doordat, evenals in de Fonteinstraat, ook de gevel van 
dit huis slechts voor de helft zichtbaar is, wordt de 
aandacht als vanzelf naar links getrokken. 
Voorbij de hoek ontvouwt zich dan het gezicht op de 
kerktoren. De Parade werd ook van hieruit langs de 
flank benaderd en de rij lindebomen vroeg al op grote 
afstand aandacht voor het plein dat verderop achter 
de bomenrij rechts opzij van de straat was gelegen 
(afb. 79). Ook dit stadsbeeld is hinderlijk verstoord. 
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Afb. 78. Het huis de Bereheit op de hoek van de Peper
straat, gezien vanuit de Verwersstraat. 

51. DE VERMINKING VAN DE PARADE 

Door het kappen van de bomen is er een directe con
frontatie ontstaan met de kerk die daardoor de intimi
teit van haar omgeving verloor (afb. 80). 
Dit geeft een effect dat vergelijkbaar is met dat van 
het gezicht op de Sint Pieter in Rome. Daar ging in de 
dertiger jaren door de aanleg van de pompeuze Via 
della Conciliazione het verrassingseffect verloren van 
het plotselinge bereiken van het Sint Pietersplein 
vanuit een oude volksbuurt met smalle straatjes. De 
benadering van de Parade langs de flank is verder ver
stoord door het verschuiven van het wegdek in de rich
ting van het plein en het planten van bomen in de as
lijn van de Peperstraat (afb. 80). 
Bovendien verliest deze straat daardoor de duidelijk
heid van haar betekenis als onderdeel van de hoogte-

. lijn van de driehoek waarlangs het terrein tussen 
Hinthamerstraat en Oude Dieze was onderverdeeld. 
Ook valt nu meer dan vroeger op dat de toren eigenlijk 
niet in stijl past bij de kerk. Dit euvel aan de ar
chitectuur van het kerkgebouw was door de oorspronke-
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Afb. 79. Parade en Sint Jan vanuit de Peperstraat 
vóór het kappen van de bomen . 

lijke beplanting tot 
Als afsluiting van 
bovenste deel van de 
slechts mysterieus 
(afb. 79). 

een positief element omgebogen. 
de bomenrij was vrijwel alleen het 
toren te zien. De kerk zelf was 
vaag door de bomen heen zichtbaar 

Door dit laatste was ook juist van deze zijde de bo
mengalerij zo uitnodigend om doorheen te gaan, waar
door het mystieke karakter van het plein tot een bij
zondere belevenis werd. 
Ook hier kan de situatie in Chichester als vergelij
king dienen. Daar wordt de al eerder genoemde bomen
r~J aan de westzijde afgesloten door een laatgotische 
klokketoren die eigenlijk niet past bij de romaanse 
kerk (afb. 70). Bovendien had die zelf al twee torens 
aan het westfront. Dit westfront werd daardoor ryth
misch als het ware verbreed met de geheel vrij staande 
klokketoren die zelf in de gevelrooilijn van de straat 
werd gebouwd, in één lijn met de bomenrij. Hierdoor 
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Afb. 80. Parade en Sint Jan vanuit de Peperstraat na 
1965. 

ontstond precies hetzelfde effect als dat bij de Bos
sche bomenrij gezien vanuit het zuiden. 
Zoals de Parade na het kappen van de bomen werd inge
richt werd zij rommelig en grof van schaal (afb. 63). 
Het op de gulden snede gecomponeerde plein werd nu 
mede door de gewijzigde boombeplanting geforceerd om
gevormd tot een aards vierkant, waarover te breed de 
opgeschoven noord-zuid verbinding is geleid. Door wit
te strepen werd het verder in vakken verdeeld ten be
hoeve van geparkeerde auto's die wezenlijk niet thuis 
horen in deze sacrale omgeving. Culturele activiteiten 
kunnen hier nauwelijks meer plaats vinden. Het par
keren van auto's door schouwburgbezoekers kan moeilijk 
als zodanig worden beschouwd. De klanken van de bei
aard, die stedebouwkundig gebonden is aan de opstel
ling in de kerktoren, gaan verloren in het geraas van 
het over het plein geleide verkeer. De kerk stond nu 
voortaan zonder de verzachtende bomenrij nadrukkelijk 
en hard tegenover de open ruimte van de Torenstraat 



die op de hoek van de Kerkstraat sinds de sloop in de 
zestiger jaren van een viertal monumenten is afgeslo
ten door de kille vierkante dobbelsteen van een mo
dieus bankgebouw dat met storende lichtreclames de 
aandacht van de voorbijgangers opeist. 

Jan werd 
plein had 
tijd dat 

Toen in 1860 aan de restauratie van de Sint 
begonnen, was de Parade juist voltooid. Het 
nu zijn grootste schoonheid bereikt in de 
door de toen heersende inzichten nogal 
werden gemaakt bij de restauratie van de 
62). 

wat fouten 
kerk (afb. 

In onze tijd heeft het omgekeerde plaats gehad. De 
gemaakte fouten zijn grotendeels op voorbeeldige W1JZe 
hersteld, maar nu zitten wij opgescheept met een zwaar 
verminkt plein (afb. 63). 
In december 1963 werd door de toenmalige gemeenteraad 
zonder problemen een bedrag van bijna zeven ton be
schikbaar gesteld voor een modernisering, die achteraf 
door bijna iedereen wordt betreurd. Nu kan deze cultu
rele wandaad om financiële redenen niet meer worden 
teruggedraaid en kon met lapmiddelen slechts enige 
verbetering worden aangebracht in de bedorven stede
bouwkundige compositie. 

52 . HERSTEL VAN DE PARADE 

Wat er eigenlijk zou moeten gebeuren is duidelijk 
(afb. 81). De vier wegen rond het plein zouden moeten 
worden teruggelegd naar hun oorspronkelijke plaats 
langs de gevelwanden. Aan de pleinzijde van deze 
straten zouden één à drie rlJen lindebomen moeten 
worden herplant in de verlengde rooilijnen van de 
toeleidende straten, zó dat het middengedeelte weer 
geheel omsloten wordt door rlJen bomen die aan alle 
zijden van gelijke breedte moeten zijn. Mochten de 
omringende straten voor noodzakelijk geacht autover
keer te smal geacht worden, dan zou éénrichtingver
keer rond het plein soulaas kunnen bieden. 
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Afb. 81. Voorstel voor reconstructie van de Par2~e 
met overdekte open hal en verplaatst standbeeld van 
Jeroen Bosch. Langs de Hinthamerstraat zou een rij 
linden moeten worden geplant. 

Het gemetselde podium voor het Casino (afb. 75) zou 
moeten verdwijnen, maar anderzijds is het wel denkbaar 
dat er op het zuidelijke gedeelte van het plein binnen 
de bomenrijen een vrij groot transparant openbaar ge
bouw van één bouwlaag met daarop een pannendak zou 
worden opgericht in de geest van de open markthallen 
die in de Franse basticles zo vaak voorkomen op het 
centrale plein (afb. 5). Aan een dergelijke hal op de 
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Parade in de omgeving van het Casino zou ook best 
eens behoefte kunnen bestaan. 
Het midden van het plein vraagt om een monumentaal 
accent. Er is ooit overwogen om Mari Andriessen's 
poëtische beeld van Sint Jan hiervoor te gebruiken, 
maar het is de vraag of het daarvoor wel zo geschikt 
zou zijn. Het staat nu vlak bij de kerk opgesteld 
maar zou midden op het plein wel eens te veel ver
loren kunnen raken in de ruimte. 
Misschien zou het goed zijn het meer statische beeld 
van Jeroen Bosch van de Markt naar hier te verplaat
sen. Met Z1Jn monumentale sokkel concurreert dit op 
zijn huidige plaats te veel met het puthuis, welk 
laatste daardoor aan zeggingskracht inboet (afb. 82). 
De door Jeroen Bosch in zijn schilderijen in beeld 
gebrachte geestenwereld verdraagt zich met de spiritu
ele waarde van de Parade en ook daarom zou Bosch' 
beeltenis op het midden van dit plein niet misstaan. 

53. DE STRUCTUUR VAN DE STAD ALS UITBEELDING VAN DE 
MYSTIEK 

Er is hoop voor de toekomst van 's-Hertogenbosch. 
Ondanks de zware verminkingen van vooral de laatste 
twintig jaar, is de stad nog redelijk gaaf. Zij kan 
herstellen van de opgelopen verwondingen als zij met 
respect behandeld wordt en er wordt geluisterd naar 
wat zij ons als kunstwerk te zeggen heeft. 
In het ioeken naar de achtergronden van dit kunstwerk 
werden in het voorgaande een aantal regelmatige struc
turen opgespoord. Deze zijn zó frappant dat het ver
moeden gewettigd is dat zij onderdelen vormen van een 
bewuste stedebouwkundige aanleg die kon dienen als 
voedingsbodem voor een geestelijke beïnvloeding van 
de burgerij. 
Dit is niet ongewoon voor de tijd waarin de stad is 
ontstaan. Van de stad Utrecht is bekend dat bisschop 
Bernold in 1050 voorschreef dat de te bouwen kerken 
moesten worden gesitueerd in de vorm van een kruis 
waarvan de Dom het middelpunt vormde. Op deze manier 
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Afb. 82. Standbeeld van Jeroen Bosch en het gerecon
strueerde puthuis op de Markt. 

konden de bewoners van de stad zoveel mogelijk worden 
herinnerd aan de gekruisigde Jesus. Dit kwam in meer 
steden voor zoals in Paderborn, waar het "kerkenkruis" 
overigens niet werd voltooid (32). 
Het kerkenkruis roept duidelijk herinneringen op aan 
de afbeelding van de Kosmische Mens in de wereldkaart 
van Ebstorf en het ontstaan van de vijf grote bergen 
in het oude China. 

54. SPONTANE GROEI VAN DE STAD ALS MOGELIJKHEIDSMODEL 

Toch is het denkbaar dat de gevonden structuren het 
gevolg zijn van een spontane groei. Enige tijd geleden 
werd aan de Nijmeegse universiteit ten behoeve van een 
promotie een studie gemaakt van de groei van kristal
len (33). 
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Afb . 83. Kantoorgebouw op dunne poten z~evend boven 
de g rond. 

Een voedingsbodem werd hiertoe in dambordpatroon inge
smeerd met steeds verschillende stoffen die in grada
ties al dan niet affiniteit hadden met het kristalvor
mende materiaal. Naar gelang de "sympathie" dan wel 

"vijandigheid" ten opzichte van de voedingsbodem, had
den de kristallen de neiging het aanrakingsvlak te 
vergroten of te verkleinen en groeiden zij in de 
breedte, respectievelijk de hoogte. Het resultaat van 
de proef deed denken aan de maquette van een Manhat
tan-achtige stad met wolkenkrabbers van wisselende 
hoogte. 
Puur anorganische stoffen blijken zich te gedragen als 
de makers en gebruikers van gebouwen. De boer bouwde 
z~Jn behuizing laag en breed verbonden met de aarde. 
Kantoorgebouwen en, in het nabije verleden, de onper
soonlijke woongebouwen waarmee onze maatschappij van
daag zit opgescheept, vertonen de neiging de hoogte in 
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Afb. 84. Gezicht vanaf de Eiffeltoren in Parijs. 

te gaan. Soms groeien zij zelfs uit tot vreemde struc
turen die op hoge poten ver boven de grond beginnen 
(afb. 83). 
Er is een overeenkomst tussen het schijnbaar menselij
ke gedrag van de niet levende stof die sympathie dan 
wel antipathie blijkt te vertonen ten opzichte van de 
aarde, en de mensen die zich soms gedragen als niet
levende stof. Een blik vanaf de Eiffeltoren naar bene
den gaf mij jaren geleden een schok toen ik zag hoe 
mensen en automobielen zich verplaatsten en stilhiel
den langs stoepranden en lage muurtjes als door de 
wind bewogen stofjes op een door richels in parten 
verdeeld glad oppervlak (afb. 84). 
Volgens oude opvattingen is al het lagere in de Schep
ping een afbeelding van het hogere. Zowel de onderde
len van de materiële als van de geestelijke wereld 
functioneren volgens dezelfde wetten en beïnvloeden 
elkaar. Daarom is de wereldkaart van Ebstorf óók een 
afbeelding van het lichaam van Christus. 
De middeleeuwse stad kan zowel gezien worden als een 
projectie van de maatschappij als van de menselijke 
geest. Zowel de maatschappij als het individu kunnen 
er optimaal functioneren. De mogelijkheden tot zowel 
het wonen, werken en recreëren als de mogelijkheid 
tot het zich verplaatsen, Z1Jn evenwichtig over de 
stad verdeeld. De straten zijn niet strak rechtlijnig 
op een tekenplank ontworpen en iedere inwoner kan zijn 
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privé-territorium uitdrukken in een persoonlijk onder
komen, terwijl hij zich daarbuiten volledig kan ont
plooien. In de moderne stad blijkt dat onmogelijk en 
neemt de mens noodgedwongen genoegen met de mogelijk
heden die hem binnen zijn eigen woning worden geboden. 
Het is dus denkbaar dat de structuur van de stad spon
taan is gegroeid als afbeelding van de Schepping. Dit 
kan gelden voor alle nederzettingen en dus ook voor 
's-Hertogenbosch. Maar de menselijke samenleving func
tioneert nu eenmaal niet van nature in volledige har
monie met de Kosmos waardoor gemaakte regels overbodig 
zouden zijn. 
Dit zou kunnen verklaren hoe de vormgeving van het 
technocratische Structuurplan-1964 voor 's-Hertogen
bosch een gevolg was van de materialistische levens
wijze van die dagen. Maar de uitvoering ervan was nog 
maar nauwelijks begonnen toen er verzet tegen kwam en 
dit was heviger dan waar ook tegen dergelijke plannen 
in andere plaatsen. De vraag rijst dan: waarom? (34). 

55. STAD EN HOOFDKERK ONTWORPEN IN HARMONIE MET DE 
KOSMOS 

De Griekse wijsgeer Plato, die leefde van 427-347 voor 
Christus en honderd jaar na Pythagoras en evenals deze 
werd ingewijd in de geheime leer van het oude Egypte, 
beschrijft in Z~Jn "Wetten" hoe de Egyptenaren alge
meen geldende normen hadden vastgesteld, die z~J had
den afgeleid van .hun kosmologie. Deze werden door de 
priesters behoed en doorgegeven. De priesters zorgden 
er verder voor dat er wetten werden aangenomen waar
door alle mensen van betekenis zoals regeerders, kun
stenaars, ambachtslieden en musici, de heilige normen 
moesten bestuderen en toepassen. 
Die normen waren gebaseerd op een getallencode die was 
afgeleid uit bepaalde vormen van muziek en bouwkunde. 
Omdat deze code of "canon" alle mathematische harmo
nieën in de natuur bevatte, werd zij als een zuivere 
weerspiegeling hiervan beschouwd en behoorde zij het 
richtpunt te zijn van alle menselijke scheppingen. 
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Deze droegen er toe bij dat het leven zich kon ontwik
kelen in harmonie met de wetten van de natuur, waarbij 
de groei van monsterachtige kunstmatige instellingen 
die zo kenmerkend zijn voor de latere samenlevingen, 
werd voorkomen (35). 
Sommige passages in de Heilige Schrift lijken het 
bovenstaande te illustreren. Zo schrijft Sint Jan de 
Evangelist in het boek "Openbaring" in hoofdstuk 11: 
"Toen werd mij (Sint Jan) een maatstaf gegeven, een 
roede gelijk. En hij (de Engel) sprak: Sta op, meet 
God's tempel en het altaar, met hen die er aanbidden. 
Maar de buitenste voorhof van de tempel moet ge laten 
liggen; ge moet hem niet meten; want hij is overgele
verd aan de heidenen. Die zullen ook de heilige stad 
vertrappen, twee en veertig maanden lang". 
Het vermoeden bestaat dat de door Plato bedoelde Egyp
tische normen inderdaad werden toegepast bij de bouw 
van de grote tempel van Salomon in Jeruzalem. De ge
bruikte maatstaf zou samen met de Ark des Verbonds, 
waarin hij was opgeborgen, bewaard zijn gebleven omdat 
deze voor de verwoesting van de tempel door Nabuchodo
nosor in 587 voor Christus was verborgen in een ge
heime ruimte onder de tempel. De Ark zou kort na 1100 
zijn teruggevonden door de eerste Tempeliers. 
De Orde van de Tempeliers werd in 1119 in Jeruzalem 
gesticht door een groep van negen Franse edelen. Zij 
ontleenden hun naam aan hun eerste onderkomen dat hen 
was toegewezen door de koning van Jeruzalem. Het stond 
op het terrein van het koninklijk paleis en grensde 
direct aan het tempelcomplex. 
Op initiatief van de heilige Bernarclus van Clairvaux, 
die een neef was van een van de ridders, zouden de 
Tempeliers de maatstaf hebben gezocht en in 1128 naar 
Frankrijk gebracht. Daar zou hij zijn toegepast in de 
explosieve bouwperiode van de late twaalfde en vroege 
dertiende eeuw, waarin een opmerkelijk groot aantal 
seculiere kathedrale kerken in relatief kleine steden 
tot stand kwam. De belangrijkste, zoals met name die 
van Sens, Reims, Chartres en Amiens, zouden zo volgens 
de oude Egyptische maatstaven zijn gebouwd. Zij mar-
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keren het begin en het hoogtepunt van de gotiek, die 
zich in bouwstijl en geestelijk karakter wezenlijk 
onderscheidt van het tendele er aan voorafgaande 
rorr.aans (39). 
Dit alles is voor 's-Hertogenbosch van groot belang 
omdat de Bossche Sint Jan zou ZlJn gebouwd naar het 
model van de Notre Dame van Amiens (3). Al moet hier 
direct aan worden toegevoegd dat noch de late 
bouwdatum, noch de details van de onderdelen van het 
bouwplan een bevestiging lijken te vormen van deze 
theorie. 
Jan Mosmans geeft aan hoe het plan van Amiens in 
Amienser voeten tot 5/6 is verkleind, gerekend in Bos
sche voeten. De lengte van de Sint Jan bedraagt 400 
Bossche voet, wat de verdeelmaat is van het Peper
domein. De kerk heeft daarmee een lengte gelijk aan de 
helft van de basis van de piramide van Cheops. De 
hoogte van het gewelf zou volgens Mosmans in het ont
werp 80 voet hebben bedragen en later zijn vermeerderd 
tot 100 voet. Deze laatste maat past wonderwel in het 
maatstelsel van de piramide van Chefren, die de grond
slag vormt van de Bossche stadsdriehoek. De hoogte 
van de piramide van Chefren bedroeg oorspronkelijk, 
afgerond, 143.80 meter. Dat is precies het vijfvoud 
van de gewelfhoogte in de Sint Jan die 100 Bossche 
voet, ofwel 28.76 meter bedraagt. 
Is de passage van Sint Jan in het boek Openbaring 
behalve op de kerk niet ook van toepassing op de stad? 
's-Hertogènbosch is een gestichte stad en een kunst
werk van hoge orde. De onderdelen waaruit dat kunst
werk is samengesteld hangen verrassend met elkaar 
samen. Er is niet alleen maar een estetisch genoegen 
aan te beleven. Aan de voor het oog zichtbare vorm 
blijkt een gedachte ten grondslag te liggen zoals die 
welke Plato bedoelde en die haar op een hoog geeste
lijk niveau plaatst. 
De structuur van Den Bosch blijkt een uitbeelding te 
zijn van de mystieke ontwikkeling die de mens vanuit 
zijn stoffelijke bestaan moet doormaken tot het voor 
zijn geest hoogst bereikbare. Deze structuur blijkt 
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op de gebruikers van de stad invloed uit 
waardoor ZlJ er toe worden geïnspireerd 
bereikbare als levensideaal na te streven. 

56. HET BOSSCHE CARNAVAL 

te oefenen 
dit hoogst 

Een dergelijke hooggestemde instelling vraagt om rela
tivering. Misschien kon daarom een volksfeest als car
naval juist in Den Bosch zo goed worden georganiseerd 
als parodie op de burgerlijke maatschappij. 
De stad wordt in de carnavalsdagen omgevormd tot een 
miniatuurstaat die door de omringende moerassen vrij
wel van de buitenwereld is afgesloten. In het midden 
daarvan is slechts plaats voor een dorp waarin dan 
ook de gehele bevolking woont. Aan het hoofd van het 
Rijk staat een door het volk aangewezen prins die 
Z1Jn vorstendom alleen in plezierige tijden bezoekt. 
En dat is uiteraard vrijwel uitsluitend aan het einde 
van de winter met carnaval. De prins wordt bijgestaan 
door een raad van elf ministers die .ieder een functie 
hebben in de organisatie van het feest. Het dorp zelf 
wordt bestuurd door een burgemeester die nauwelijks 
meer te doen schijnt te hebben dan het handhaven van 
de orde, zolang de echte burgemeester van de stad is 
uitgeschakeld. 
Het Bossche carnaval is een strak georganiseerd be
drijf vol tradities die de bestaande maatschappij pa
rodiëren en relativeren. Waar de echte maatschappij 
evolueert, worden ook de tradities aangepast zodat het 
feest levend blijft. Zo kon er naast de burgemeester 
en de Raad van Elf een aantal jaren geleden een ''Boe
renparlement" ontstaan dat zeer zinvol functioneert. 
Het feest berust in wezen op een omkering van de ge
vestigde maatschappij waarin stedelingen zich boeren 
noemen om zich enkele dagen vrij te voelen van hun 
dagelijkse verplichtingen. Het wil het zelfrespect 
tot uitdrukking brengen van een burgerij die eigenlijk 
geen drukkend centraal landelijk gezag boven zich 
duldt. Het is een naar binnen de gemeenschap gekeerd 
feest waar niet-Bosschenaren wel gastvrij worden ont-
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vangen als zij zich weten aan te passen, maar zich 
toch enigszins buitengesloten voelen. In het spel 
wordt het enige contact met de buitenwereld in feite 
gevormd door de prins die niet in Den Bosch woonachtig 
mag zijn en daardoor met samenbindende kracht boven 
partijen kan staan. 
Zijn paleis is een enkele jaren geleden daartoe aange
kocht gebouw aan de Oude Dieze op de hoek van de top 
van de kleine op de zon gerichte driehoek op het 
Peperdomein, op 1200 voet vanaf de Hinthamerstraat. 
Met carnaval wordt er in 's-Hertogenbosch een zinvol 
spel gedisciplineerd gespeeld waarvan buitenstaanders 
nauwelijks of in het geheel geen notie blijken te heb
ben en dat als parodie wonderlijk goed past in een 
geregelde nederzetting als door Plato bedoeld. 

57. HISTORISCH ONDERZOEK 

De theorie dat de stad als een bastide volgens de 
hiervoor beschreven filosofie is ontworpen en ge
groeid, kan niet worden bewezen omdat daartoe de 
geschreven bronnen ontbreken. 
Dat het gebeurd is laat zich vermoeden uit wat er tot 
stand is gekomen. De naamgeving van de waarschijnlijk 
in 1185 gestichte stad wijst in de richting van de 
bastides. Het principe hiervan kan bij hertog Hendrik 
bekend zijn geweest. Hij moet de streek welhaast 
gekend hebben getuige het huwelijk dat een van zijn 
dochters later sloot met de graaf van Auvergne. Aan 
weerszijden van de grens tussen de toenmalige graaf
schappen Auvergne en Toulouse liggen nog steeds een 
aantal van de fraaiste bastides. 
In de vermoedelijk nog vóór 1200 ontstane versie van 
het verhaal van de "Vier Heemskinderen" wordt de in 
1144 ter bescherming van de burgers aan een van de 
bovenlopen van de Gironde gestichte bastide Mentauban 
opgevoerd als de aan de Gironde gebouwde burcht 
Montalbaen die, gesticht door Iwijn van Dorclone 
(Dordogne!), moest dienen ter bescherming van de vier 
Heemskinderen tegen Karel de Grote. De blijkbaar ver-
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Afb. 85. Boombeplanting langs he t marktplein van 
Grenade. Opvallend is de gelijkeni s met die langs de 
Bossche Parade. Achter de bomenr i j de zeer grote 
markt ha 1. 

basterde naam Montalbaen leeft voort in de naamsaan
duiding van de bewoners van de stad die "les Hontal
banais" genoemd worden. 
Reeds in de jaren vóór de stichting van de stad bezat 
de graaf van Toulouse er een sterke burcht aan de 
Tarn. Resten hiervan zijn nog steeds aanwezig onder 
het tegenwoordige Husée Ingres. Het verhaal van de 
vier Heemskinderen maakt niet alleen deel uit van de 
Franse, maar ook van de Middelnederlandse literatuur, 
waaruit eveneens kan blijken dat Montauban in onze 
streken bekend is geweest. 
De strakke verkaveling met haakse hoeken van het 
Peperdomein met omgeving en het afzonderlijk functio
neren van dit gebied, eerst in het verdrag van 1222 
met de Keulse bisschop en vervolgens in het stedelijke 
weefsel, roept herinneringen op aan het principe van 
de bastide. De vier straten rond het open middenter
rein die grotendeels in het verlengde liggen van de 
toegangswegen, tonen duidelijk overeenkomst met de 
vier "cornières" rond het centrale plein in de bastide. 
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Zij worden immers aan de pleinzijde begrensd door 
groene wanden waarvan de boomstammen vergelijkbaar 
ZIJn met de steunpunten van de overdekte galerijen in 
de bastide aan de pleinzijde van de omringende straten. 
Deze vorm van de Parade komt volledig overeen met die 
van het centrale plein in de bastide Grenade, halver
wege tussen Toulouse en Montauban, waar in plaats van 
de geheel ontbrekende galerijen de vier omringende 
straten aan de pleinzijden worden begrensd door een 
rij platanen (afb. 85). 
De schijnbare onevenwichtigheid die door dit basticie
element op de Parade ontstaat in het totaalbeeld van 
Den Bosch, is ook de Franse basticles niet vreemd. Het 
in 1260 door Alphonse de Poitiers gestichte Ville
neuve-sur-Lot wordt doorsneden door een honderd meter 
brede rivier. De in 1282 gebouwde brug sluit minder 
aan bij het belangrijkste deel van de stad met het 
centrale plein op de rechteroever van de rivier, dan 
op het oudere stadsdeel aan de linkerzijde dat gebouwd 
werd volgens een minder rechtlijnige verkaveling dan 
voor basticles gebruikelijk was, maar er toch een 
wezenlijk deel van vormt. 
Volgens de Bossche stadsarcheoloog drs.H.L.Janssen 
doen de opgravingen in de Postelstraat in Den Bosch 
vermoeden dat er al in de twaalfde en dertiende eeuw 
een zeer uniform en regelmatig verkavelingspatroon 
bestond dat mogelijk door een centrale instantie werd 
geleid (36). 
Zou deze instantie het al eerder genoemde genootschap 
van de G~ffelbroeders geweest kunnen zijn? De door 
Janssen gesignaleerde regelmatige verkaveling vond 
plaats buiten de stadsmuren, net als die in de omge
ving van de Sint Jan, en dus vooruitlopend op de 
stadsuitleg waartoe pas in 1250 werd besloten. De 
geregelde aanleg waarbij iedere burger rechtvaardig 
gelijke mogelijkheden tot ontplooiing kreeg, is 
typerend voor de bastide. 
De vondsten die in Den Bosch bij het archeologisch 
onderzoek gedaan worden, blijken erg diep te liggen. 
Dit is een gevolg van de forse ophogingen die er tot 
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omstreeks 1500 hebben plaatsgehad. Voordeel hiervan is 
dat de latere bebouwing veelal die oudste bouwlagen 
onberoerd heeft gelaten. Het streven is nu de moderne 
nieuwbouw ook niet tot die lagen te laten doordringen 
zodat het "archeologisch archief" niet verloren be
hoeft te gaan. 
Nieuwbouw vormt overal ter wereld voor het archeolo
gisch onderzoek een groot probleem. De vernietiging 
van de historische bodemschatten vindt er in een hoog 
tempo door plaats en is in de meeste gevallen defini
tief. Hier staat tegenover dat de belangstelling er
voor steeds groter wordt en het onderzoek gedegener 
en meeromvattend plaats vindt. 
De ontdekkingen van de laatste jaren zijn daarbij zo 
ingrijpend en verrassend dat de geschiedenis op veel 
punten zal moeten worden herschreven (37). 
Zo is gebleken dat de samenstelling van de bevolking 
in west-Europa in de eeuwen na Karel de Grote helemaal 
niet zo homogeen is geweest als tot nu toe werd aange
nomen. In het Rijnland zijn de laatste jaren onver
wacht veel sporen gevonden van Slavische culturen. 
Zoals de materiële uitingen van oude beschavingen voor 
het oog verloren blijken te zijn gegaan, kunnen er ook 
geestelijke stromingen zijn geweest waarvan wij niet 
weten of zelfs niet eens vermoeden dat zij ooit hebben 
bestaan. 

58. HET ZOEKEN NAAR 
CULTUURUITINGEN 

ACHTERGRONDEN VAN VOORBIJE 

Veel van die geestelijke stromingen die in verwaterde 
vorm waren blijven voortleven, werden gedurende de 
laatste tweehonderd jaar door de moderne wetenschap 
niet serieus genomen. Al betekent dat natuurlijk niet 
dat die voor ons onbekende stromingen geen aantoonbare 
sporen zouden hebben nagelaten. Het gevolg was wel dat 
er een romantisch gekleurd beeld van de geschiedenis 
ontstond dat wetenschappelijk niet voldoende gefun
deerd was. Vaak werd hierbij voor waarheid aangenomen 
wat alleen maar op al dan niet redelijke veronderstel-
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lingen kon worden gebaseerd. 
Maar de afwijzende houding van de Wetenschap is nu 
volop aan het veranderen. Nu al weer ruim twintig jaar 
geleden beschreef de cultuur-historicus Prof.dr. 
Richard Hennig hoe er in de loop der tijden allerlei 
bijzondere eigenschappen zijn ontdekt en bewezen in 
de maatvoering van de Grote Piramide van Cheops. Deze 
ontdekkingen werden niet gedaan door Egyptologen van 
professie die zich heftig tegen deze "piramide-kolder" 
verzetten. Desondanks, zo schreef hij, zijn er nu 
reeds meer dan een kwart eeuw steeds nieuwe aanW1JZ1n
gen gekomen dat de grootste piramide toch nog meer 
moet zijn geweest dan alleen maar een koningsgraf. De 
houding van de Egyptologen vindt hij dan ook tamelijk 
onbegrijpelijk (29). 
De opmerking van prof. Hennig blijkt ook vandaag van 
groot belang. Het lijkt erop dat de ongenuanceerde 
afwijzing van alle metafysische beschouwingen ten 
aanzien van de Grote Piramide nog steeds met onver
minderde felheid plaats vindt. Maar zonder conclusies 
te verbinden aan het verband tussen de Piramide en 
het grondplan van 's-Hertogenbosch zoals dat uit de 
voorgaande beschouwingen naar voren komt, blijken de 
overeenkomsten toch wel zó frappant, dat het moeilijk 
is hier zonder meer aan voorbij te gaan. 
Sinds kort wordt er met name in Frankrijk, de 
saksische landen en Duitsland wetenschappelijk 
gemaakt van de verwaarloosde achtergronden van 
schierlenis van onze cultuur (37). 

Angel
studie 
de ge-

Zo is er criderzoek gedaan naar de aspecten van de mid
deleeuwse vrijmetselarij. In allerlei archieven blij
ken er nogal wat doeurnenten te bestaan waaruit een 
beeld kan worden gevormd van de bouworganisatie waarin 
via loges de kennis van het bouwen werd doorgegeven 
van meester op leerling. Gebleken is dat deze kennis
overdracht zeer zorgvuldig en volgens strakke regle
menten plaats vond, maar dat er niet geheimzinnig mee 
werd gedaan, al kan dit op de gemiddelde burger wel zo 
zijn overgekomen, gewoon omdat deze niet begreep hoe 
de bouw van de grote kathedralen was georganiseerd. 
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Hier staat tegenover dat juist die geheimzinnigheid 
een probleem vormt. Want als de niet puur bouwkundige 
kennis van de middeleeuwse vrijmetselaars als een 
groot geheim werd beschouwd dat alleen maar mondeling 
mocht worden doorgegeven, dan kunnen er ook geen ge
schreven bronnen zijn waaruit deze kennis kan worden 
gereconstrueerd. 
Zo moge hier voor wat 
eens worden gewezen 
Johannes de Doper en 

's-Hertogenbosch betreft nog 
op de betekenis van de heiligen 

Johannes de Evangelist. Zou het 
dat de beide heiligen de gezamen

zijn van de Speculatieve Vrijmet-
op toeval berusten 
lijke schutspatroons 
selarij? 
De zuiver bouwkundige kennis werd tot in de vijftiende 
eeuw mondeling doorgegeven. Waarschijnlijk is het be
roemde vroeg dertiende eeuwse schetsboek van Villard 
de Honnecourt de eerste poging om de techniek van het 
middeleeuwse bouwen op schrift te stellen. Het is 
daarom te begrijpen dat er uit de tijden daarv66r veel 
kennis verloren moet zijn gegaan. Zoals ook bij res
tauraties meestal het geval is zal veel hiervan moeten 
worden afgeleid uit wat ons van het gebouwde is over
gebleven. De wiskundige figuur die ten grondslag 
blijkt te liggen aan het Bossche stadsplan, is zo een 
gegeven. De maatvoering ervan is opvallend duidelijk 
en in zijn exactheid zeer bijzonder voor de tijd waar
in de stad is ontstaan. 
Voor de nuchtere Nederlander zal het wel moeilijk zijn 
bijzondere waarde te hechten aan deze samenhang en ik 
moet bekennen ook zelf niet te ontkomen aan twijfels 
over de door mijzelf ontwikkelde theorie. Hier tegen
over staat gewoon het feit van de duidelijke maatvoe
ring en de betekenis die daaraan blijkt te kunnen wor
den toegekend. 
Het is als met zoveel dingen waarvan de samenhang 
moeilijk kan worden doorzien en oorzaak en gevolg 
slechts met de grootste moeite kunnen worden onder
scheiden. Zo is de ontwikkeling van de westerse 
architectuur van romaans via gotiek en renaissance 
naar het moderne bouwen van de twintigste eeuw lange 
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tijd alleen maar gezien als het gevolg van de ontwik
keling van de technische mogelijkheden. 
Hieruit zou zich bijvoorbeeld de overgang laten ver
klaren van het romaans naar de gotiek. De zware druk 
van de massieve tongewelven kon voortaan op een andere 
wijze worden opgevangen, waardoor de ijle en lichte 
constructies van de gotiek ontstonden. Deze technische 
verklaring lijkt afdoende, maar zit er in feite geheel 
naast. Het ging in wezen immers niet om de oplossing 
van een technisch probleem, maar om een gewijzigde 
levensbeschouwing die zijn uitdrukking zocht in een 
andere architectuur. 
In het stadsplan van 's-Hertogenbosch vormt de gevon
den wiskundige figuur als het ware het skelet dat net 
als bij de levende mens op zich zelf onzichtbaar is, 
maar wel de vorm van het geheel bepaalt en overeind 
houdt en het functioneren ervan mogelijk maakt. Aan
tasting van het skelet leidt tot verminking en slecht 
functioneren van het geheel. Daarnaast werken grote 
veranderingen in gebruik, schaal en architectuur als 
kwaadaardige gezwellen die uiteindelijk kunnen leiden 
tot de totale vernietiging van de stad. 

59. DE BETEKENIS VAN STADSWAPEN EN WATERPUT 

En daarmee zijn wij terug bij het vertrekpunt van deze 
studie, waar WlJ de vraag stelden of het welzijn van 
de stad soms beheerst wordt door wat de Romeinen een 
Genius Loci noemden. Door de wijze waarop de stad is 
aangelegd lijkt zij op een speciale manier verbonden 
te zijn met de Kosmos. De put op de Markt is daarvan 
het kenmerkende teken. 
Maar de plaats waar de "Axis Mundi" het aardoppervlak 
kruist, is in alle oude culturen ook de plaats waar 
de levensboom de drie werelden van de Kosmos verbindt. 
Misschien moet daarom de boom in het Bossche stads
wapen beschouwd worden als een afbeelding van deze 
levensboom en dan kan het antwoord op de vraag gegeven 
zijn, want hij verzinnebeeldt daarmee de kracht van 
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Afb. 86. Het wapen van 's-Hertogenbosch in de tympaan 
van de stadhuisgevel. 

de niet direct waarneembare structuur die wortelt in 
de aarde en de zichtbare vorm waarin de stad is uitge
groeid tot een weelderige bladerkroon. 
Hier rijst tot slot de vraag welke betekenis er moet 
worden gehecht aan de dubbele adelaar in het stads
wapen. 
Volgens niet officiële bronnen zou het recht op het 
voeren hiervan in 1508 geschonken zijn door keizer 
Maximiliaan. Maar het vreemde is dat hiervan geen 
charter bestaat en het wapen met de adelaar pas in 
1530 voor het eerst werd toegepast en wel op een drie
tal zilveren draagtekens voor de stadspijpers. Voor 
officiële stukken bleef de stad nog tot 1673 gebruik 
maken van het zegel zonder adelaar. Dat moest ook wel 
omdat zonder dat zegel rechtsaktes niet konden worden 
gewettigd. In 1670 werd het met de dubbele adelaar 
vermeerderde wapen toegepast in de tympaan van de 
nieuwe stadshuisgevel (afb. 86). 
Dit kwam ter ore van de Raad van Brabant. In 1675 
riepen de advocaat-fiscaal en de procureur-generaal 
van de Raad het Stadsbestuur hierover ter verantwoor-
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ding. Dit wist zich slechts te beroepen op het verhaal 
van het door Maxiruiliaan verleende privilege zoals 
dat vermeld stond in de Bossche kronieken (28). 
In feite is de dubbele adelaar al geruime tijd voor 
1500 in Den Bosch aanwijsbaar. Gecombineerd met zonnen 
en resetten is hij in veelvoud toegepast in de be
schildering van het wonderbeeld van Onze Lieve Vrouw 
van Den Bosch. Dit beeld werd verscheidene malen over
geschilderd; voor het laatst vermoedelijk in 1481 bij 
gelegenheid van het veertiende kapittel van het Gulden 
Vlies dat jaar in 's-Hertogenbosch. Het zou natuurlijk 
kunnen dat de adelaartjes toen Z1Jn aangebracht als 
eerbetoon aan Maxiruiliaan die het kapittel voorzat. 
Toch lijkt dit een wat simpele verklaring voor de toe
passing van een zo zwaar wegend teken op een beeld dat 
voor de stad van zo groot belang was als het wonder
beeld. Bovendien is Maxiruiliaan pas in 1493 keizer ge
worden, zodat hij in 1481 niet kon beschikken over de 
dubbele adelaar van het Duitse Rijk. Op zijn wapen
schild zoals dat tijdens het . kapittel in de Sint Jan 
werd opgehangen, komt de adelaar weliswaar niet minder 
dan acht keer voor, maar niet dubbelkoppig. 
Op het al eerder genoemde zestiende eeuwse schilderij 
van de Lakenmarkt staat op de dakpunt van het puthuis 
de dubbele adelaar nadrukkelijk aangegeven (afb. 87) 
zoals hij er in 1522 werd geplaatst en het lijkt ook 
hier voor de hand te liggen dat dit de volgens de 
overlevering door Maxiruiliaan aan de stad geschonken 
adelaar is. Maar ook hier lijkt deze verklaring wat te 
simpel. Door zijn plaats op het dak van het puthuis 
krijgt hij immers een diepere betekenis van geheel 
andere aard dan een louter decoratieve. 
De dubbele adelaar op deze plaats roept voor het put
huis als geheel het beeld op van de in hoofdstuk 13 
beschreven Egyptische omphalos met daarop de dubbele 
duif als merkteken voor het op die plek verbonden zijn 
van de omgeving met de 
Op het Bossche puthuis 
vangen door adelaars 
op aan het ontstaan van 

Kosmos. 
blijken de duiven te zijn ver

en dit roept weer herinneringen 
het Griekse Delphi. Volgens 
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Afb. 87. Het puthuis met daarop de dubbele adelaar en 
de kroon van de stedemaagd. 

de Griekse mythologie liet Zeus op zekere dag twee 
arenden los: een vanuit het oosten en een vanuit het 
westen. Daarop dwong hij de vogels naar het centrum 
van de wereld te vliegen. Ze troffen elkaar in Delphi 
op de "navel" van de wereld. Daar werd de omphalos 
(wat navel betekent) opgericht op het graf van de 
door Apollo verslagen Python. Daarom wordt Apollo 
soms afgebeeld zittend op de omphalos en geflankeerd 
door twee gouden arenden. 
Maar de adelaar of arend is 
Jan de Evangelist. Hoog 
puthuis vormt de adelaar de 
diep onder in de put dat 
de Doper verzinnebeeldt. 

ook het symbool van Sint 
boven op het dak van het 

tegenpool van het water 
de werkzaamheid van Sint Jan 
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Dit zou ook de betekenis kunnen zijn van de 
in het stadswapen waarop hij is geschilderd 
(levens)boom waarvan de oorsprong uit diens 
is weergegeven en in welks bladerkroon het 
de hertog een "heerlijke" rustplaats heeft 
(afb. 86). 

adelaar 
boven de 
wortels 

wapen van 
gevonden 

De kroon op het puthuis tenslotte, is de kroon van de 
stedemaagd die de uitstraling is van Moeder Aarde. De 
Aardgodin werd in de Oudheid gezien als een vrouw die 
op haar hoofd de ommuurde stad droeg als een kroon 
(38). Ook het stadswapen wordt misschien wel daarom 
gekroond afgebeeld. 
En zo lijkt de Bossche "Genius Loci" te kunnen worden 
gedefinieerd als de geactiveerde kosmische aardkracht 
die onder de bescherming van Sint Jan de Doper en 
Sint Jan de Evangelist, of zo men wil Apollo, werkzaam 
is tot heil en geluk van de inwoners en bezoekers van 
's-Hertogenbosch en het gewest waarvan deze stad het 
centrum is. 
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Bijlage 2 

Lijst van straten, waterwegen en gebouwen. 

De cijfers corresponderen met die op de plattegronden. 

1 Markt 
2 puthuis 
3 Moriaan 
4 Harktstraat 
S Hoge Steenweg 
6 nieuwe Sint Pieter 
7 Orthenstraat 
8 Brusselsepoort 
9 schutsluis 
10 Jan Heinsstraat 
11 oude Sint Pieter 
12 Citadel 
13 de Boom 
14 Haven 
lS Smalle Haven 
16 faLriek de Gruyter 
17 stadskraan 
18 visbanken 
19 Visstraat 
20 Vischmarkt 
21 Brede Haven 
22 Buitenhaven 
23 traverse 
24 Stationsweg 

• 2S Sint Janspoort 
26 "Waalwijk" 

· 27 Sint Jansstraat 
28 Lepelstraat 
29 Korenbrugstraat 
30 "Wapen van Vlijmen" 
31 Kruisstraat 
32 Karrenstraat 
33 Postelstraat 

I 

34 Sint Jorisstraat 
3S Sint Joriskapel 
36 bastion Oranje 
37 Spinhuiswal 
38 Kuipertjeswal 
39 Sint Catharina 
40 Parklaan 
41 Vughterpoort 
42 Vughterdijk 
43 Vughterstraat 
44 Antwerpsepoort 
4S Schapenmarkt 
46 Pensmarkt 
47 oude paleis 
48 Stadhuis 
49 Kolperstraat 
SO Fonteinstraat 
Sl Achter het Stadhuis 
S2 Verwersstraat 
S3 Waterstraat 
S4 Beurdsestraat 
SS Vughterstreem 
S6 Grote Hekel 
S7 Molenberg 
S8 Amadeirohuis 
S9 Oude Dieze 
60 Triniteitstraat 
61 Casino 
62 Weesstraat 
63 Peperstraat 
64 II;'arade 
6S Lange Putstraat 
66 Korte Putstraat 
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67 Raadhuis 
68 Kerkstraat 
69 Hinthamerstraat 
70 Lovensepoort 
71 nieuwe paleis 
72 N.H. kerk 
73 Nieuwstraat 
74 Sint Josephstraat 
75 Heilige Geesthuis 
76 Boerenmouw 
77 Louwschepoort 
78 Grote Stroom 
79 Geerlingsebrug 
80 Dode Stroom 
81 Baseldonksepoort 
82 Sint Antoniuskapel 
83 oude Sint Jacob 
84 Papenhulst 
85 Zuidwal 
86 Clarastraat 
87 Sint Janskerkhof 
88 Choorstraat 
89 Sint Jan 
90 Torenstraat 
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BRONVERMELDING AFBEELDINGEN 

Afb.nr. 
12 
13 

16 

17 

18 
27 
28 
29 
32 

39 
45 
46 

47 

61 
62 

64 

66 

73 
86 

87 

Antoniuskapel. Prov. Genootschap. 
Erechteion. A history of Architecture door Sir 
Banister Fletcher. 
Omphalos. Secreta of the Great Pyramid door 
Peter Tomkins. 
Kaart van 's-Hertogenbosch. Burgund Niederlande 
door Caspar Merian. 
Kruiskerk. Prentbriefkaart. 
Stadskraan. Prov. Genootschap. 
De Gruijter. Prentbriefkaart. 
Sluis Lepelstraat. Prov. Genootschap. 
Reconstructie Stadsmuur. Ráadsgroepering 
Knillis. 
Markt door Mourot. Prov. Genootschap. 
St. Janspoort. Oude foto. 
Sluitsteen. De Sint Janskerk te 's-Hertogen
bosch door Jan Mosmans. 
Wereldkaart. Brochure over de kaart van Ebstorf 
door Westermann's Monatshefte. 
Parade. Luchtfoto KLM. 
Parade. 
Souvenir van de Kathedraal St. Jan 's Hertogen
bosch, door G. Mosmans Zoon, 's Hertogenbosch. 
Koepel Kruiskerk. foto A.Schreurs, in een pu
blicatie over de kerk. 
Molenberg. Fragment stadsgezicht 1540 door 
Anton van den Wijngaerde. 
Torenstraat. Prentbriefkaart. 
Tympaan Stadhuis. het Wapen van 's-Hertogen
bosch, uitgave van Gemeentebestuur. 
Puthuis. Schilderij Lakenmarkt, vóór de restau
ratie. Prov. Museum. 

De niet vermelde afbeeldingnrs. betreffen foto's en 
tekeningen van de schrijver. 
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De_ Hertogstad vormt weliswaar het de
c o r èn de in.spi r at ie bron voor dè z·e 
studi~, maar de strekking is zowel in 
benaderingswijze als in 'boodschap' 
veel algemener. · Het ·· . . gaat om het be-' 
grijpen van het wezen ~an onie (öude) • 
steden, als uitgangspunt voor het 
herkennen van onze opdracht tot in
standhouding. Het is goed om ons van 
tijd tot ' tijd eens "af te vragen wa t 
ons naar dat behoud van die stad doet 
streven. Is dat de innerlijke erva
ring van schoonheid, rust · of even
wicht ~n de verbindi~ met ~at uit he t~ 
ve rleden bewaard werd? 

.. j ... : · 
i.'eker , maar ook het inzicht dat wt.• 
me t grote zorg moeten omgaan met oni. 
erfgoed en onze kultuurwaa rden. Ht-'; 
wordt langzamerha~d erkend , dat w~~ ~ 
hiertoe ( weer) andere manieren va:l 
kennen en ervaren moeten a an spreken 
dan de gebruike li jke. We kunnen ni~t 
meer toe met de gevest i gde antwoor-: 
den, omdat de v r agen in onze ti}:3 
veran~erd, · v e rdiept e n verscherpt 
z ijn. Wat dit be t ekent wordt konkree t 
e n bruikbaar gerl lustreerd door de 
studie van Jan van der Eerden. H! 
boeiende details werkt hij vele óp~ 
merkelijke zaken uit, op zoek naar 
a chtergronden van al lerle i wonder
l ijke co- incidenties. ~n ..• de lezer 
kan, als 'ie wil, zelf gaan kijken 
en er ·~ zijne/hare van denken. 

Prof.Ir . H.M.Goudappel in e en be spre 
king van dit boek in "Nieuws l et t e:r " 
Nt.~, 1985 (T.H . Eindhoven). 
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