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Nabij de weg welke langs de Zuid – Willemsvaart loopt naar de tegenwoordige huisvesting
van het Brabants Historisch Informatie Centrum stond enkele jaren geleden een
bewegwijzering voor het bouwverkeer ten behoeve van de restauratie werkzaamheden aan de
vestingmuren van Citadel.
Er werd toen = in het jaar 1994 = door de bouwcombinatie Hazenberg = Nico de Bont
uitvoering gegeven aan het bestek betreffende de restauratie van de historische vestingmuren
aan dit bolwerk
Bij aanvang van de genoemde restauratie verscheen deze publicatie Bouwverkeer Citadel.
Er moet in al die jaren al heel wat bouwverkeer hier gepasseerd zijn; want de Citadel is niet
van vandaag of gisteren.
Dit fort is van oorsprong een vijfhoekige schans met bastions, welke in de eerste helft van de
17e eeuw werd gebouwd aan de noordpunt van de vesting ’s-Hertogenbosch. De rijksgrond
behorende tot dit fort strekte zich oorspronkelijk tot ver buiten deze versterking uit, aldus een
beschrijving uit het jaar 1844.
Der omvang van deze rijksgrens van de Citadel werd ondermeer gewijzigd op 13 november
1876 als gevolg van de opheffing van de vestingfunctie van ’s-Hertogenbosch in 1874.
Latere wijzigingen vinden plaats in
1877 - 1881 - 1885 - 1897 - 1900
hetgeen resulteerde in een verdere inkrimping van de rijksgronden rond de Citadel
Ook werden er gronden in erfpacht afgestaan aan ondernemingen; zoals bijvoorbeeld in 1897
toen A. Groot uit Hintham: 2205 m2 grond in erfpacht nam voor opslag en
herstellingsplaats voor aannemersmaterialen. ( deze grond lag tussen bekledingsmuur drie
en vier, tegenover de huidige Citadellaan.)
Tweemaal in zijn geschiedenis werden alle gebouwen van de Citadel geblindeerd om zijn
verdedigers tegen vijandelijke kogels en bommen te beschermen. Het gaat om de jaren 1813
( Val van Napoleon ) en 1830. ( De Belgische Opstand )
In de jaren 1672 en 1794 speelde dit fort een belangrijke rol in de verdediging van de stad
tegen de aanvallen van de Fransen. Op en rond deze historische plek is in al die jaren al heel
wat gegraven, gebouwd en gesloopt. In vogelvlucht wil ik een aantal jaren die belangrijk
waren voor de geschiedenis van dit bouwwerk de revue laten passeren.

Henk Bruggeman.
‘s-Hertogenbosch, December 1994.

BOUWVERKEER

C I T A D E L.

I540.
Over dit jaar komen we in het stadsarchief van ’s-Hertogenbosch de aantekening tegen dat het
stadsbestuur een nieuwe negotiatie van lijfrenten opnam ten laste van de stad voor een
bedrag van 11.647 gulden en 7 stuivers. Aan 171 lijfrenteniers werd tegen den penning
9 bij akte de rente van hun gestort kapitaal verzekerd.
Deze lening was ondermeer bedoeld voor de aankoop van zand, kalk en gebakken en
Namensche stenen. Dit alles was bestemd voor de aanlag van een nieuw ontworpen bolwerk
aan de Orthenpoort. Dit verdedigingswerk moet gelegen hebben op de plaats waar nu de
Citadel staat. Uit gegevens, die vermeld staat omtrent andere bouwwerken uit deze periode,
kunnen we een nadere indicatie geven over de prijzen van materialen en lonen van de
ambachtslieden
Grote stenen: 26 - 28 stuivers de 1000 stuks.
Kleine stenen: 19 - 20 stuivers de 1000 stuks.
Kalk: 8 stuivers en 1 oord de mudde.
Daggeld van een meester - metselaar: 4 stuivers en 3 oord.
Daggeld van opperlieden: 2 stuivers en 3 oord.
Daarnaast werd nog uitvoering stil gestaan bij de gravers van grachten
Een belangrijk verschil werd kennelijk gemaakt tussen de aanduiding opgraven en
aanleggen van grachten.
Onder het begrip opgraven zouden we moeten verstaan het verdiepen en verbreden van de
stads en verdedigingsgrachten. In sommige stukken wordt gesproken over de verbreding van
de grachten rond de Citadel tot wel 20 Bossche voet;
Voor dit genoemde werk werden niet alleen de mannelijke ingezetenen van onze stad per
decreet verplicht hieraan = zonder enige vergoeding = deel te nemen; maar ook gravers uit
de omliggende dorpen werden hiertoe opgeroepen.
Onze stad beriep zich hieromtrent op een oud privilege van Wenceslaus en Johanna van
Brabant aan haar verleend om uit de Meierij van ’s-Hertogenbosch uit elk huis èèn man voor
èèn dag per jaar op te roepen voor het opgraven van verdedigingsgrachten. Nog in 1514
noesten de dorpen in de Meierij voor niet opgekomen gravers een boete betalen van: twee
blancken of een stooter. ( 2½ stuiver of 20 duiten ) Van deze boeten werden dan de
vervangende krachten ingehuurd en betaald. De gravers werden inzake bier en brood door de
stad onderhouden.
In het genoemde jaar 1514 werd het navolgende bericht door het stadsbestuur aan de
verschillende dorpen in de Meierij verzonden
Man met scoppen ende spaden
Karren oft wagens
elcken karre een pert -

elcken wagen twee stercke perden
ende elcken karren oft wagen eenen driver.
Er wordt vanuit gegaan, dat vòòr circa 1450 alle kosten voor de verdedigingswerken voor
rekening van de stad en haar ingezetenen kwamen.
Een zaak was het wanneer het nieuwe grachten betrof die gegraven moesten worden, zoals
hier bij het bolwerk aan de Orthenpoort. Dan ontvingen de gravers: drie stuivers daags
voor ieder uit de stadskas.
Het ontwerp van dit eerste bolwerk aan de Orthenpoort was afkomstig van Mr. Alexander,
bouwmeester te Buren. Hij stond bekend om sijn sehr goede kennisse van bolwercken
ende andere sterckten voor steden.Hij kreeg voor zijn ontwerp een bedrag van 100
Carolus gulden uit de stadskas betaald, echter op die voorwaarde dat hij zijn bouwtekening
op schaal in hout zou uitvoeren.
Als opzichter bij dit werk werd een meester Metser ( metselaar ), genaamd Coeraet,
aangetrokken. Hij stond bekend als een konster ende meester van zijnen ambacht.

1586.
Door de aanval van de Staatse troepen onder leiding van Graaf Philips van Hohenlohe op
de stad in de nacht van 5 op 6 juni 1586 zag de stadsregering zich genoodzaakt de
verdediging van de stad te versterken. Zij liet ondermeer het bolwerk aan de Orthenpoort een
casemat bouwen tot berging van het geschut.

1590.
In dit en de navolgende jaren werd het bolwerk niet alleen uitgebreid, maar ook regelmatig
versterkt om in tijden van dreiging weerstand te bieden en de stad ’s-Hertogenbosch te
beschermen. Om vanuit dit bolwerk een goed uitzicht te hebben om niet verrast te worden
door vijandelijke troepen, besloot men tot het afgraven van hoogten en het gelijk maken van
grond onder het gehucht Orthen. Hierdoor ontnam men aan de eventuele vijand ook de
mogelijkheid om vanaf deze hoogten de stad te beschieten. De afgegraven grond werd binnen
de stad gebracht om de wallen te verhogen en te versterken. Ook bomen, heggen en
plantsoenen buiten de poort werden weggehaald.

1603.
In de oudste correspondentie van de Dienst der Fortificatiën en Genie wordt meerdere
malen het hier genoemde jaar als stichtingsdatum van de Citadel aangehouden.
Men baseert zich dan op het geschiedkundig gegeven, dat onze stad zowel in 1601 als in
1603 ontzet werd van vijandelijke troepen welke onder bevel stonden van prins Maurits.
Hiervoor had men de hulp ingeroepen van Albertus van Oostenrijk, bij de gratie Gods
Kardinaal; Aartshertog; Luitenant – Gouverneur en Kapitein – Generaal.
Hij ontzette onze stad, maar dwong deze wel om een vast garnizoen te nemen ter verdediging
van de stad. Als uitvloeisel hiervan liet de stadsregering ondermeer de wallen en de vesting
aan de oostelijke zijde versterken en uitbreiden met onder andere: Wachthuijsken.

1618.
Er waren grootse plannen om het bolwerk aan de Orthenpoort danig te moderniseren
Niemand minder dan Ingenieur Mr. Jan van der Weeghen kreeg de leiding bij deze
werkzaamheden. Deze bouwmeester van ondermeer het Kruithuis in onze stad, werd bij dit
werk geassisteerd door Sebastiaan van Thienen en Silvano Bolijn,
De uitgevoerde werken aan dit bolwerk schijnen nogal ingrijpend te zijn geweest.

1629.
FREDERIK HENDRIK VEROVERDE ’s-HERTOGENBOSCH.
Het bolwerk bleef ook onder de nieuwe machthebbers zijn militaire functie vervullen.
Het is wel opvallend, dat er verschillende benamingen werden gebruikt voor dit bouwwerk.
Het oude bolwerk, in 1540 - 1541 gesticht door de stad, kreeg na enige tijd de
naam:Orthenpoort.
In 1639 werd het Orthenpoort door de Staten – Generaal in een schrijven al aangeduid met
de naam Papenbril. Dit was omdat het fort niet alleen bedoeld was om de stad te verdedigen
tegen de Spaanse invallen van buitenaf, maar ook diende om de eventuele opstandige
Katholieke ( Paapse ) bevolking van ‘s-Hertogenbosch in bedwang te houden.
De officiële naam luidde in openbare stukken Fort Willem en Marie genoemd naar de
zoon van Z.H. Frederik Hendrik, de latere stadhouder Willem 2e, en diens vrouw Maria
Stuart.
We moeten er aan toevoegen, dat ook de naam Nobel;fort. in die tijd gebruikelijk was.
Het was een verwijzing naar Hendrik Nobel, gecommitteerde van de Staten – Generaal en
adviseur van Zijne Hoogheid de Prins van Oranje. Vooral in deze laatste functie heeft hij
zijn stempel gedrukt op dit militaire bolwerk. Onder zijn supervisie worden er grote werken
aan dit fort voorbereid.

Zo noemen we:
De uitbreiding met drie bastions.
De verwijdering van de gracht.
Het maken van een contrescharp
Daarnaast was het de wens van Zijne Hoogheid.dat er voor het fort een groot plein zou
komen. Daarom richtte Nobel zich op 17 augustus 1639 tot de Schepenen van de stad, met
het verzoek de eigenaren van de te slopen 40 woningen te ontbieden en hun mede te delen,
dat zij hun huizen moesten verlaten. Zij kregen gezamenlijk een schadebedrag uitbetaalt van
53.000 gulden.
In 1641 begon men met de uitvoering van de werkzaamheden, die in 1646 voltooid werden,
inclusief de aanleg van het grote plein.Op deze Esplanande , die zich uitstrekte tot de haven
en waarvoor naast de 40 huizen ook de twee keren Petrus en Paulus gesloopt werden, was het
Napoleon die in 1810 de troepen van het garnizoen inspecteerde.
Eveneens op deze plaat reikte de Prins van Oranje het vaandel uit aan de Bossche Schutterij
op 24 juli 1831.
De kosten verbonden aan het bovenstaande project en uitgevoerd door de aannemer Frans
Blom, werden betaald uit de opbrengst van de verkoop van het klooster der Predikheren en
Minderbroeders, die na de reductie van 1629 aan de Staat waren vervallen.
Het is Luitenant-generaal Van der Drissen, die in 1784 een beschrijving geeft van de Militaire
verdedigingswerken van de vesting ’s-Hertogenbosch, waarin ook de Citadel wordt genoemd.
Hij is er stellig van overtuigd, dat het juist Frederik Hendrik is geweest, die van dit fort een
hechte vesting heeft gemaakt omringt met een steenmuur en natte grachten. Het fort heeft dan
5 bastions en een omtrek van 209 roeden. Vanaf 1795 wordt in officiële stukken de benaming
Fort citadel gebruikt.

1738
er werd besloten een sluis te bouwen in de gracht van het fort Willem en Marie, ofwel de
Papenbril, uitvarende in de rivier de Dieze aan het begin van de stads-haven bij de boom.

1739
een bedrag van 3.230 gulden werd gevoteerd voor een tweede sluis in het fort Willem en
Marie. Waarin de stad ’s-Hertogenbosch, om haar scheepvaart te behouden, de helft betaalde.

1750
in dat jaar werd aanbesteed het nu nog aanwezige Kruithuis van de Citadel; in later tijd ook
genoemd het Patronen-magazijn.
Volgens het bestek is dit gebouw:
Lang 13 meter
Breed 9,10 meter
Hoogte der muren 2,92 meter
Hoogte kruin 6,60 meter
De rechte muren zijn 1,86 meter dik
De noordwestelijke sluitmuur 0,98 meter dik
De zuidoostelijke sluitmuur 1,18 meter dik
Het gebouw bezit 7 luchtopeningen

1766
de eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ’s-Hertogenbosch was ook verantwoordelijk voor
de bomen en het gras op de wallen van de Citadel. In het aangehaalde jaar stonden er 234
bomen op de wallen, die regelmatig gerooid werden. Doordat men de wortels in de grond liet
zitten ontstond er een extra versteviging van de wallen.
Mocht de kwaliteit van het gras slecht wezen, BV. Door afslag als gevolg van regen, dan
moest het vervangen worden door nieuwe zoden. Deze werden als regel gestoken op
landerijen in de omgeving van ’s-Hertogenbosch. De landslieden waren verplicht deze te
leveren tegen een door onze luijden vast te stellen prijs.

1785
in het archief van de Dienst der Genie in Noord-Brabant, vonden we het al eerder genoemde
inspectie-rapport van de Luitenant Generaal der Cavalerie Van der Drissen.
Hij beschrijft de Citadel
Een brug van 11 ½ voet
Majoorswoning
Officierswacht
Provoost
Twee poortkamers
Een poortsecours
Kruijtmagazijn

Laboratorium
Verbuswinkel
kogelhok
Houten loods
Twee eijskelders
1789
de aannemer W.Hubert bouwde op het terrein van het fort Willem en Marie een nieuwe
provoost voor een bedrag van 65.600 gulden. Deze provoost heeft tot 1804 als zodanig dienst
gedaan. In een aantal lokalen van dit gebouw was ook de militaire krijgsraad gevestigd.

1794
door de aannemer J. van Wanrooij werd voor een bedrag van 2.950 gulden reparatie en
vernieuwingen verricht aan ’s Lands werken op de Citadel, waaronder het plaatsen van een
hardstenen pomp.

1800
het geld in ’s Rijks schatkist is kennelijk op.
Op 13 oktober 1800 ontving de Directeur Generaal Van Hooff een brief uit ’s-Gravenhage
van de Agent van Oorlog der Bataafsche Republiek, dat aan zijn verzoek om geld beschikbaar
te stellen tot herstel van het zwakke front gelegen bij de poort van de Citadel geen gevolg kon
worden gegeven door de slechte situatie van penningen in ’s Lands Casse en in deze tijd van
vrede kon een uitgave van 160.000 gulden niet worden gedoogd.

1830
het uitbreken van de Belgische opstand is de aanleiding van het feit dat de Luitenant Kolonel
eerstaanwezend Ingenieur der Genie D.L. de la Rochette van Z.K.H. de Admiraal de opdracht
ontving om de Citadel in staat van verdediging te brengen. Als gevolg van jarenlang
verwaarloosd onderhoud was de toestand van dit fort zo disporabel dat, aldus zijn antwoord
dan Z.K.H. de Papenbril nog nauwelijks de naam Citadel waard is.

In een uitvoerig schrijven vermeldt hij, dat de gebouwen van de Citadel niet bomvrij waren;
de wallen moesten aanmerkelijk verhoogd worden; omtrent de legering van de manschappen
doet hij eveneens aanbevelingen.
Zijn adviezen werden opgevolgd. Er kwam een aanbesteding en nog in datzelfde jaar werd
begonnen met het in staat van verdediging brengen van de Citadel. Er moest heel wat werk
verzet worden.
In een advertentie = alsmede door middel van aanplakbiljetten = werden ingezetenen van
de dorpen rond ’s-Hertogenbosch uitgenodigd om tegen een billijke prijs te komen werken
aan het in staat van verdediging brengen van de Citadel.
Er was nog dringend vraag naar:
Minstens
200 aardewerkers
40 timmerlieden met gereedschap
12 hoogkarren voorzien van boomkettingen voor het vervoeren
boomstammen
12 zandkarren

van

Uit het eerste weekrapport van de opzichter bleek, dat hij bij de firma Leeuwenberg te Delft
de volgende bestelling geplaatst had
35 000 spijkers
55.000 spijkers

16 duims
13 duims

Volgens het weekrapport van 9 mei 1831 arriveerden er voor de Citadel 7 schepen die
beladen waren met:
6.245 masten palissaden
1.090 strekkende ellen gordingen
120 iepen boomstammen.

De opzichter tekende hier nog bij aan, dat 42 baggerwerkers doende waren buiten de
Hoofdwacht met het aanbrengen van rijshout
In verband met de grote spoed waarmede dit werk uitgevoerd moest worden was het de
opzichter toegestaan de navolgende hoge daggelden uit te betalen:
aardewerker:
timmerman:

1,10 gulden.
1,50 gulden

1834.
Door een zeer zware storm van 31 december 1833 en 1 en 2 januari 1834 alsmede door de
zeer hoge waterstand werd er grote schade aangericht aan het fort. In een schrijven van
24 maart 1834 gelastte Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins Veldmaarschalk:
Het herstel van de Citadel te ’s-Hertogenbosch.

1838.
Een brand op 25 januari 1838 verwoestte een deel van de gebouwen binnen de wallen van de
Citadel. Spoedig vond er een aanbesteding plaats voor het herstel van de schade.
Nog datzelfde jaar vond er een andere aanbesteding plaats ten behoeve van de sloop van de
geblindeerde lokalen en kazematten op de Citadel. Volgens het weekrapport van de
betreffende opzichter zouden deze in verval zijn geraakt zowel door de tijd als door
vervreemding.

1848.
In dat jaar werd het, op de binnenplaats van de Citadel staande, Huis van Arrest ingrijpend
verbouwd en bestemd tot permanent verblijf van de hier gelegerde officieren en
manschappen.
Het fort heeft dan de functie gekregen van Kazerne.

1853.
De binnen de Citadel gelegen houtloods werd in dat jaar ingericht voor zijn nieuwe functie
van Provoosthuis De afmetingen van het Provoosthuis bedroegen:
‘

15,95 meter lang en 6,80 meter breed en bestond uit begane
grond en een verdieping.

Overigens werden er kennelijk meerdere werken uitgevoerd aan dit fort. In het betreffende
garnizoensboek van het jaar 1853 spreekt men herhaaldelijk over: betalingen in verband
met groot onderhoud Citadel.

1870.
In de aanwezige gebouwen op de Citadel Kazerne werd toen mede gevestigd:
De Officiersopleiding voor onder – officieren.
Deze opleiding - meer genoemd de Hoofdcursus - is hier gevestigd geweest tot 1890.

1877.
Zowel vòòr als nà dit jaartal vinden er hoofdzakelijk onderhoudswerkzaamheden plaats aan
de Citadel. In deze zelfde periode 1877 - 1880 werd èèn van de vijf bastions die het fort
bezat = de zuidwestelijke = gesloopt in verband met de verbreding van de Zuid Willemsvaart.
In de garnizoensboeken die betrekking hebben op het bovenstaande jaar ( en de daarop
volgende jaren ) komen we regelmatig correspondentie tegen inzake het dempen van de
grachten van het fort langs de zijde van de Zuid – Willemsvaart; het aanleggen van een
nieuwe weg en het slopen van de toegangsbrug tot de Citadel.

We geven een gemiddelde van het maximale loon, dat aan het Rijk in rekening mocht worden
gebracht in deze jaren
Kar met paard en èèn begeleider:
Handkar:

0,08 cent per rit binnen de vesting.

Handlanger:

0,09 cent per uur.

Timmerman:

0,13 cent per uur.

Loodgieter:
Schilder:

0,40 cent per rit binnen de vesting.

0,14 cent per uur.
0,11 cent per uur.

1889.
Alle kazernes te ’s-Hertogenbosch = waaronder ook de Citadel = werden aangesloten op
het waterleidingnet.

1891.
Het op de binnenplaats van de Citadel staande stenen gebouw werd uitgebreid met vier
vleugels voor legering van militairen.
Deze uitbreiding is weer gesloopt bij de verbouwing van de Citadel – Kazerne tot
Rijksarchief.
In het bestek van het genoemde jaar 1891 was ook opgenomen de werken inzake een
gedeeltelijke vergraving van de wallen en werkzaamheden aan de bekledingsmuur van dit
fort.

1892.
Volgens de garnizoensboeken over de periode 1892 - 1899 werd het, op de Citadelkazerne
staande Provoosthuis, niet alleen aangepast om beter aan zijn functie te kunnen
beantwoorden, maar delen van dit gebouw werden in deze periode voor langere of kortere tijd
geschikt gemaakt voor andere functies zoals smederij; geweerwerkplaats; muziekzaal.
De toen aanwezige keuken ( ten westen van het hoofdgebouw ) werd volgens het bestek van
het jaar 1892 behoorlijk opgeknapt en opnieuw ingericht met materialen uit de toen
opgeheven Tolbrug – Kazerne.
Toen de verbouwing klaar was beschikte de keuken van de Citadel – Kazerne over:
Drie kookketels van respectievelijk 450; 400 en 250 liter inhoud.
Een braadketel voor spek en vet van 70 liter inhoud.
De afmetingen van het gebouw bedroegen:
Keuken:
lang 9,60 meter
breed 6,80 meter.
Berging:
lang 5,10 meter
breed 3,00 meter.

1899.
Het maken van een wachtgebouw op de Citadel; - Kazerne:
Bestek

nummer

58.

Begroot

op

4.500,--

gulden.

In deze zelfde periode werd er aan de oostzijde van het wachtgebouw = binnen de
Citadelkazerne = tegen de ringmuur een loods gebouwd, welke diende als werkplaats voor
de sergeant – timmerman, alsmede tot berging van twee handwagens en schoonmaak
gereedschap.
De afmetingen bedroegen 8,64 meter lang en 2,72 meter breed.
De bouwkosten beliepen 405 gulden.

1911.
In dat jaar vindt er een aanbesteding plaats van een aantal onderhoudswerken in en rond de
Citadel – Kazerne.
Deze zijn nader als volgt omschreven:
120 m2 voegwerk vernieuwen
Begroot

160 m2 voegwerk herstellen.
op

92

gulden.

Bij de algemene voorschriften van dit bestek lichten we het navolgende eruit omtrent het
verblijf van de opzichter:
Zijn keet moet minstens 4 meter bij 4 meter afmetingen hebben en bestaan uit
een behangen lokaal met tochtruimte
Een kelder was niet noodzakelijk, wel 2 kasten.
Voor stoffering en meubelen mocht de opzichter een bedrag van zestig gulden besteden op
kosten van de aannemer.
Voor de werknemers werd alleen omschreven, dat men toestemming had om gebruik te
maken van het aanwezige privaatgebouw op het kazerneterrein. ( rond 1916 wordt ook een
keet voor de werknemers vereist.)

1912..
Uit correspondentie blijkt, dat de Citadel – Kazerne werd ingericht om tot onderkomen van
het 6e Regiment Infanterie te dienen.
Onder de nodig geachte verbeteringen aan de kazerne ten behoeve van de huisvesting van dit
onderdeel komen we in het garnizoensboek de aanvraag tegen betreffende een crediet van
f. 18.000,- voor de bouw ven een exercitieloods
In het garnizoensboek van 1917 komen we de mededeling tegen, dat er geld beschikbaar is
gekomen voor de bouw van een exercitieloods, die tevens gebruikt kan worden voor
schermgymnastiek. Omdat het dan beschikbare bedrag vrijwel overeenkomt met het
aangevraagde crediet, nemen we aan, dat het over dezelfde loods gaat.

1914.
In de onderhoudsbestekken wordt de Citadelkazerne wel regelmatig vermeld, maar er worden
geen omschrijvingen gegeven over de aard der verbouwingen. Een en ander vindt zijn
oorzaak in de mobilisatie tijdens Wereldoorlog 1. ( 1914 – 1918.)
Men beperkte zich tot de vaste tekst:
Herstellingen en voorzieningen aan Militaire Gebouwen en Werken te
’s-Hertogenbosch in verband met het buitengewoon onder de wapenen roepen
van dienstplichtigen.

1915.
Bij bestek 90, onderhoudswerk Citadel Kazerne, waren de navolgende uurlonen
toegestaan:
Loodgieter, metselaar, timmerman
0,23 cent.
Aardwerker, handlanger
0,20 cent.

1918.
De houten vloeren van zowel het wachtgebouw als diverse lokalen van het hoofdgebouw
waren toe aan dringend herstel.

1920. - 1930.
Na de eerste wereldoorlog werd fors bezuinigd op het onderhoud van militaire gebouwen.
Dit vond enerzijds zijn oorzaak in het feit, dat de belangrijkste vijand Duitsland door het
verdrag van Versailles ( 1919 ) ontwapend was en er een sterk vertrouwen was in de zojuist
opgerichte volkenbond ( dat in de toekomst geschillen vreedzaam zou oplossen ); anderzijds
door het feit, dat de Nederlandse Krijgsmacht in 1922 aanmerkelijk werd ingekrompen.
’s-Hertogenbosch verloor bijna zijn gehele garnizoen bij deze reorganisatie.
In deze periode beperkte men zich tot de allernoodzakelijkste onderhoudswerkzaamheden aan
de gebouwen van dit fort.

1930. - 1940.
Pas in de tweede helft van de jaren dertig werden de Nederlandse defensie – uitgaven weer
verhoogd.
Dit gebeurde door de herbewapening van Nazi – Duitsland en de Nederlandse maatregelen
tegen een mogelijke aanval. Deze verhoogde uitgaven van defensie kwamen echter weinig ten
goede aan de Citadel. De kazerne was inmiddels te verouderd om plaats te bieden aan de
moderne gemotoriseerde eenheden van het Nederlandse leger.
Er verrijzen nieuwe kazernes: Frederik Hendrik ( 1936 ) en de Willem 1. ( 1939.)

1950. - heden.
Over deze periode zijn op dit moment ( 1994 ) nog geen gegevens met betrekking tot de
Citadel Kazerne in het archief voorhanden.
Van een enkele: oud – gediende kregen we de navolgende informatie.

1953.
Eèn der vleugels van het hoofdgebouw werd ingericht voor de Militaire Geneeskundige
Dienst = kortweg genaamd de M.G.D. = compleet met ziekenzaal.
In het hoofdgebouw zelf waren een aantal militaire bureaus gevestigd.
In deze periode verdwenen ook de befaamde met vetkool gestookte ploffende potkachels uit
de Citadel. Ze werden vervangen, deels door op olie gestookte kachels, deels door op aardgas
brandende kachels. Dat men nog zoveel geld investeerde in deze kazerne is een verhaal apart.
De aanvraag om de potkachels bij de M.G.D te vervangen was al een aantal malen
afgewezen.
Uiteindelijk zou het Hoofd van de Geneeskundige Troepen uit den Haag de zaak
nader komen inspecteren. Deze officier had nog maar net de ziekenzaal betreden, of de
daar staande potkachel plofte zo geweldig en met zo’n stofexplosie, dat alle bedden
verschoond moesten worden. Onmiddellijk moesten deze kolenkachels van hogerhand
vervangen worden.
Het blijft natuurlijk de vraag waarom deze potkachel juist plofte op het moment van
binnenkomst van deze officier.

1955.
Een gedeelte van de kazerne werd in gereed gebracht voor de legering van een Compagnie
van het bewakingskorps van het Regiment Van Heutz.
Dit in gereedheid brengen betrof ondermeer voorzieningen aan het sanitair en de keuken,
alsmede het verfwerk aan de diverse gebouwen.
Zij kwamen een Compagnie van het Bewakingskorps van de Landmacht ( B. K. L. ) aflossen
hetwelk per 1 januari 1955 was opgeheven.

1959.
Het wachtgebouw van de Citadel dreigde ten onder te gaan aan hetzelfde euvel als de toren
van Pisa.
Aannemersbedrijf P. Kreté kreeg van de Dienst der Genie opdracht om, door het plaatsen
van extra funderingen, dit gebouw uit 1899 voor de toekomst te behouden. Ondanks
tegenslag brachten zij het werk tot een goed einde.

1964.
In dat jaar werd de Citadel – Kazerne door het Ministerie van Defensie afgestoten en kwam
er een einde aan haar militaire geschiedenis van enkele eeuwen in de stad ’s-Hertogenbosch.

1982.
Er werd een nieuwe functie gezocht en gevonden voor het fort:
Het

RIJKSARCHIEF

in

NOORD – BRABANT.

Een omvangrijke restauratie en verbouwingswerkzaamheden van de Citadel waren nodig om
het aan deze functie te laten beantwoorden.
In 1986 opende het Rijksarchief in Noord – Brabant haar poorten van de Citadel.

1994.
De aannemerscombinatie:
B.V. Bouwbedrijf Hazenberg
en
Nico de Bont en Zn. V.O.F.

Beginnen in opdracht van de Rijksgebouwendienst,

Aan

directie Zuid

de restauratie van de
vestingmuren van de historische Citadel - Kazerne

Het werk zal ondermeer bestaan uit:
Het herstel van de muren.
Het gedeeltelijk inboeten van het metselwerk ter plaatse van de waterlijn.
Het vervangen van het voegwerk.

Ongetwijfeld zullen de werkzaamheden aan de natte gracht waarbij gebruik wordt gemaakt
van een stalen damwand om de werkvloer droog te leggen, de meeste aandacht trekken.
Wellicht geeft deze bodem van de rivier de Aa langs de vestingwallen bepaalde geheimen
prijs, zoals in 1831. Toen vond de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie bij
sloopwerkzaamheden:

Een galg met toebehoren
Een geselpaal
Enige stukken hout
Een deur.

In zijn rapport schreef hij: wat moet ik met deze Rijks – eigendommen ?

Maar ook al zouden er geen spectaculaire vondsten gedaan worden langs de vestingmuren,
dan nog is er in de Bossche – Archieven voldoende materiaal beschikbaar aan
correspondentie; rekeningen; foto’s; bestekken; etc. om bij een Open Monumentendag,
door middel van een presentatie, aandacht te schenken aan de geschiedenis van:

DE

CITADEL:
DIE

STERCKE

V E S T E.

VERKLARING
Bastion:

VAN

GEBRUIKTE

TERMEN.

Uitstekend gedeelte van een vestingwal.

Belgische opstand: 1830. De verschillende vestingen in de provincie Noord – Brabant,
die toen in de voorste linies lagen, werden in staat van beleg verklaard.
In deze periode waren in de vesting ’s-Hertogenbosch ruim 3000
manschappen gelegerd.
Carolus gulden:

Gouden munt voorzien van de beeltenis van Karel de Stoute.

Contrescharp:

Buitenhelling van een fortgracht.

Duims:

Amsterdamse Duim

El:

Nederlandse El.

Gordingen:

Dwarshout voor koppeling van 2 spanten van een rij palen.

Kazemat:

In een bastion ingebouwde, bomvrij onderkomen voor de
manschappen of te gebruiken als magazijn.

Negotiatie:

Afsluiten van een lening.

Oord:

Geldswaarde van een kwart van een munteenheid, aldus genoemd
naar de munten, die door een kruis in vier hoeken ( oorden ) waren
verdeeld.

Palissaden:

Houten palen voor het bouwen van een verdedigingsschans.

Poortsecours:

Vluchtpoort.

Pulvermagazijn:

Kruitmagazijn of kruithuis.

Reductie:

Terugbrengen onder een bepaald gezag, in deze context gebruikt
als het vervallen van kloosters e.d. aan de Staat.

Roeden:

Bossche roede was 5,75346 meter.

Rijshout:

Afkomstig van takken van wilgen = elsen = essenbomen;
Wordt als bossen gebundeld gebruikt om:
een weg aan te leggen door moerassig gebied en als zinkstuk onder
vestingwallen.

Stilleke:

Toilet van hout vervaardigd.

Schans:

In het veld opgeworpen versterking.

2,57 centimeter.

69 centimeter.

Val van Napoleon:

In 1813 werd Napoleon door een coalitie van Oostenrijk, Pruisen
en Rusland in Duitsland een groot aantal nederlagen toegebracht.
In december van 1813 verschenen Pruisische troepen voor de
Vesting ’s-Hertogenbosch. Zij eisten, dat het Franse bezettings
leger van de stad met een sterkte van 700 man onder leiding
van Kolonel Laraitrie zich zou overgeven.
De Citadelkazerne was ( in tegenstelling tot de overige
verdedigingswerken en forten in en rond ’s-Hertogenbosch ) in
zeer goede staat van verdediging gebracht. Omdat de Pruisische
troepen in verband met acties van Franse troepen elders in
Noord – Brabant harder nodig waren duurde het tot
Januari 1814 alvorens de Pruisische troepen opnieuw onze stad
belegerden. De Fransen ( 900 man sterk ) verschansten zich in de
Citadel. Zij gaven zich echter na onderhandelingen over en
mochten na achterlating van hun wapens de stad verlaten.

Verbuswinkel:
Verbusserij:

Mogelijk verbastering van het woord bushuis wat dezelfde
betekenis heeft als arsenaal, een opberg en bewaarplaats in
een vesting.

Voet:

Bossche voet was 0,287673 meter.

Wenceslaus

Hertog van Brabant; Luxemburg en Limburg.
Huwde met Hertogin Johanna van Brabant.
Praag 1337 - Luxemburg 1383

Z.K.H. de Admiraal,
Prins Veldmaarschalk.

Kroonprins Willem Frederik Karel; de latere Koning Willem 2.
Regeerde van 1840 - 1848.

Geraadpleegde Bronnen:
Archief van de Dienst der Genie in de Provincie Noord – Brabant.
Archief van het Provinciaal Bestuur van Noord - Brabant

