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INLEIDING
In de meeste steden of dorpen zijn er wel straten of pleinen waar ingezetenen een bijzondere
band mee hebben.
Een van de wijken in onze stad waar de schrijver van dit artikel van jongsaf een warme
belangstelling voor had was het gebied tussen de brug nabij het: "Witte huis" en de draaibrug.
Hierin liggen (lagen) ook de nader beschreven gebouwen. Tot deze belangstelling heeft zeker
bijgedragen het feit, dat we op weg naar èèn van onze grootouders, deze route vrijwel wekelijks
liepen.
Met name Houthandel Venroy trok - weer en wind dienende - dusdanig onze aandacht, dat het
altijd een punt was, waar we gekomen op de brug even stil stonden.
In onze kinderogen waren het uitzonderlijk grote en dikke boomstammen welke beneden ons in
de rivier de "Aa" lagen in te wateren.
We boften wanneer we op dat moment getuige waren, dat èèn der stammen door de daar
aanwezige ..... naar boven werd getakeld. Vervolgens werd hij dan op èèn of meerdere lorries
getransporteerd naar de zagerij.
Wat verder - richting Zuid-Willemsvaart - lag achter een afrastering van gaas het Kruithuis.
Hier kon je je fantasie over de Vaderlandse Geschiedenis vrijwel onbeperkt zijn loop laten gaan.
Min of meer werd dit veroorzaakt of moeten we schrijven: "wat te danken aan" een onderwijzer
van de lagere school.
Deze man "gaf" geen Vaderlandse geschiedenis, neen hij "speelde" het.
Na het schouwspel, dat hij ten beste had gegeven bij het onderwerp: de belegering van 'sHertogenbosch, de inname en de intocht van Prins Frederik Hendrik, vervolgde hij dit met de
inname van het "Kruithuis".
De Bosschenaren, op de vlucht voor de vijand, hadden zich hier met hun vrouwen en kinderen
verschanst. De zware deuren van het gebouw waren geblokkeerd met zandzakken en de brug
over de gracht zo zwaar vernield, dat hij onbruikbaar was. De boodschapper van de Prins welke
de Bosschenaren moest sommeren zich over te geven, kon onverrichter zake terugkeren.
De Prins nam dit niet; ging hoogstpersoonlijk naar het Kruithuis, en liet, nadat hij een dam van
zand in de gracht had gelegd, zijn soldaten de poort rammen met een grote boomstam.
Nog zie ik onze onderwijzer met zijn aanwijsstok als de boomstam, van achter uit de klas met
een versnelde pas naar voren lopen, waarbij het schoolbord als poort fungeerde.
De aanvallen van de soldaten van de Stedendwinger leken ons zo hevig, dat we er van overtuigd
waren, dat noch van de toegangspoort noch van het gebouw zelf veel moet zijn overgebleven.
De aanwezige Bosschenaren gaven zich na enige tijd over aan de belegeraars. Deze bezetten het
Kruithuis en namen alle daarin aanwezige goederen in beslag.
Overigens moet de schade veroorzaakt door het rameren meegevallen zijn.
De geschiedschrijver maakt alleen melding van het aanbrengen van een nieuw slot en het
schilderen van de voorpoort. Dit laatste moest toch gebeuren. Onze voorvaderen hadden in 1621
door Henk Goossens het Stadswapen als teken van eigendom op de poort laten schilderen. Dat
was voorbij.

Het Kruithuis was nu eigendom van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.
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Het zou 318 jaren duren vooraleer 's-Hertogenbosch dit gebouw weer in zijn bezit zou krijgen.
Het Kruithuis heeft in de loop der jaren heel wat gebeurtenissen aan zich voorbij zien trekken.
Het heeft zich als enig ongeschonden Kruithuis uit de periode van de tachtigjarige oorlog tot
heden kunnen handhaven.
Het stadsbestuur, dat op 28 mei 1616 het besluit nam van:
sal doen maecken ende stellen een munitiehuys tot bewaeringhe ende meeste veserkeyt
van de provisie van buspoeder
had toen weinig vermoedens, dat dit gebouw nog ooit dienst zou doen als:
Museum voor hedendaagse kunst.

Henk Bruggeman
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BEWONERS VAN DE DIENSTWONINGEN
We hebben geprobeerd aan de hand van de
"Adresboeken der Gemeente 's-Hertogenbosch"
iets meer aan de weet te komen over de personen die daar gewoond hebben.
De genoemde boeken verschenen periodiek - overigens zeer onregelmatig - in de jaren 1865 1975.
Helaas is de aanwezige collectie in het Stadsarchief niet meer compleet. Hierdoor ontbreekt bij
een deel der bewoners het jaartal waarin zij de woning verlaten hebben.
We willen er ook nog aan toevoegen, dat om dezelfde reden de tijdsduur, dat de bewoners
gehuisvesd????? zijn geweest hier, kan afwijken van de aan ons bekende gegevens.
Een ander probleem is de regelmatige wijzigingen in de nummeringen van de woonhuizen en de
naamsveranderingen van de straten.

Als voorbeeld nemen we het jaar 1885

Wijk M

Zuid-Willemsvaart

no. 68

Citadel of Papenbril

no. 69

Brugwachterswoning

no. 70

Wachthuis

no. 71

Kruitmagazijn

Een ander voorbeeld is het jaar 1903.

Wijk M

Zuid Willemsvaart

no. 68

Citadel of Papenbril

no. 69

Brugwachterswoning

no. 70

Opzichterswoning (Vliertstraat 2)

no. 70a

Militaire Broodbakkerij
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no. 70b

Woning Administrateur (Vliertstraat 6, later 8)

no. 71

Kruitmagazijn en Wapenkamer

no. 71a

Dienstwoning (Citadellaan 1)

no. 71b

Dienstwoning (Citadellaan 3)

no. 71c

Dienstwoning (Citadellaan 5)

In latere jaren worden de straatnamen
Citadellaan en Vliertstraat
ingevoerd.
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OPZICHTERSWONING
Vliertstraat 2
Dit huis is tot stand gekomen ingevolge een overeenkomst van 27 maart 1899 welke gesloten
werd tussen de Staat der Nederlanden en de Gemeente 's-Hertogenbosch, welke werd
goedgekeurd bij de wet van 9 april 1900 (staatsblad 55).
Deze overeenkomst hield onder meer in: dat door de Staat der Nederlanden aan de Gemeente 'sHertogenbosch in eigendom werd overgedragen het "Wachthuis" aan de voormalige
Orthenpoort waarbij tevens werd bepaald, dat de Gemeente 's-Hertogenbosch zou bouwen en ter
beschikking van het Departement van Oorlog zou stellen: "een voor een gehuwde militair
geschikte woning".
De woning werd op 1 december 1900 in gebruik genomen. De bouwkosten bedroegen plm. f.
4300,-Het gebouw kreeg de functie van: Woning van een Opzichter der Tarteficatiën.
In de Archieven der Dienst Genie wordt deze woning minimaal vernoemd:
Bestek 1913.

Vergroten van een slaapkamer

Bestek 1915.

Stellen van een schutting tussen de Militaire Bakkerij en de Bergloods
van de Opzichterswoning.

Het behang en verfwerk in en aan deze woning worden wel regelmatig vernoemd in de
Bestekken.

Bewoners: Vliertstraat 2
J. Hoogendam
G.Ch.Th. Verspoor

Opzichter Genie 1901 - 1904.
Opz. Tarteficatiën 2e klasse
1908 - 1915

op hetzelfde adres inwonend (1908 - 1909).
G.G. Verspoor
Gep. Adj. O.Off. Artillerie
T. Verspoor
Bouwkundig tekenaar
J.T. van de Berge

Opz. Tekenaar Genie
1919 -

J.H. Cobben

Opz. Tartificatiën 2e klasse
1928 - 1930
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G. Krietemeyer

Opzichter Tarteficatiën
1937 - 1941
1945 - 1950

T. de Boer

Technisch Ambtenaar Genie
1950 - 1955

H.C. Trane

Technisch Ambtenaar Genie
1955 - 1976

Deze woning is nog een aantal jaren "gekraakt" geweest. Hij werd in latere jaren verkocht aan:
Mevrouw J.M.H. vd. Hoogen.
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MILITAIRE BROODBAKKERIJ
Vliertstraat 4
De Militaire Bakkerij werd gebouwd en ingericht op militaire rijksgrond aan de Vliertstraat
nabij het laboratorium; e.e.a.
ingevolge de overeenkomsten goedgekeurd door de Minister van Oorlog op 17 juni 1902.
5e Afdeling no. 55 bestek no. 197 - 1902.
De directie over dit werk werd gevoerd door de Kapitein-Eerstaanwezend Ingenieur M. Onnen.
Met het dagelijks toezicht was belast de 2e Luitenant-Ingenieur J.R. Reijsenbach.
Het gebouw werd op 5 juni 1902 aanbesteed en in januari 1903 in gebruik genomen.
De totale bouwkosten bedroegen f 25300,-- en werden bestreden uit de opbrengst van de
verkoop der oude bakkerij, welke gelegen was aan het Hinthamereinde.
Wij vermelden graag de navolgende gegevens over deze oude bakkerij.
In vroegere jaren begon het "Hinthamereinde" bij de Geerlingsche brug en liep door tot
aan de Zuid-Willemsvaart. In latere jaren heeft men dit gedeelte ook Hinthamerstraat
genoemd en begon het Hinthamereinde pas over de brug van de Zuid-Willemsvaart.
De poort van de Militaire Bakkerij is nog aanwezig en wel tussen de huisnummers 207 209. Boven deze poort bevindt zich een gevelsteen met de tekst:
"IN DEN VALK"
met de jaartallen 1640 - 1888.
Loopt men iets verder door naar de "Windmolenbergstraat" daar kan (kon) men via een
poortje dat aanwezig is (was) een blik werpen op de voormalige bakkerij.
Wanneer we nu terugkeren naar de nieuwbouw aan de Vliertstraat, dan zien we, dat daarin
gevestigd waren:
De Militaire Bakkerij
Een Magazijn voor Levensmiddelen.
Een woning voor den Administrateur.
In het jaar 1905 werden met Bestek 140 door de Dienst der Genie een aantal extra
voorzieningen getroffen, bestaande uit:
Een scheidsmuur.
Een houten brug door het ovenlokaal welke voorzien was van deuren aan de
beide zijden.
Een takeltoestel.
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Daarnaast vonden er regelmatig onderhoudswerken en vernieuwingen in deze Bakkerij plaats.
17 mei 1912.
Leveren van 3 hetelucht bakovens door de firma Peter den Boer te Rotterdam.
begroot op f. 5270,--

12 maart 1914.
Leveren van een meng- en kneedmachine door de firma T. Verhoeven te Tilburg.
begroot op f. 1050,--

1915.
Vernieuwen van 22 m3 kunstgranietvloer.

In het register: Militaire Gebouwen onder Beheer der Eerstaanwezend Ingenieur te 'sHertogenbosch, vonden we de navolgende technische gegevens over de inrichting van dit
gebouw.
Er bevinden zich een drietal dubbele hetelucht ovens in de bakkerij. Terzijde van iedere oven,
ter hoogte van het stookgat, bevinden zich ingemetselde waterreservoirs van 80 liter inhoud.
Op de ovens staan in de zandbedekkingplaat ijzeren reservoirs.
Op de middelste oven heeft deze een inhoud van 240 liter; op elk der beide andere ovens
hebben deze reservoirs een inhoud van 100 liter.
In elke oven kunnen gelijktijdig 280 rations worden gebakken.
De tijd hiervoor bedraagt 2 uur.
Boven iedere oven bevindt zich een schoorsteen van afm.: 0,22 x 0,33 en opgaande tot 11,75
meter.
De kneedmachine kan 150 kg meel verwerken.
Een "national Gasmotor" van 6 PK dient voor het drijven van de kneedmachine en het
hijswerktuig.
Er is in het Gebouw een berging voor 10.000 kg meel.
Bovendien bevindt er zich een ruimte in het Gebouw voor het opslaan van verduurzaamde
levensmiddelen.

De kelder is uitgerust met 4 stangen van plm. 8 meter lengte en voorzien van totaal 150 S haken
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voor het ophangen van spek.

De Militaire Bakkerij schijnt tot plm. 1947 in gebruikt te zijn geweest. Tussen 1947 en 1952
werd deze taak overgenomen door bossche bakkers, met name:
Lamoen in de Vughterstraat
B. Kuenen in de Hinthamerstraat.
In 1952 beschikte het Garnizoen 's-Hertogenbosch weder over een eigen bakkerij welke toen
gevestigd was in de Lunetten Kazerne te Vught.
In een deel van de gebouwen van de voormalige Militaire Bakkerij aan de Vliertstraat zijn ook
nog gevestigd geweest de kantoren der Dienst der Genie.
Toen deze Dienst werd overgeplaatst naar de Isabella-Kazerne, vestigde zich hierin de
Technische Dienst der Rijkspolitie. De verdieping van dit gebouw is ook nog verhuurd geweest
aan een kunstatelier, maar uiteindelijk werd het een depot van het Kruithuismuseum.
In de nabijheid van deze Bakkerij stonden enkele kleine bijgebouwen.
Een ervan was de werkplaats van de Hr. Geweermaker; in latere tijd nog in gebruik geweest als
timmerwerkplaats van de Dienst der Genie.
Voordat het museum dit gebouwtje in gebruik nam, deed het nog dienst als onderkomen voor de
bossche modelspoorvereniging.
Een ander gebouwtje was de bergloods, welke geheel of gedeeltelijk in gebruik was bij de
bewoners van de opzichterswoning.
In 1978 noteerde de Bossche Gemeenteraad een bedrag van 170.000 gulden voor aankoop en
sloop van deze militaire gebouwen en woningen.
De bedoeling was om er een park aan te leggen.
Ook toen protesteerden de bewoners - evenals in 1995 1996 - van deze woningen:
J.Th. Westerhoven
H. Craane
N. Bijveld
W. Corton.
door middel van een ingezonden stuk in het Brabants
Dagblad tegen de voorgenomen sloop.

Over de woning van de Administrateur der Militaire Bakkerij en het Levensmiddelenmagazijn
zijn we geen bijzonderheden tegen gekomen.
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WONING ADMINISTRATEUR
Vliertstraat 6, ook aangeduid met no.
A. Sirag

C.W. Bauling

Administrateur Militaire Bakkerij
1903 - 1906
Administrateur Militaire Bakkerij
1908 - 1909

F. Kiepe

Administrateur der Militaire Bakkerij en van het Militair
Magazijn van Levensmiddelen
1910 - 1915

P. Schrier

Adjuant O. Off. Administrateur Militaire Verpleeginrichtingen
1928 - 1930

W.A.H. Corton

Tekenaar-Opzichter der Dienst der Genie
1951 - 1995
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DRIE WONINGEN VOOR GEHUWDE MILITAIREN
AAN DE ORTHENUITGANG
Volgens het "Register van Militaire gebouwen in het Garnizoen van 's-Hertogenbosch, in beheer
bij de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie", zijn deze woningen gebouwd op militaire
Rijksgrond ingevolge overeenkomst welke goedgekeurd werd op 30 juni 1902.
5e Afdeling no. 32 (Bestek 209 dienstjaar 1902).
De Directie over dit werk werd gevoerd door den Kapitein Eerstaanwezend Ingenieur M.
Onnen. Met het dagelijks toezicht was belast de 2e Luitenant Ingenieur J. Reijsenbach.
De bouwkosten bedroegen f 7960,-- en werden geheel bestreden met de opbrengst van de
verkoop van het gebouw op den "Uilenburg" aan de "Vereniging van vrouwen tot het geven van
onderwijs te 's-Hertogenbosch" (Het betreffende gebouw zullen we aan het eind van dit artikel
nog nader beschrijven).
Deze verkoop geschiedde krachtens machtiging van de Minister van Oorlog van 20 april 1901
van 5e afdeling no. 68 en werd goedgekeurd bij de wet van 30 december 1901 (Staatsblad no.
312).
OVer het onderhoud door de Dienst der Genie aan deze woningen is behoudens het verf- en
behangwerk weinig bekend.
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Genie Onderhoudsbestek Jaar 1915.
Aanbrengen van nieuwe schuttingen in de tuinen van de militaire woningen aan de
Orthenuitgang.
De tuinen hadden - volgens de opgegevens maat in het bestek - een lengte van 10 meter.

Genie Onderhoudsbestek

Jaar 1927.

Het behangen van een vijftal kamers welke gelegen zijn in deze militaire woningen.
begroot op f. 100,--

De betreffende woningen werden in 1981 door de gemeente 's-Hertogenbosch van het Rijk
overgenomen.
In de periode 1986-1988 werden deze woningen gerenoveerd.
Per 21 december 1992 kwamen ze in beheer bij de stichting: "Hertoghuizen".
Zoals we al schreven komen we nog even terug op het gebouw op de Uilenburg.
In 1423 stichtte Wouter van Qukel het klooster: "Marienburgh" voor de zusters van den DerdenRegel van Sint Franciscus.
Wanneer we de Walpoort in lopen zien we tegenover het parkeerterreintje de grote zijgevel van
de oude kapel der zusters Franciscanessen. Deze èènbeukige laatgothische kerk werd gebouwd
in 1488. Het was een zogenaamde dubbelkerk, dat wil zeggen, dat de zusters tijdens de
vieringen op een verdieping zaten, teineinde de aardse verleidingen te weerstaan. In 1566 werd
de kerk zwaar beschadigd door de beeldenstorm.
In 1629 werd de stad door Frederik Hendrik veroverd en werd de Katholieke godsdienst
verboden. Er mochten géén novieen meer aangenomen worden, wawardoor de kloostergemeenschap uitstierf. In 1670 werden de roerende goederen uit deze gebouwen overgebracht naar
een kooster te Maaseik. De kloostergebouwen werden - op de kapel na - successievelijk
afgebroken.
De kapel heeft tot 1693 nog dienst gedaan als schuilkerk. In dat jaar namen de Staten-Generaal
het pand in gebruik tot 's-Lands amunitiehuis of arsenaal.
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In 1868 vestigde zich vanuit Engelen de Zusters van J.H.J. in de Postelstraat.
Door aankoop van gebouwen en grond verwierf deze kloostergemeenschap vrijwel het gehele
voormalige gebied van Marienburgh.
In 1902 werd het militaire gebouw "Marienburgh" door het Rijk voor f. 14000,-- aan deze
Congregatie verkocht.
Aan het begin van deze eeuw werd het klooster aan de Postelstraat verbouwd tot een
scholencomplex.
Het nieuwe klooster aan de St.Janssingel werd uit piëteit "Marienburgh" genoemd.
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Citadellaan 1
dienstwoning

H. Onstenk

Sergeant Majoor Infanterie
1903 - 1909

G. Nottrot

Vaandeldrager 2e Regt. Infanterie
1910 - 1911

J. Berends

Adjudant Vaandeldrager 2e Regt. Infanterie
1912 - 1915

D. Everaers

Adjudant O. Off. Administrateur Veldartillerie
1928 - 1930

J. Bak

Segeant Wielrijders
1933 - 1936

Genie - Bureel
T. Pullen

H.F. van Westerhoven

1937 - 1943
uitvoerder bouwbedrijf
1943 - 1962
Adjudant
1962 - heden

Het Kruithuis en zijn omgeving

22
__________________________________________________________________________
Citadellaan 3
dienstwoning

J.H. Oosterwijk

Adj. O. Off. Infanterie
1903 - 1906

O.A. Koekelman

Sergeant Majoor Infanterie en inwonend

Wed. M.A. Koekelman

Baakster
1908 - 1911

A.D. vd Laar

Sergeant 1e klas Infanterie
1912 - 1915

W. de Jong

Sergeant 1e Klas Infanterie
1927 -

H. Maas

Fourier Veld Artillerie

J. Bak

Fourier Wielrijders
1937 -

P. Stammis
1940 - 1942
Brinkman

Sergeant-Majoor
1942 - 1948

van Riel

Adjudant
1948 - 1962

de Brie

H. Craane

Sergeant
1962 - 1967
Korporaal 1e kl.
1967 - heden
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Citadellaan 5
dienstwoning

G. Nottrot

Adj. O. Off Vaandeldrager
1903 - 1909

G. van Kruchten

Sergeant Majoor Infanterie
1910 - 1915

M.J.J. de Plais

Ambtenaar Genie-Bureel
1925 -

A. Bodemeijer

Hr. Geweermaker Regt.Wielrijders
1928 - 1929

H. Jacobs

Sergeant Mobilisatie Centrum
1930 - 1931

L. Meertjens

Sergeant Militaire Politietroepen
1939 - 1940

J. vd Spreng
1940 - 1942
F.C. Keller

Kantoorbediende Crisis-Controle Dienst
1942 - 1952
en inwonend Familie v.d. Berg

B.T. Sips

Militair Kleermaker
1953 - 1968

N.Bijveld

Wachtmeester Marechaussee
1968 - 1971

Leegstand

1971 - 1974

T. vd Vorst

Burger
1974 - heden
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HOUTZAGERIJEN
Op het exercitie terrein van het Kruithuis zijn in de loop van deze eeuw ook nog houtzagerijen
gevestigd geweest.
Volgens de eerder aangehaalde adresboeken was daar in 1928 aan de zijde van de rivier de "Aa"
gevestigd.
Naamloze Vennootschap
Maatschappij tot Exploitatie van Stoomtimmerfabrieken en Houthandel
"Hunsingo"
H.W. Venroy.
Volgens de genoemde adresboeken zou deze houthandel zo rond de veertiger jaren verplaatst
zijn naar de Vogelstraat. Er wordt althans melding gemaakt van:
Houthandel en Industriemaatschappij
v/h Firma Venroy.
In de nu leegstaande fabriekshal vestigden zich voor langere of kortere tijd nog een aantal
bedrijven. Aan ons werden genoemd:
Melk en Zuivelhandel van Rumpt
Speelgoedfabriek van Aangenendt
Bandenhandel of Drankenhandel "de Citadel"

Op een stuk grond langs de Citadellaan, als het ware ingeklemd tussen Houthandel Venroy en
het excercitieterrein van het kruithuis bevond zich nog een tweede houthandel en zagerij
namelijk die van de firma Rijkers.
Van oorsprong was het een klompenmakerij en waren ze gevestigd in één van de zijstraten langs
de Zuid Willemsvaart vlak bij het bejaardentehuis "Rustoord".
In het begin der 20-er jaren van deze eeuw gingen zij zich specialiseren in het aanleveren van
stuthout voor de kolenmijnen in Limburg. Men pachtte een stuk grond van het RIjk bij het
kruithuis voor de tijdsduur van 30 jaar. De pachtsom bedroeg: 30 gulden 's-jaars.
Om van de aanvoer van hout met de juiste omvang verzekerd te zijn g ing de eigenaar her en der
dennenbossen opkopen.
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Deze moesten dan eerst door hem en zijn familieleden gerooid worden en vervolgens met paard
en kar naar Den Bosch vervoerd worden.
Loon op Zand en omgeving was een bekend werkterrein voor hen.
Was het mijnhout op maat gemaakt, dan werd dit op het terrein opgeslagen. Verkocht men een
partij dan vond het transport per spoorwegen plaats.
Tot 1942 is men op de Citadellaan gevestigd geweest. Op een dag vervoegde zich daar een
duitse Officier welke een bepaalde hoeveelheid hout wenste voor de haard. Het moest
afgeleverd worden op de Anton der Kinderenlaan waar de Wehrmacht een aantal huizen
gevorderd had.
Eigenaar Rijkers weigerde dit.
De dag erop kwam de Officier terug, maar nu met het bevel dat de houtzagerij onmiddellijk
gesloten moest worden.
Gelukkig waren de Zusters van het Carolusziekenhuis bereid een stukje grond te verhuren om
de houtzagerij voort te zetten.
Na de oorlog is er nog moeite gedaan om de grond bij de Citadellaan weer te pachten. Het ging
niet door omdat men toen al andere plannen had met het Kruithuis en zijn omgeving.
Overigens bewaar ik nog persoonlijke herinneringen aan Houthandel Rijkers.
Voor het luttele bedrag van een dubbeltje kochten we daar schors. We gebruikten dit zowel
voor de bouw van de kerststal als voor de versiering aan de buitenzijde van houten bloembakken. Deze waren in de zomermaanden steevast gevuld met afrikaantjes en ook daarvoor hadden
we ons vaste adres.
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HET KRUITHUIS
Wanneer een stad belegerd werd door vijandelijke troepen was het belangrijk voor de
verdedigers dat zij over voldoende middelen beschikten om weerstand te bieden en de stad te
ontzetten. Buskruit behoorde wellicht tot het meest vitale onderdeel van een verdedigingsstelsel.
Wel was het zo, dat er niet altijd even voorzichtig omgesprongen werd met dit zeer ontplofbare
materiaal.
Overal in een stad waren opslagplaatsen om het kruit in tijd van nood, snel bij de hand te
hebben. Men schroomde er zelfs niet voor om het nabij de huizen van de burgers op te slaan.
Alleen indien men deze mogelijkheden had, benutte men de gewelven en torens van de oude
stadspoorten.
Overigens beschikte ook niet iedere stad over voldoende en veilige arsenalen.
Ook in de vesting 's-Hertogenbosch was deze opslag slecht verzorgd.
In 1614 had de Stedelijke Regering daaromtrent al een voorstel ingediend inzake het geschikt
maken van twee gebouwen hiervoor. Het ging om de Pijnappelschpoort op het Hinthamereinde
en de H. Kruispoort in de Vughterstraat. Het plan is waarschijnlijk in een lade blijven liggen op
het stadhuis.
In het jaar 1616 werd dit probleem weer plots actueel. Er ontstond toen brand in de nabijheid
van de Orthenbinnenpoort, waarschijnlijk in de hoofdstraat de Hooge Steenweg.
Er was sprake van een zeer gevaarlijke situatie doordat in de omgeving van de brandhaard nogal
was buskruit opgeslagen lag.
Gelukkig liep het goed af. De Schepenen waren er echter wel van doordrongen, dat er een ramp
voor de stad dreigde, als zo'n kruitopslag door een brand verwoest zou worden.
Zij deden nog in datzelfde jaar een voorstel aan de Stadsvergadering om met spoed een
kruithuis te bouwen. Dit zou moeten komen binnen de vesting 's-Hertogenbosch, doch buiten de
bebouwde kom.
De Stadsregering in onze stad was samengesteld uit 3 ledenen C-groepen, welke aangeduid
werden met het 1e, 2e, en 3e lid.
Het 1e lid. De Schepenen
Negen in getal welke benoemd werden door de Hertog. Zij hadden èèn jaar zitting, maar bij de
vernieuwing van de Schepenstoel op 1 oktober van elk jaar werden altijd twee der aftredende
Schepenen hernoemd om de nog lopende zaken af te handelen. Na de Hertogenlijke periode
werden de genoemde negen benoemd door de Stadhouder. In de Stadhouderloze tijdperken door
de Staten Generaal.
Het 2e lid: De Gezworenen en de Raden
Alle afgetreden Schepenen werden benoemd tot de Raden, maar in het eerste jaar werden zij
Gezworenen genoemd.
Het getal van deze afgetreden Schepenen werd uiteindelijk zo groot, dat op gezette tijden
beperkingen plaats moesten vinden.
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Het 3e Lid: de Dekenen der Ambachten
Zij werden benoemd door de Schepenen, Gezworenen en de Hoogschout op voordracht van de
Gilden. Hun aantal was gesteld op 38.
Na de verovering van onze stad in 1629 door Frederik Hendrik werden zij stilzwijgend buiten
het bestuur gesloten evenals de Gezworenen en de Raden.
(De Hoogschout was de vertegenwoordiger van de Souvereine Vorst in onze stad en de Meijerij
en tevens Hoofd van de Justitie).
Eind mei van het jaar 1616 werd er een commissie benoemd welke tot taak had te adviseren
inzake een plaats welke geschikt was voor de bouw van een kruitmagazijn. Aan deze commissie
werden als deskundigen nog toegevoegd.
De Gouverneur der Stad 's-Hertogenbosch Baron van Grobbendonck
De Kapitein J.C. d'Aubremont
En de Ingenieur-Architect Hr. Jan van der Weeghen

Deze laatste was weliswaar in dienst van de in Brussel residerende Aartshertogen Albertus en
Isabella, maar hij voerde ook opdrachten uit voor de stad 's-Hertogenbosch inzake aanleg van
straten en waterbouwkundige werken. Hr. Jan van der Weeghen was ook Doctor in de
Medicijnen en verleende in onze stad kosteloos hulp aan behoeftige zieke inwoners. Het bestuur
van onze stad schonk hem daarvoor op gezette tijden een vergoeding. Binnen 10 dagen nadat
deze commissie haar opdracht ontvangen had, waren zij er al in geslaagd een geschikt stuk
grond te vinden. Volgens hun bevindingen was dat gedeelte van de beemd (weide) dat
eigendom was van de Zusters van de H. Gertrude en gelegen was ten noorden van de stad in de
nabijheid van de stadswal bijzonder geschikt.
Met name, dat het gelegen was ver van het bebouwde gedeelte der stad sprak de commissie zeer
aan.
Enkele leden van de Stedelijke Regering gingen nu met de Zusters van het genoemde Convent
praten over de aankoop van deze grond.
Over deze aankoop raken we het spoor even bijster. Kennlijk geven de Zusters wel
toestemming om de grond te gebruiken voor de bouw van het kruithuis, doch eerst op 10
september 1629 - na de inname van de stad door Frederik Hendrik - wordt 's-hertogenbosch
volgens Schepenack pas eigenaresse van deze grond.
Aan Hr. Jan van der Weeghen en Rogier van Griensven (deze laatste was Schepen der Stad en
bewaarder der munitie) werd opgedragen een plan ter tafel te brengen omtrent een Ammunitiehuys.
Beide heren reisden hiervoor naar Delft, hetgeen toch vreemd genoemd mag worden. Immers
het ging om de periode, welke we later in onze Vaderlandsche Geschiedenis zouden aanduiden
als de: Tachtigjarige oorlog (1568-1648).
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Weliswaar was er op dat moment het 12 jarig bestand in werking (1609-1621) maar de
Zuidelijke Nederlanden, waartoe 's-Hertogenbosch behoorde, lag toch onverhoop met de
Noordelijke Nederlanden.
Dat men in een vijandelijke stad ging kijken valt wellicht te verklaren uit het feit, dat er in Delft
meerdere kruithuizen aanwezig waren:
Kruithuis van de Staten van Holland
Kruithuis van de Republiek
Kruithuis van de Stad Delft
De archieven vermelden niet of zij deze gebouwen ook nader bekeken hebben en/of in kaart
hebben gebracht. Wel kregen zij de gemaakte reis en verblijfskosten van de Bossche Schepenen
vergoed.
Het is mogelijk, dat zij ook nog elders in de Noordelijke Nederlanden dergelijke gebouwen
bezocht hebben
Sommigen zijn de mening toegedaan, dat het Armamentarium eveneens te Delft, dat gebouwd
is als een halve onregelmatige zeshoek, de basis is geweest voor het ontwerp van het Bossche
Kruithuis.
Jan van der Weeghen toonde in februari 1617 zijn ontwerp aan de Bossche Stadsregering:
Een zeshoekig gebouw; elke zijde plus minus 20 meter lang.
Een zware ringmuur van plus minus 1 meter dikte zonder vensters, dit om sabotage
daden tegen te gaan.
Op de binnenplaats worden 4 van de 6 muren bestemd voor een gebouw t.b.v. opslag
voor kruit.
Beide kopgevens aan dit gebouw zijn voorzien van zeshoekige torens welke boven het
dak uitsteken. Zij bezitten een wenteltrap.
De overige 2 muren op de binnenplaats, aan de zijde van de stad, vormen een open
gedeelte.
Ondertussen was het 1e lid der stadsregering (de Schepenen) druk doende om de benodigde
gelden voor dit bouwwerk bij elkaar te krijgen. Het ging niet van een leien dakje. Pas na 7
maanden intensief overleg kon er met de vergadering van februari 1617 een voorstel ter tafel
worden gebracht inzake deze financiering.
Dit voorstel hield in, dat er gedurende een bepaalde tijd (èèn j aar) er een extra belasting
geheven zou worden op wijn, tarwe en bier. Zo zou een aam franse wijn belast worden met 2
1/2 gulden; een aam rijnsche wijn met 5 gulden enz.
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Tarwe werd met 10 stuivers per mud belast. Inzake het bier maakte men nog onderscheid of dit
binnen of buiten de stad gebrouwen was. Het zou dan respectievelijk belast worden met 12
stuivers en 2 oortjes, danwel met 25 stuivers. Overigens kende het voorstel inzake de hefffing
op bier nog vele andere omschrijvingen.
Het 2e Lid der Stadsregering (Gezworenen en raden) kon zich in dit voorstel vinden en nam het
in zijn geheel over.
Hun beredenering was: dat alle inwoners der stad dezelfde belangen hadden - vanwege het
brand en ontploffingsgevraar - bij de bouw van een kruitmagazijn.
Het 3e Lid der Stadsregering (de dekenen der Ambachten) wilde liever eerst ruggespraak
houden met hun leden. De verdeeldheid onder de leden van de diverse Ambachten over het
voorstel was zo groot, dat men na elf vergaderingen nog geen stap verder was gekomen.
Ondanks de druk door de Schepenen van onze stad op hen uitgeoefend waren de Ambachten
niet te overtuigen van de grote noodzakelijkheid omtrent de bouw van een kruithuis in onze
stad.
Het weinige, dat men uiteindelijk bereikte was, dat de Dekenen en de leden der Ambachten het
eens werden over de accijns op wijn en tarwe. Doch belasting heffen op bier - bovendien een
volksdrank - was niet bespreekbaar.
De Ambachten kwamen inzake deze laatste heffing nog wel met tegenvoorstellen.
Zoals:
Het uitstellen van de bouw van het kruithuis.
Het ontbrekende geld hiervoor overboeken van de post: fortificatiën.
De Geestelijkheid van de stad zou in de belasting mee moeten betalen.
Het bier van buiten de stad extra belasten en het "bruine bossche bier" vrijlaten.
Maar men kon ook bidden tot God, dat HIj de stad z ou sparen voor een dergelijke ramp.
Tot nog toe, had Hij, dit nog steeds gedaan.
Deze weerspannigheid van de Ambachten vertraagde het bouwproces aanzienlijk.
Zelfs de inbreng van Gouverneur Grobbendonck om de Ambachten tot andere gedachten te
brengen, haalde niets uit.
Ook de Landsregering in Brussel probeerde door middel van een Aartshertogenlijk schrijven
haar invloed hierop uit te oefenen. Ja zelfs voor de dreigbrief van Markies Spinola, dat hij de
levering van buskruit zou stopzetten, ook daarvan waren de Ambachten niet onder de indruk.
Er bleek hoe dan ook gèèn meerderheid bij de Ambachten te vinden tot aanvaarding van het
voorstel inzake accijns op bier.
De Schepenen waren nu verplicht om met een ander voorstel te komen.
Er zou twee jaar lang elke maand een bedrag van 500 gulden uit de stadskas genomen
worden, om de bouw te bekostigen.
Daarmede waren de belastingen van de baan.
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Nog sputterden de Ambachten tegen; maar uiteindelijk werd op 30 augustus 1617 de bouwacte
getekend.
Alsoe de drije Ledenen deser Stadt eendrachtelijck hebben geconsenteert tot opbouwen
ende maecken van een nyeuwe amonitiehuys bij deser Stadt.
Overigens verborg deze acte ook nog een politiek addertje onder het gras.
Uit dit document bleek, dat niet het brand- en ontploffingsgevaar van kruitbewaarplaatsen
binnen de stad - zoals de Schepenen altijd beweerd hadden - het bouwen van een kruithuis
noodzakelijk maakten.
Het bouwen geschiedde op last van de Aartshertogen en uitsluitend ten dienste van het land.
Waarschijnlijk hebben de Schepenen van onze stad het niet aangedurfd om het bevel van de
Aartshertogin openlijk voor de Dekenen der Ambachten mede te delen.
Al op 1 september 1617 startte men met de bouwwerkzaamheden.
Men begon met de noodzakelijke grondwerkzaamheden en het (gedeeltelijk) graven van de
gracht.
Deze werkzaamheden werden niet alleen in 1617 maar ook in 1618 en 1619 mede uitgevoerd
door militairen welke gelegerd waren in onze stad. Op 9 november 1617 werd een eerste loonpost geboekt inzake het bouwwerk in het stadsrekeningenboek ten bedrage van f.1000,--.Het
betrof werkzaamheden door: "Arbeyders" verricht in september, oktober 1617.
Stadsrekeningenboek 24 november 1617.
Voor het grave van eene partije gracht. Betaelt aan Anthony Villain qs soldaet onder
Capiteyn Tast.
24 guld. en 16 1/2 stuivers
Stadsrekeningenboek 6 maart 1619
Betaelt voor het grave aan Tielman Jacobs qs soldaet onder Capiteyn Sprang.
18 guld. en 13 stuivers
Het water in de gegraven gracht stond (waarschijnlijk) in verbinding met een waterloop welke
liep van de Waterpoort nabij het klooster der Zusters van Geetru naar een sluis bij de rivier de
"Aa".
Na amper 3 maanden werd het werk al weer stilgelegd om het jaar daarop (1618) in de maand
maart weer een aanvang te doen nemen.
Dit systeem hanteerde men ook in de daarop volgende jaren; er werden geen werkzaamheden
verricht aan de bouw tussen eind november en begin maart.
Wel is het vreemd, dat in de winterperiode 1620 - 1621 toen de werkzaamheden door de stad
waren uitbesteed er normaal doorgewerkt werd. Men kan naar de reden van deze
onderbrekingen gissen.
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Onze stad werd in deze winters niet getroffen door een extreme koudegolf.
Wellicht, als gevolg van hoge waterstanden, heeft het laag gelegen bouwterrein kortere of
langere tijd in de winter onder water gestaan.
Ook in de werkbare maanden heeft men kennelijk nogal te kampen gehad met wateroverlast,
gezien de betalingen voor:
WAECHTEN EN ARBEIJDERS BIJ WAETERMOELENS.
De beslissing, dat er maar f. 500,-- per maand beschikbaar kwam uit de stadskas kan ook een rol
hebben gespeeld. Door een winterstop spaarde men dan het geld op.
Zowel in de zomer van 1618 als gedurende het jaar 1619 werden er regelmatig boekingen
verricht voor de aankoop van stenen en overige bouwmaterialen. Ook werden er in deze
perioden regelmatig longen betaald aan een grote verscheidenheid van ambachtslieden.
Uit deze gegevens valt af te leiden, dat de Stedelijke overheid de materialen zelf inkocht en het
werk aan het kruithuis ook gedeeltelijk zelf heeft uitgevoerd. We noemen: de fundamenten en
een deel van de muren, graven van de gracht etc.
Vrijwel alle gegevens over materialen en lonen inzake de bouw van het ammonutiehuys
verzamelden we uit de genoemde stadsrekeningenboeken van 's-Hertogenbosch.
Laten we deze aantekeningen eens nader op een rij plaatsen.
In maart 1618 werden er 76000 mopstenen geleverd door de Steenbakker Aert van Eck tegen
een prijs van:
8 guld en 10 stuivers tduisen
In mei 1618 werden er nog eens 74000 stenen geleverd.
Op 26 november 1618 vond er een levering plaats van 8500 IJsselstenen door Hanrick
Joachims. Hij bedingt hiervoor een prijs van 27 gulden 12 stuivers (waarschijnlijk als vloersteentjes gebruikt in het grote gebouw).
Onder de levering van de diverse hulpmaterialen vinden we:
91 mudden eenen sester meelealek voor het bouwen vanden tiras.
betaelt: 63 guld en 15 3/4 stuivers
Sackbant en lijnden totten affmeten vanden amonitie huys
4 guld. en 5 stuivers.
Er heerst in dat jaar al een grote bedrijvigheid op het bouwterrein hetgeen we afleiden uit de
regelmatige betalingen aan lonen.
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25 augustus 1618.
betaelt 146 gulden en 1 1/2 st.
voor:
karren totten graven vanden grontslach van den amonitie huys ende aenbrengen van
calcik, steenen ende sant, etc.
Vanaf genoemde maand augustus vinden er ook regelmatiage betalingen plaats inzake:
Timmerlieden - arbeiders - steenhouwers
alsmede voor
het huren van : Karren - Pleyten - Schuyten.
Een naam welke we vanaf 1 september 1618 (en ook in 1619) regelmatig in het Stadsrekeningenboek tegenkomen is die van:
Joris Dur.
Mr. Steenhouwer
inzake: Metsschelrije amonitiehuys.
Hij komt niet uit 's-Hertogenbosch.
In de boeken komen we namelijk een post tegen van 50 gulden terzake logies van Joris Dur. (en
gezellen?).
Uiteraard vinden er meer loonbetalingen plaats. Slechts sporadisch wordt de persoon in kwestie
vernoemd. Men beperkt z ich tot een totaal bedrag voor èèn of meerdere groepen van ambachtslieden.
Deze lieden bestonden uit.
Tijmmerluijdjens
Metsers
Wachten en Arbeijders
Steenvegers
Arbeijders in den calck
Sement bauwers
Santhaelders
Diepers = Causers
Steenhouwers
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Hun totale aantal schommelde, gezien de betalingen, tussen de 12 en 50 personen.
Omdat de loonkosten door de opzichters wekelijks vermeld worden, mogen we aannemen, dat
zij ook per week werden aangenomen of zich daarvoor beschikbaar stelden.
Voor het toezicht op de werklieden, de aanvoer en het keuren van de bouwstoffen; het wekelijks
betalen van de lonen; etc, waren er op dit werk 4 personen door de stad aangesteld. De directie
werd gevoerd door:
Jhr. Alberto van den Dungen
Ridder en Raadsheer in onze stad.
HIj ontving hiervoor f. 1,-- per dag als vacatiegeld alsmede eenmalig f. 240,-- bij de oplevering.
als assistenten komen we tegen:
Jacob van de Leemput
Francois Fierlants
Peter de Cort.
Augustus 1618 wordt de eerste......gelegd door de President Schepen der Stad 's-Hertogenbosch.
Een der laatste werken in de bouwperiode maart - november 1618 is het optrekken van het
bruggenhoofd en het plaatsen van de brug.
Bij deze gelegenheid werd een gedenksteen ingemetseld met een latijnse tijdspreuk.
Dor MI Vt eX per gLs CarLs
(1618 slaap om te ontwaken).

Na de winterstop gaat men in maart 1619 weer verder; zowel met de werkzaamheden op de
bouwplaats als met de notities in het stads rekeningenboek.
De steenbakkers Carel van den Camp en Michiel Pauwels leveren in dat jaar 23700 mopstenen
tegen een prijs van:
8 guld. en 15 stuivers tduisent
We noteren ook nog een uitgave van 63 gulden en 17 1/2 stuiver voor:
8000 blaauw steenkens gewerckt inde galerije.
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De aanvoer van deze stenen vanaf de steenfabriek naar een losplaats in onze stad geschiedde
door middel van schepen.
Bekende namen van schippers zijn, o.m.
Floris Cornelis
Willem de Fockart
Lambert Coenen
Zij berekenden een prijs van :
èèn gulden tduisent
Na aankomst der schepen moesten deze stenen uiteraard gelost worden.
Losse arbeiders onder leiding van een ploegbaas stelden zich hiervoor beschikbaar.
Het was gèèn vetpot
5 stuivers tduisent
Uit het rekeningenboek blijkt, dat de afrekening plaats vond via de ploegbaas. We noteerden de
namen van:
Goyart Janssen qs
Jacques Agile qs
Het vervoer vanaf de losplaats naar het bouwterrein van het kruithuis geschiedde met:
"perden en karren"
De eigenaren hiervan "de karsmannen" kregen voor dit werk.
25 stuyvers-daegs"
In sommige gevallen werden er - ook voor het overige materiaal - naast paarden en karren nog
pleijten ingezet.
Als "overig materiaal" komen we in de boeken tegen.
300 mudden hardden calck betaelt 525 guld
24 metscuypen a 6 stuyvers tsuck
sekere quantiteit van Lynden en Corden betaelt 16 guld
Een sekere quantiteit halcken.
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Omtrent deze laatste zinsnede het volgende.
In het voorjaar van 1619 is men kennelijk al zover gevorderd met de bouw, dat aan:
Dierick Dierixen

mr. timmerman

de somme van 400 guld betaelt worde ter leveringe ende te leggen van seeckere quantiteit
balcken inden nyeuwe amonitie huys.
In deze zelfde periode .... krijgt de Stadt-Smid Herman Peters de opdracht om het :
"IJserenwerck" te leveren voor de bevestiging van de balken, zoals:
anckers = haaken = crammen = naagels en anderssins
voor 309 guld. en 13 penningen.
In oktober van het genoemde jaar is men met het optrekken van de muren zover dat aan Gerrit
Donk wordt opgedragen het navolgende steigermateriaal te leveren:
ses lange worme tot 14 st. tstuck
50 deelen tot 10 st. tstuck
48 dobbel swaer revelaers tot 7 stu. tstuck.
totte steygeringe van den nyeuwe amonitiehuys
tsaemen 46 guld
De laatste notitie in het rekeningenboek van 1619 is een betaling aan
Wouter Goyaerts tingieter
15 guld 8 stuivers 3 oortjes
voor de levering van:
167 3/4 port out-loots.
De aankoop van "out-loots" illustreert eigenlijk het probleem waarmede de Schepenen te
kampen hebben.
Het geld raakt op.
Ze hebben becijferd, dat, naast het nog aanwezige bedrag in de kas van f.2000,-- er zeker nog
8000 gulden extra nodig zal zijn om dit werk af te maken. De Schepenen vinden het niet
verstandig om hierover weer in contact te treden met de Dekenen der AMbachten.
In overleg met het 2e Lid wordt besloten zich in verbinding te stellen met de Landsregering in
Brussel.
Zij willen onder hun aandacht brengen, dat het gestelde bedrag van 12000 gulden bijna gebruikt
is. Zij vragen daarom in alle nederigheid een bedrag van 8000 gulden te schenken.
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De resterende 5000 gulden moet de stad zelf opbrengen.
De Schepenen zijn nu wel verplicht om met de Dekenen der Ambachten te gaan onderhandelen
over deze extra uitgave.
Na wat strubbelingen en enkele vergaderingen met de Ambachten lukt het toch hun
toestemming hiervoor te verkrijgen.
In januari 1620 was het extra bedrag van 8000 gulden beschikbaar.
3000 guld bij haere Hoocheden gegeven, als van 5000 guld. bijden drije Leden daartoe
wederom geconsenteert.
De vraag blijft wat is er fout gegaan.
Hadden de rekenmeesters zich vergist inzake de arbeid en/of materialen?
Hadden wateroverlast, verloren uren, vernielingen in de winterperioden, onvoorziene uitgaven
een grotere invloed gehad op de uitgaven als men berekend had?
Maar ook het gebrek aan (voldoende) geschoold personeel heeft wellicht een rol gespeeld. In
deze periode van het 12-jarige bestand was er ook in de vesting 's-Hertogenbosch immers
voldoende aanbod inzake herstel en verbeteringen aan 's-Lands fortificatien. Dit gegeven kan
ook van invloed zijn geweest op de prijs van de bouwmaterialen.
Een ander aspect, dat zeker niet over het hoofd gezien mag worden is het volgende.
De stad zou in 1619 in onderhandeling zijn geweest met de regering in Brussel om voor:
"het meerdere kruit dat verstrekt zou worden tot uitbreiding te mogen overgaan".
Om d eze uitbreiding nader toe te lichten laten de Schepenen op 22-10-1619 bij Franchoid
Simons van Leyden
een formelier van hout maecken van den amonitiehuys om naer Bruessel gesonden te
wordden.
Op deze maquette blijkt, dat men nu ook de zolders voor berging wil gebruiken. De
binnenmuren zouden volgens dit plan van vensters worden voorzien.
Ook zijn nu de twee onbebouwde zijden van de ringmuur op de binnenplaats benut voor steun
van een ondiep gebouw, dat gelijkvloers een open galerij zou krijgen.
De zolders van dit ondiepe gebouw sluiten aan bij de overige zolders van het reeds
geprojecteerde gebouw en vormen een doorlopende ring.
De beide traptorens welke zich in het eerste plan van Hr. Jan van der Weeghen aan de uiteinden
van het grote gebouw bevonden, zijn nu ingesloten door deze beide gebouwen.
Over de hier geschetste problemen zouden we de vraag kunnen stellen: is de stad 'sHertogenbosch te voorbarig geweest inzake deze extra voorzieningen of werd het mede
veroorzaakt door de eerder omschreven problemen?
Aan een aantal deskundigen wordt gevraagd een lijst samen te stellen van de noodzakelijke
werkzaamheden om het gebouw gebruiksklaar te maken.
De samenstellers ontvingen hiervoor gèèn vergoeding maar mochten tijdens deze vergaderingen
gratis wijn drinken. En dat deden ze dan ook!!!
De stad kreeg een rekening van 77 gulden en 16 stuivers hiervoor gepresenteerd.
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In februari 1620 nodigden de Schepenen verschillende mr. timmerlieden, metselaars en
leidekkers ten stadhuize uit om te trachten de resterende werkzaamheden aan het kruithuis uit te
besteden.
Ons stadsbestuur liet zich van haar beste kant zien en liet het bossche bier rijkelijk vloeien. Niet
minder dan 150 potten bier werden er geschonken vooraleer er Bouwmeesters waren, welke hun
naam onder het Bouwcontract zetten.
De bouwmeesters welke deze klus zouden klaren, waren:
Dierick Dierixen uit Erp

mr. timmerman

Marcelis Janssen uit Haren

mr. metselaar

Cornelis Janssen

mr. steenhouwer

Pauwels Aertss

mr. metselaar

Jannen Martens

mr. metselaar.

De stad zag geen bezwaren in het feit, dat het resterende werk door diverse aannemers werd
uitgevoerd.
Na afloop der werkzaamheden toonden de Schepenen zich zeer tevreden. Er ontstond met
verschillende van deze bouwmeesters een hechte zakelijke samenwerking. Zo maakte Dierixen
voor des tad o.a. de nieuwe sluis bij de boom aan de haven en de barakken voor het Garnizoen.
Marcelis Janssen bouwde o.m. het Baselaarsbolwerk in 1626.
Het is september 1620 als Jan Henrix begint met het l eggen van de leien. Volgens een oud
gebruik wordt dan een meiboom op het dak geplaatst.
Jan Henrix en zijn gezellen kregen van de stad drie gulden om dit te vieren.
In de winterperiode 1620 - 1621 wordt nu wel doorgewerkt, dit in tegenstelling tot voorgaande
jaren. Op 12 januari 1621 is het gebouw zover klaar dat de vlag in top gaat en de 2e meiboom
geplaatst wordt. Het stadsbestuur viert met de werkers aan het kruithuis dit feest en laat voor f.
42,-- bier aanrukken.
Behoudens de regelmatige loonbetalingen geven de stadsrekeningenboeken weinig nieuwe
gegevens prijs over dit werk.
Een drietal willen we nog graag vermelden:
26 mei 1621.
Aan Adriaen Gerits

Smit = Slootmaker

betaelt 109 guld. en 6 stuivers.
voor verscheyden ijserenwerck bij hem gemaeckt aent amonutiehuys.
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7 september 1621
Aan Hans Goossens

schilder

betaelt 32 guld.
voor de vensteren ende poorten vanden Amonutiehuys met olie verwe ende de wapenen deser
Stadt opde poorten te beschilderen.

Op 27 september 1621 wordt de laatste boeking verricht in het stadsrekeningenboek t.n.v. de
aannemer en was het werk aan het kruithuis te 's-Hertogenbosch eindelijk voltooid.
Aan Dierick Dierixen als aannemer vanden amonutiehuys in volle betaelinge van de buyten
wercken van den amonutiehuys bij accord ende termijnen
betaelt 1600 guld.
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BOUWTECHNISCHE EN HISTORISCHE GEGEVENS
KRUITHUIS
1617 - 1621:
Bouw van het "Kruythuys"
Totale bouwkosten:
22749 gulden
4 stuivers
6 oortjes.

1629:
De inname van de stad door Prins Frederik Hendrick leidde ertoe, dat het kruithuis in handen
kwam van de Republiek. Boven de poort werd een steen aangebracht met het wapen van de
Zeven Verenigde Nederlanden. Deze steen zou nu nog aanwezig zijn.
Stadsarchivaris H.J.H. Ebeling betwijfelt dit (Kruithuis 's-Hertogenbosch. Een beschrijving in
het blad "Buiten" van 29 november 1924). Volgens hem is dit het w apen van het Koninkrijk
der Nederlanden. Het kan pas aangebracht zijn na 24 augustus 1815, nadat Koning Willem I het
Rijkswapen had vastgesteld.

1742:
Het aanwezige kruit wordt overgebracht naar een ander magazijn op Bastion Baselaar.
Het gebouw fungeert nu als:
"Ammenutiewerkplaats"

1744:
De open galery wordt dichtgemetseld. Hierin worden aangebracht een tweetal pulverkamers met
een "gewulfd" plafond om het brandgevaar te verkleinen.
De vloer in deze kamers komt te liggen op 1,12 boven het maaiveld.
In de overige lokalen op de begane grond wordt een: "beddinge" aangebracht voor schoppen en
houwelen.
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1769:
De gracht rond het kruithuis wordt in dat jaar gedempt. De over deze gracht liggende brug wordt
afgebroken.

1786:
Opgemaeckt oktober 1786
's-lands Gebouwen van de Stadt 's-Hertogenbosch
Arsenaal bij de Ortenpoort met twee kruytkamers, waarvan èèn gewulfd, yder lang 42, breed 12,
hoog 8 voet en 9 duyme.
Waarin geborgen kan worden 13200 pond kruyt.

1791:
21 september
Eenige repartien aan het Arsenaal door aannemer W. Hubert.
f. 2690,--

1800:
Memory van 's-Lands Militaire Gebouwen
te 's-Bosch
dienstjaar 1800
Arsenaal aan de Ortenpoort
Het hoog gebouw
drie verdiepingen tot berging van magzijn goederen.
Het laag gebouw
twee kruytkamers met kistjes voor patronen.
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Toelichting:
Een zeskantig gebouw
Een hoog gebouw van vier zijden; in het midden ongeveer 178 voet lang en 24 voet breed
2e verdieping:
169 voet lang en 24 1/2 voet breed
solder:
163 voet lang en 19 voet breed.
Een laag gebouw: met een kruytkamer, lang 48 voet.
En een tweede kruytkamer, lang 45 voet.
Beyden breed 12 voet.
De solder boven de beyde kruytkamers:
lang 91 voet en breed 12 3/4 voet.
Algmeene toestand: in reedelijke staat
Het gebouw staat onder Directie: Agent van Oorlog
Jaarlijks worden de defecten volgens het onderhoudsbestek hersteld.

1814:
Er worden reparatien verricht.

1831:
Er worden plannen gemaakt voor een andere bestemming van het kruithuis.
Plan A
Broodbakkerij met 4 ovens
(niet uitgevoerd).
Plan B
Ombouw tot graanzolders
(plan zou uitgevoerd zijn)
Ter ondersteuning van de zolders zouden in deze periode ook de - nu nog aanwezige - bogen en
pilaren gemetseld zijn.
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1875:
13 april
Uit: Garnizoensboek 1866 - 1885
Het inrichten tot kledingmagazijn van een gedeelte van het Arsenaal.
kosten: f 2745,--

1879:
Er wordt een nieuw plan voor een bakkerij ingediend. Deze zou komen op een terrein nabij het
kruithuis.
Op dit terrein bevinden zich nog enkele waterlopen welke eerst verlegd moeten worden,
zonodig gedempt. Schatting van deze kosten 1600 gulden.

1888:
Het dak wordt voorzien van nieuwe leien. Enige houten spanten worden vernieuwd.

1889:
Het aanbrengen van waterleidingen en brandkranen in het laboratorium.

1890:
Uit: Garnizoensboek 1886 - 1906
Het inrigten van het Arsenaal tot wapen en deponeerkamers
gekost hebbende f 2770,-Rond deze periode zouden ook de ramen in de buitenmuren zijn aangebracht en de beide
traptorens verhoogd.
Het archief geeft hierover echter geen uitsluitsel.
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1901:
Herstelkosten als gevolg van een brand in het laboratorium.
Eindbedrag ingeschreven op 13 april 1901
f 2199,77

1903:
Ingeschreven: 30 september 1903
Verbeteringen aan wapenkamers in het Arsenaal
kosten: f 1191,--

1911:
Laboratorium
80 m2 voegwerk aan de muren op de binnenplaats
Het vernieuwen van de kozijnen met ramen van 4 dakkapellen.

1919:
Uit: Garnizoensboek 1906 - 1920
Het werder-inrichten der lokalen voor wapen en kledingkamers, alsmede het aanbrengen van
stookgelegenheden.
besteed: f 690,--

1925:
Uit: Garnizoensboek 1921 - 1934
Laboratorium
Het aanbrengen van een electrische verlichting door de firma H.J. ten Hacken uit 'sHertogenbosch.
ten bedrage van f 510,--
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In het hierboven genoemde boek vonden wij een beschrijving van het gebouw uit het jaar 1922.
4 Lokalen op de begane grond worden gebruikt als wapenkamer.
Op zolder is een lokaal door houten afscheidingen met deuren verdeeld in vier wapenkamers en
een portaal.
Bovendien zijn er in het gebouw nog 2 poetslokalen en 2 bureau's.
Het gebouw is aangesloten op de gemeentelijke waterleiding; er is electrische verlichting.
In een lokaal op de begane grond bevindt zich een pomp voor schrobwater.
Op de binnenplaats is aanwezig: een berging en een privaat met 2 zitplaatsen en 1 urinoir.
Bij de ingang van het gebouw is een binnenbrandkraan.

1939:
Militaire goederen welke aanwezig zijn in het kruithuis; volgens een opgave d.d. 13 juli 1939
van de Garnizoens Commandant van 's-Hertogenbosch.
1320 Karabijnen
2311 Geweren
815 Pistolen
281 Revolvers
231 Klewangs
30 Sabels
9 Mitrailleurs

1947:
Door een overeenkomst tussen het rijk en de gemeente 's-Hertogenbosch werd de
Mortelkazerne, welke eigendom was van de stad, ingeruild voor het kruithuis en kon 'sHertogenbosch zich weer eigenaar noemen van het: "Kruythuys".
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Het gebouw heeft vanaf die tijd voor langere of kortere tijd onderdak geboden aan vele
organisaties, verenigingen en instellingen. Zonder volledige te zijn noemen we:
Brabants Orkest
Cursus Kerkelijke Architectuur (1953)
Balletschool
Fotoclub
Toneelvereniging: Moyses Bosch
Gemeentelijkje Tentoonstellingsdienst (1973)
Stichting UItleen Beeldende Kunst (1972)
Museum voor hedendaagse Kunst (1985)

1964:
Herstelwerkzaamheden aan o.a. de kapconstructie en de dwerggeveltjes.

1975:
In dat jaar komt de grote restauratie van het kruithuis gereed (1973 - 1975).
Deze bestond o.a. uit:
Herstel van de door zwam aangetaste balken. Het aanbrengen van een balie, welke
geplaatst werd op de bij deze restauratie teruggevonden fundering van de : "Beddinge
voor schuppen en houwelen".
Herstelwerk aan de vloer.
Plaatsing van een trap.
etc.
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GERAADPLEEGDE WERKEN en TOELICHTING
Rijksarchief in Noord-Brabant
Garnizoens-Commandant, nummer toegang: 017.05
inv. no: 135
Dienst der Genie, nummer toegang: 131.01
inv. no: 2 - 303 - 308 - 378 -390 - 391 - 393 - 394 - 396
Archief van het Rijksarchief in Noord-Brabant
inv. no: 223

Stadsarchief 's-Hertogenbosch
Beschrijving van het kruithuis te 's-Hertogenbosch door H. Ebeling in de uitgave: "buiten".
Jaargang 1924.
"Het kruithuis te 's-Hertogenbosch"
door J.C. T. Hezenmans en Victor de Stuers.
"Het Kruithuis te 's-Hertogenbosch"
uitgave: Gemeente Bestuur 's-Hertogenbosch 1975
Stadsrekeningen over de jaren 1617 - 1621
Foto's
Collectie Stadsarchief 's-Hertogenbosch

Collectie Paul Kriele 's-Hertogenbosch
c.v.m. Milt. Bakkerij en woning Administrateur
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WOORDENLIJST

Aam:

een oude vocht maat
Amsterdamse aam: 155,22 liter
Inhoud is mede afhankelijk van vloeistof en landstreek

Ammonitiehuys:

schietvoorraad magazijn

Arbeijders in den calck:

kalkblussers

Armamentarium:

opbergen en bewaarplaats voor oorlogsbehoeften

Arsenaal:

Tuighuis = wapenmagazijn

Bastions:

vijfhoekige gemetselde of aarden uitbouw van een verdedigingsmuur of wal van een vesting, fort of schans

Beddinghe:

een onderlaag ter ondersteuning van voorwerpen om inzakken
van de grond te voorkomen

Corde:

touw = koord

Deelen:

(gelijke delen) planken

Deponeerkamers:

kamers voor het in bewaring geven en opbergen van goederen

Diepers:

Causeurs
Diepers:
Causeurs:

uitdiepen van grachten, graafwerk
mogelijk staat dit in verband met arbeiders, welke
(met ploegschaar of mes) de bouwgrond
bewerken, teneinde een weg aan te leggen

duym:

oude lengte maat. Amsterdamsche duim: 2,57 cm

Tortificatien:

vestingwerken

Gewulfd:

boogsgewijze geconstrueerd

Houwelen:

houten steel met een dwars erop staande ijzeren arm welke aan
èèn zijde puntig is en aan de andere zijde als een beitel toeloopt

Het Kruithuis en zijn omgeving

51
__________________________________________________________________________

Hardden Calck:

zou mogelijk duiden op de samenstelling van deze kalk

Karabijnen:

geweren met korte loop; in gebruik bij de bereden troepen

Klewang:

sabel

Leien:

lei of leisteen gebruikt bij het bedekken van dakken

Lier:

Hijswerktuig

Larries:

werkwagentjes op rails, welke door duwen worden voortbewogen

Lynden:

koord = touw

Maaiveld:

oorspronkelijk de hoogte van het grasveld in een polder

Meelcalck:

zeer fijn gestoten kalk

Meiboom:

een groene tak, welke men op een nieuw gebouw plaatst bij het
bereiken van een bepaalde mijlpaal

Metscuypen:

oorspronkelijk houten vaten waarin aanwezig de specie voor de
metselaars

Metsers:

metselaars

Oortjes:

koper geldstuk

Pleyten:

vrachtschepen met platte bodem

Privaat:

toilet

Pulverkamers:

berging voor buskruit

Rameien:

met geweld slaan of beuken op iets

Rations:

rantsoenen

Revelaers:

plank = balk = lint
ook een dwarsbalk onder een ingekorte kalklaag wordt zo
genoemd

Sackband:

band om zakken mee toe te binden

Santhaelders:

arbeiders behulpzaam bij het transport van de zandkarren
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Steenhouwers:

met hamer en beitel stenen bewerken. Waarschijnlijk deden zij ook
metselwerkzaamheden

Sement-bauwers:

waarschijnlijk brachten zij de pleisterkalk op de muren aan

Steenwegers:

afbikkers van stenen

Tiras:

In sommige landstreken wordt hiermede bedoeld een "plat"
bouwsel aan een huis b.v. een plat dak. Ook het begrip
"weggedeelte" zou hiermede in verband gebracht kunnen worden
Mocht het woord "tiras" een verbastering zijn van het woord
"tras", dan heeft men het over metselspecie welke is
samengesteld uit fijngemalen tufsteen en vette kalk. Deze wordt
zowel in de open lucht als onder water zeer hard

T;ymmerhuydens:

timmerlieden

Vacatiegeld:

Beloning voor het toezicht houden

Worme:

balk
wordt apart genoemd in oude bestekken als de balk langs het dak
van een huis waarop de spanten worden bevestigd.
ook genoemd als: steunbalk voor het gebint

