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In de jaren 1861 / 1876 werd een inventaris der archieven van de Stad
‘s-Hertogenbosch opgemaakt door R. A. van Zuijlen Jr.
Stadsarchivaris..
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DE

GROOTE

M A R K T.

De Stadstrompetter van ‘s-Hertogenbosch had vanaf zijn post in de toren van het raadhuis een
schitterend uitzicht over het daaronder gelegen marktplein en de straten.
Bij nacht en ontij was het zijn taak om te waken over het wel en wee van onze stad en haar
inwoners.
We hadden graag zijn belevenissen en verhalen hier weergegeven, maar de goede man heeft
er geen dagboek van bijgehouden. Wellicht was hij de gave van het lezen en schrijven niet
meester.
We hadden aan hem de vraag willen stellen of de markt, vanuit zijn verblijf in de
klokkentoren bezien, nou echt op een ” Lappendeken “ lijkt.
De Stadstrompetter, waar we ons verhaal mee begonnen, is op een tragische wijze aan zijn
eind gekomen. Toen in het jaar 1574 de pest heerste in onze stad werd hij daar slachtoffer
van.
Op het stadhuis vonden ze het toch een beetje vreemd, dat hij al een paar dagen niet zijn
dagelijks ommetje over de markt maakte. Ze vertrouwden het niet
Na ampel overleg gaven de Schepenen op die dag – 16 oktober 1574 – opdracht aan “ Lucas
deser Stadt boode “ om een onderzoek in te stellen. Hij liet zich daartoe vergezellen door
Peter Vader, de knecht van het pesthuis.
Toen ze in de klokkentoren gekomen waren, moesten ze helaas vaststellen, dat de trompetter
al een aantal dagen geleden overleden was aan de gevolgen van de pest.
Er werd onmiddellijk opdracht gegeven om de deur, welke naar de torenkamer leidde, te
vergrendelen. Het lijk mocht, om besmetting te voorkomen, onder geen beding door het
stadhuis vervoerd worden. Enkele dagen nadien - op 19 oktober - werd:
“ t’lychaem van gestorve vanden thoren over t’dack vensteren gelaeten
ende soe duer Huyze de Lelye vuytgedraegen ende te graeve
gedraegen.”
Kennelijk was de genoemde torenkamer tevens zijn onderkomen voor dag en nacht. We lezen
daaromtrent, dat de stadsbode Lucas de opdracht kreeg van de Schepenen om deze kamer:
“ Te reynigen ende vegen en syne cleren opten stads wal inder erder te
begraeven.”
Er meldt zich een nieuwe torenwachter bij de Schepenen van de stad in de persoon van Gerit
Jutkens afkomstig uit Weert.
Het stadsbestuur van ‘s-Hertogenbosch verzorgde de nieuwe uitrusting voor deze man en
noteerde in het rekeningenboek de navolgende uitgaven:
Gecoft van Willem Robbert:
Vyff ellen ende drie veerdel pye tot eenen nachtabbert enne
betaelt tegens 10 st. v.z. 2 gul. 17½ st
Jan Florissen, snijder,
te maecken 10 st.
Jannen van Eyck, bontwercker
16 gealluyde vellen tsuck tegens 5 st. noch 2 vellen tsuck tegens
7 st. om de pye van de nachtabbart daermede te voeren tegen
die colte van de wynter.
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Het stadsbestuur overhandigde hem ook een nieuwe trompet. Ze betaalde hiervoor aan
Jannen Eelkens een bedrag van 15 gulden.
Ook van onze nieuwe Nachtwacht / Stadstrompetter Gerit Jutkens zijn weinig gegevens
bekend omtrent zijn belevenissen in de toren van het stadhuis.
Willen we meer aan de weet komen over de historie van onze Bossche Markt en de
omliggende straten dan zullen we toch de stadsarchieven moeten inzien.
We hebben geraadpleegd het Stadsrekeningen boek over de jaren 1399 – 1800 alsmede de
verslagen van de raadsvergaderingen uit de periode na 1800.

Stichting der Stad.
Het stichten van een nederzetting op deze plaats, zo rond 1185 door Hertog Hendrik 1e van
Brabant, vloeide toch min of meer voort uit een tweeledige gedachte.
Deze nederzetting, welke gelegen was in het noordelijk deel van een gebied, dat toebehoorde
aan Hertog Hendrik, wilde hij graag zien uitgroeien tot een strategisch begrip in zijn rijk. Een
sterke vestingstad droeg er immers toe bij om de rust en de vrede te bewaren. Daarnaast zou
een bloeiende handelsstad de welvaart in deze streek en de naam van het hertogdom zeer ten
goede komen.
De mogelijkheden om zich daartoe te ontwikkelen waren in ruime mate aanwezig.
Met name noemen we hier de beekdalen van de goed bevaarbare rivieren de Aa en de
Dommel welke een verbinding hadden met de Maas. Het zijn mede deze waterlopen welke
van invloed zijn geweest op de verdere ontwikkelingen. Zij hebben een grote bijdrage
geleverd aan de ontplooiing tot een volwaardige en bloeiende handelsstad.
In de oudste periode betreffende de geschiedenis van onze stad vond het meeste vervoer van
en naar de steden = zoals landbouwproducten, hout, kalk, turf, etc. = voor het merendeel
plaats over het water. De onverharde wegen tussen de steden waren nauwelijks begaanbaar
voor de veelal zwaar beladen transportkarren, zelfs al werden ze getrokken door meerdere
paarden.
Pas in de 18e eeuw ontstaan hieromtrent enige verbeteringen wanneer diverse stedelijke
regeringen daartoe de initiatieven nemen. Rond die tijd wordt er een begin gemaakt met de
aanleg van de straatweg ’s-Hertogenbosch -- Eindhoven, welke uiteindelijk een onderdeel
zou vormen van de verbinding tussen onze stad en de plaats Luik. (1818) In de verslagen van
de vergaderingen der schepenen van onze stad worden ook werken aan andere steenwegen
genoemd.
Het onderhoud aan de betreffende steenwegen werd in de jaren 1764 = 1799, volgens de
aantekeningen, betaald uit een jaarlijks aan te vullen fonds.
De tot dan toe bestaande zandwegen werden hoofdzakelijk benut voor het vervoer van
goederen in de naaste omgeving van de steden. De laad- en losplaatsen alsmede de
opslagloodsen zullen zich dan ook hoofdzakelijk geconcentreerd hebben rond het
havengebied en in mindere mate op het marktplein. Voor het verhandelen van de aangevoerde
producten was onze centraal gelegen markt uitermate geschikt.
Niet alleen door de hier beschreven ideale ligging, maar ook door de handelsgeest van zijn
inwoners, groeide onze stad uit tot een centrum voor de aan- en afvoer van materialen en
grondstoffen en een ontmoetingsplaats van kooplieden.
Ook de aanwezige zanddonk – een natuurlijke hoogte ongeveer op de plaats van de huidige
markt – zal hierin een belangrijke rol hebben gespeeld.
We mogen ook niet onbesproken laten de vruchtbare gronden rond deze nederzetting welke
geschikt waren voor zowel de akkerbouw als weilanden. De aanwezigheid van kleigronden
zou in een latere periode ertoe bijdragen, dat er in de omgeving van Empel en Engelen
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steenovens werden gebouwd voor de vervaardiging van bakstenen ten behoeve van de
vestingwerken en het aanleggen van wegen.
We kunnen deze lijst verder aanvullen met een verwijzing naar de aanwezige bossen in onze
omgeving welke in belangrijke mate het hout leverden voor verschillende doeleinden.
Ook het transport naar en de doorvoer via onze stad van turf uit de rondom gelegen
wingebieden vormde een belangrijke bron van inkomsten voor de stad en haar inwoners.

De Merckt.
Wanneer we, in het kader van dit onderzoek, het vizier richten op de Markt van onze stad, zijn
we de mening toegedaan, dat we ons deze oppervlakte aan het einde van de 13e eeuw moeten
voorstellen als een groot veld, met de nodige zandhopen en kuilen, waarop mogelijk nog
aanwezig een bepaalde begroeiing van bomen en struiken.
Aan het begin van de 15e eeuw is men gestart met het ophogen van genoemd marktveld om
een oppervlakte van gelijkmatig niveau te verkrijgen.
Het hiervoor benodigde zand werd zowel met het schip als met kar en paard van de gronden
uit o.m. Orthen en Herlaer aangevoerd.
De nog aanwezige bomen en struiken zullen meer en meer gerooid zijn ten gunste van de
handels- en bouw activiteiten op dit marktplein.
Algemeen wordt aangenomen, dat de markt aan het einde van de 14e eeuw weliswaar zijn
afmetingen had zoals wij die nu kennen, doch nog niet het huidige niveau. Uit eerder
uitgevoerde bodem onderzoeken blijkt, dat er ook in de daarop volgende jaren – tot in de 17e
eeuw – regelmatig ophogingen hebben plaatsgevonden van laag gelegen delen van de markt
alsmede de aansluitende straten
In de eerste periode van de 16e eeuw komen we in het stadsrekeningen boek posten tegen
betreffende de aankoop en het schuren van keien.
De vermelding waarvoor deze bestemd zijn laat aan duidelijkheid niets te wensen over:
DE

MERCKT

ENDE

STRAETEN

RONDSOMME.

De Straeten.
Na bestudering van de verschillende documenten omtrent de wegen en de bestratingen van
onze stad, hebben we de indruk, dat men waarschijnlijk nimmer een totaal plan heeft gemaakt
inzake de inrichting van de markt en de omliggende straten.
Straten en wegen in onze stad - en ook elders - ontstonden door uitbreidingen van het
bebouwde gedeelte binnen een vesting. Soms betroffen het woningen van de ingezetenen, dan
weer werkplaatsen of magazijnen van de neringdoenden. Ook de wens van de bewoners om
zich via een eigen gekozen route te verplaatsen van en naar een bepaald gedeelte van de stad
zal hiertoe zeker hebben bijgedragen. Ook het vervoer van vee, goederen en voedsel zal aan
het ontstaan van nieuwe straten en paden een bijdrage hebben geleverd.
Nergens zijn we in de periode rond de stichting van onze stad bepalingen en voorschriften
tegen gekomen welke betrekking hadden op de aanleg van straten en wegen. Wel wordt er in
deze beginperiode gesproken over Hoofdstraten tussen de Markt en de Vestingpoorten en de
hiermede verbonden tussenliggende straten. Ongetwijfeld worden met Hoofdstraten hier
bedoeld de Hinthamerstraat = Orthenstraat = Vughterstraat.
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Tijdens de middeleeuwen kende ’s-Hertogenbosch nauwelijks straten welke enigszins verhard
waren.
De meeste straten bestonden uit niet meer dan een smalle strook grond welke op de een of
andere manier begaanbaar was gemaakt voor het goederentransport en de bewoners van onze
stad.. Het begrip “ begaanbaar ” was ook mede afhankelijk van de weersomstandigheden.
Ook de overstromingen, welke onze stad nogal eens teisterden, hadden een grote invloed op
genoemd begrip.
De aanwezigheid van afval op deze straten, afkomstig van de ambachtelijke bedrijven en/of
de inwoners, maar evenzeer de mest van de veestapel, maakte het verblijf voor bewoners en
vreemdelingen in onze stad alles behalve uitnodigend. Nog erger was het, zodra het vuile
water, slijk en verdere troep zich ging verplaatsten in de richting van de waterlopen.
De Stadsregering zag dit alles met lede ogen aan en was gedwongen maatregelen te nemen.
In 1655 vaardigde zij een publicatie uit, dat er vanaf dat moment geen vuil of mest meer op de
markt of de straat geworpen mocht worden en werden de bewoners verplicht deze schoon en
begaanbaar te houden.
Wanneer het marktveld en de straten verhard zijn, is niet met zekerheid te achterhalen.
Uit het feit, dat het Stadsbestuur in de jaren 1399 = 1400 = 1401 uitgaven noteerde voor het
schoonmaken en vegen der straten, maken en stoppen der straten, aankoop van zand en
stenen, zouden we mogen concluderen, dat er al sprake was van een min of meer verhard
wegdek in een deel der straten. De vraag: “ waaruit deze verharding dan bestond “ is
aanzienlijk minder gemakkelijk te beantwoorden. Vermoedelijk werden er naast keien zowat
van alles aangewend wat maar enigszins bruikbaar was. We noemen: straatslijk, bouwafval,
baggerspecie, sintels, fijn puin, kiezelstenen, enz.
In principe waren de eigenaren van de huizen en/of werkplaatsen, welke aan de betreffende
straten grensden = de geërfden = verantwoordelijk voor het onderhoud van de straat of een
deel ervan. De “ Gemagtigden van de Stedelijke Regeering “ voerden daartoe elke drie
maanden een inspectie uit. Of het genoemde herstel van een leien dak ging is nog maar de
vraag. Bleef de geërfde ondanks aanmaningen toch in gebreke, dan was de stedelijke overheid
genoodzaakt om zelf het onderhoud uit te voeren.
Om hierin verbetering te brengen stelde het stadsbestuur in een later stadium, onder bepaalde
voorwaarden, keien aan de bewoners beschikbaar voor het verharden van de wegen. De
werkzaamheden moesten wel door Mr. Stratenmakers of Metselaars worden uitgevoerd. Het
benodigde ophoogzand alsmede de arbeidslonen kwamen voor rekening van de geërfden.
Het stadsbestuur had deze keien verkregen doordat de Dienst der Fortificatiën de
vestingwerken in onze stad ging aanpassen aan de veranderde inzichten omtrent vestingbouw.
In de Stadsrekeningen wordt daarover vermeld:
Den 12e Octobris 1629.
Aen Peter Donck ; Willem Baril ; Jan de Pree.
Betaelt voir het uytgraven van casseyen opte Veste en tot behoeff
deser stadt inden heyligengheest gebrocht
Totaele 18000 Casseyen vande Cleyne Schans en St. Antoni.
Het was kennelijk dorstig weer want de stad betaalde ook nog “ Biergelt “
Ondanks deze maatregelen was de toestand van de Bossche straten somtijds erbarmelijk.
Op gezette tijden ontvingen de eigenaren van de aangrenzende panden dan ook een brief van
het stadsbestuur waarin zij gelast werden de bestaande wegen en straten beter te onderhouden.
Vooral als er hoog bezoek kwam schaamde men zich op het stadhuis over de aanblik welke
deze straten boden.
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In september 1630 verwachtte de stad een dergelijk personage. De bestuurders op het stadhuis
schakelden de Stadsomroeper in om de Bosschenaren op hun verplichtingen te wijzen om de
straten in orde te brengen:
Aen Gerit, den Roeper, van vuyt te roepen, dat een jegelyck syn straet
soud te doen vegen tegens de compste van synder Excellentie.
Onze Gerit kende de klappen van de zweep om met de inwoners van de stad om te gaan. In
1626 dreigde het ook mis te gaan en werd de hulp van deze man door de Heren ingeroepen
om de inwoners erop te wijzen, dat niet alles door de “ beugel “ kon.
Proklematie,
Egheen straeten te mogen breken noch closbeughels daer in stellen.
Kennelijk was de goede wil van de stedelijke eigenaren niet van lange duur, want in 1746
nam de overheid de beslissing, dat zij het onderhoud en beheer van de straten en goten
voortaan in eigen beheer zou uitvoeren. Voor alle duidelijkheid voegde men er wel aan toe,
dat de gemaakte kosten verhaald werden op de geërfden.
Op 12 december 1792 werd er met algemene instemming een resolutie aangenomen, dat per
1 januari 1793 alle straten en goten van stadswege zullen worden gerepareerd en dat deswege
geen repetitie ( betaling ) door geërfden meer zullen worden gedaan, met uitzondering van
’s-Lands gebouwen.

Het veeghen en stoppen der straeten en de Merckt.
Uit geraadpleegde gegevens op het Stadsarchief blijkt, dat het schoonmaken: “ der Merckt
ende Straeten “ reeds vanaf het einde van de 15e eeuw door de Stadsregering middels
besteding werd opgedragen aan pachters. De stad was daartoe in negen blokken verdeeld.
Deze “ slycvegerers “ moesten het vuil en slijk storten “ binnenmuurs “ op de stadswal.
We zullen de inschrijvingen van onze straatvegers eens nader onder de loep nemen.
Onderstaande posten komen uit het Stadsrekeningen boek en zijn gerangschikt volgens de
jaarlijks terugkerende periode Sint Remeys tot Sint Remeys of in de tegenwoordige
tijdsaanduiding van 1 oktober tot 1 oktober.
1495 = 1496.
Veeghen der straeten ; een halff jaere.
Aengenomen door Jan van Andel voir 77 Rynsgul. en 12½ st.
1511 = 1512.
Veeghen der straeten ende Merckt en het hueren van carren voir de t’slyck.
206 Ryns gul. 4 st.
1547 = 1548.
Den Block der Merckt.

70 Car. Gul.

Ook een stadsbestuur probeert zoveel mogelijk geld te innen.
Dat moeten onze vroede vaderen ook gedacht hebben toen ze in de periode 1676 = 1701
“ t’straetslyck verkochten aen het Land en vervoerden tot de Bolwerken.”
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Vanaf het jaar 1712 was dit afzetgebied verleden tijd en moest de stads - regering op zoek
naar een andere oplossing. Het werd nu verkocht aan de meest biedende.
Uit de periode 1620 = 1621 vonden we in het archief een volledige lijst van de
verpachtingen inzake: “ Uytgaven voir het reyn houden der merckten en der straeten in
de negen blocken off wyken der Stat.”
Henrick Thomas.
Voer een gehele jaer de Merckt te veeghen.

320 gul.

Jannen Peters.
Hinthamereynde ende Hinthamerstraet.

300 gul.

Frans Janssen.
Kerckstraet ende Weversplaets.

300 gul.

Jan van Son.
Vuchterstraet ende Vuchterdyck.

244 gul.

Peter Jacops.
Vischmerckt ende Ortheneyndt.

240 gul.

Uit de door ons geraadpleegde archieven trekken we de conclusie, dat tot rond de jaren 1870
het vuil in onze stad werd opgehaald door zowel particuliere ondernemers als door de
gemeentelijke overheid. De vuilophalers van de stad beperkten zich hoofdzakelijk tot de
steegjes en de volksbuurten. Om het geheel in goede banen te leiden werden de verordeningen
inzake het werpen van vuil op straat en in de Dieze steeds strenger.
Waren de verpachtingen voor het ophalen van het vuil tot dan een bron van inkomsten voor
de stad, vanaf het jaar 1867 moest de Gemeente hiervoor betalen en was ze verplicht daarvoor
een bedrag op de begroting te plaatsen. We komen in deze periode dan ook een eerste post
tegen van 3200 gulden welke aan een particuliere vuilnisophaler betaald moest worden.
Aan het einde van de 19e eeuw werd als stortplaats gebruikt een terrein, dat later ingericht
werd als de Casino tuin; ook een terrein nabij de Vughterpoort werd hiervoor ooit gebruikt.
Een volgende stort was gelegen bij de Orthen - uitgang, welke in de volksmond de naam
kreeg van Siberië.
In 1899 beschikte de Gemeente ’s-Hertogenbosch over een eigen reinigingsdienst bestaande
uit zowel straatvegers als vuilophalers met vuilniskarren.
In vrijwel alle tijdvakken komen we in het rekeningenboek posten tegen betreffende het
herstellen van straatwerk.
Wel is het opvallend, dat in de jaren 1403 = 1511 deze uitgaven minimaal zijn. Een
mogelijke verklaring zou kunnen zijn, de voortdurende strijd welke onze stad toen moest
voeren tegen de Gelderse invallers. Onze Stedelijke Overheid moest grote sommen geld lenen
voor de aankoop van wapens, herstel en vernieuwing van de verdedigingswerken, betaling
van soldij aan de troepen.
1496 = 1497.
Maecken der straeten, stoppen ende repareeren.

5 Rynsgul.

4 st.
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1547 = 1548.
Stoppen der straeten ende Block der Merckt.

32 Car. Gul

9 st

33 m.t.

1565 = 1566.
Voor degenen die het nog eens na willen rekenen, geven wij onderstaand een overzicht van de
rekening welke de Mr. Casyer Jacop aan het stadsbestuur richtte.
Straeten ende Merckt gewerckt:
12560 voeten gedaene, maickende 64 royen en 8 voeten ; elcke
roye bedraegt 16 st. alsdan de totaele somma 51 Car. Gul. 4 st.
Deze Casyer voerde op 13 juli 1585 nog een opdracht uit welke hij als volgt omschreef:
Rontsomme de merckt alle de gaeteren die opgebroken waeren
vanne wege de aenslach van Hohenlohe gestopt.
Totaele twee royen.
Tsaemen 32 st.
1620 = 1621.
Uit de gegevens in het Stadsrekeningen boek blijkt, dat de stedelijke overheid elders
straatkeien heeft gekocht welke bij Crèvecoeur zijn aangevoerd; vervolgens worden ze met
pleyten naar de werf in onze stad vervoerd.
1668 = 1669.
Over deze periode wordt ons een overzicht gegeven inzake de totale uitgaven aan
Mr. Metselaars, Straatmakers en Steenhouwers hetwelk beloopt een bedrag van:
2184 Gul. = 8 st. = 4 penn.
1689.
Volgens gegevens in het Stadsrekeningen boek worden door de Schepenen der Stad
’s-Hertogenbosch tot behoef van de vestingpoorten aangekocht van Pieter Garnier:
34.400 keyen thegen 30 gul. t’duysent met het arbeytsloon comt samen op
1057 gul. enne 6 st.
Wellicht door een veranderde opzet inzake het onderhoud en de voorschriften omtrent
bestratingen ontstaat er een begin van een zekere eenheid in de uitvoering van stoepen,
kelderingangen, trappen, etc. in onze stad.
Met ingang van het jaar 1794 wordt met het toezicht op de bestrating van de markt en de
straten belast de stadsarchitect: J. Verhellouw.
-----------------------------Met een zekere regelmaat komen we in de verslagen van de Gemeenteraad besluiten tegen
inzake de aankoop van steensoorten voor het opnieuw bestraten van wegen en pleinen binnen
onze stad. In de jaren tussen 1960 en 1970 werden deze werkzaamheden = welke min of
meer een uitvloeisel vormden van de uitbreiding van het voetgangersgebied = uitgevoerd met
gebruikmaking van zowel betonstenen als betontegels.
Aan het eind van de negentiger jaren werden deze tegels weer vervangen door een bestrating
welke ontworpen was naar een idee van de Spaanse architecte Beth Gali. De uitvoering
ervan bestond uit klinkers afgewisseld met natuursteen.
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Het zal wellicht hard nodig zijn geweest om de markt eens flink onder handen te nemen.
De Betaalmeester op het stadhuis moest om deze reden dan ook diep in zijn buidel tasten.
St. Remeys 1520 = St. Remeys 1521.
In opdragt der Heeren ende deser Stat den putte op die Merckt
gefundeert staende, ende den selve voirts opte doen maecken met
blaeuwen steen, etc.
Also betaelt aen Gielys van Tricht, den Steenhouwer, 100 Ph. Guld.
Aenkoop de dato 15 April van Jannen Denys
Straetkeien.

3½ Last Vilvoordsche

Betaelt aen den Mr. Straetmacker Huybert 2½ dach en
syne 2 daigen voir stenen geschoert. ( schuren.)
Regelmatig worden in het Stadsrekeningen boek uitgaven genoteerd ten behoeve van
“ de Merckt. “ Het gaat niet alleen om de levering en verwerking van straatkeien maar
evenzeer om de aankleding van het Marktterrein.
In de loop der eeuwen zijn er op de Markt verschillende belangrijke en minder belangrijke
attributen gebouwd en weer afgebroken. In deze noemen we: een Put en Puthuis; Onze
Lieve Vrouwe Huysje; De Militaire Wacht; De Stadspomp; Lantaarn de Lange Syn; etc.
In het jaar 1627 betaalde men aan Mr. Franchois, schreynwerckere, een bedrag van
zes gulden voor het maken van een model voor het “ Heyligen Huysken op te Merckt “
Pas twee jaar later bereikte men hierover een akkoord en kreeg Mr. Franchois de opdracht
voor:
Het maecken vant Heyligen Huysken ter eere Ons Lieve Vrouw.
Voir totale somma vanne 532 Gul. enne 14 st.
Het is vrijwel zeker, dat er reeds vanaf de 15e eeuw een waterput op de markt is geweest.
In de 16e eeuw zou hij vervangen zijn door een pomp.
In 1632 is deze pomp op de markt aan een opknapbeurt toe.
Het rekeningenboek geeft ons daarover de volgende informatie.
Nicolaes Gorlier, Mr. Steenhouwer, gewerckt hebbende aenden steen te
behouwen totte pomp.
20 daigen tot 25 stuivers s’daighs.
Anthonie Jaspers tot het t’stofferen van t’yserwerck aen de pompe
totaele 20 Gul. ( vergulden )
In 1871 heeft de pomp echter zijn beste tijd gehad en wordt hij afgebroken.
We kunnen ons de vraag stellen, hoe het in die tijd met de openbare verlichting in onze stad
gesteld was, zowel op de markt als in de straten. Het zal minimaal geweest zijn.
Daarom was het verstandig, dat de inwoners van onze stad, als ze in het donkere jaargetijde
ergens naar toe moesten, een lantaarn mee namen.
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Mogelijk was dit door onze Stedelijke Overheid ook verplicht gesteld.
Maar er komt verbetering.
Na uitvoerige discussie besloot de Stadsregering in 1684 over te gaan tot de aankoop van zo’n
450 olielantaarns. Het bedrag, dat hiermede gemoeid was, bedroeg: drie duizend vier
honderd en vier gulden - achttien stuivers - 12 penningen.
Ook het Gemeentepersoneel, dat deze lantaarns zou bedienen, onderging een flinke
uitbreiding. Volgens de loonlijst werden hiervoor aangesteld;
Een Opzichter.
Vier Vullers.
Achttien Aanstekers.
Er werd in de verslagen daaromtrent nadrukkelijk vermeld, dat ze in staat waren om in een:
“ vierendeels uur “ de gehele stad te verlichten.
Tot aan het midden van de 19e eeuw hebben deze olielampen in ‘s-Hertogenbosch dienst
gedaan; dan doet het tijdperk van de gas verlichting zijn intrede.
Reeds in 1854 had ‘s-Hertogenbosch haar eerste particuliere gasfabriek, welke gevestigd was
in de Orthenstraat onder directie van J. P. de Brouwer. Hij sloot in 1865 een contract af met
het gemeentebestuur voor de levering van gas ten behoeve van de straatverlichting.
De hier genoemde ontwikkelingen hielden wel in, dat er een buizenstelsel aangelegd moest
worden zowel onder het wegdek van de markt als de overige straten.
Rond genoemde periode, waarin de aanleg van een gasleiding voor de straatverlichting werd
gerealiseerd, ontstonden er in onze stad ook plannen voor het ontwikkelen van een
rioleringssysteem. Tot dan werden zowel het afvalwater van de woningen als het regenwater
geloosd op de Dieze.
Onze overheid had voor genoemd rioleringsstelsel de keuze uit verschillende systemen, doch
koos bij de aanvang der werkzaamheden in 1862 voor een zogenaamd gesloten circuit.
Als alles volgens plan verliep, zou ‘s-Hertogenbosch binnen 6 jaren de beschikking hebben
over een modern rioleringsnetwerk. Deze verwachting was te optimistisch. In 1877 was nog
maar de helft van het 10.000 meter tellende buiswerk aangelegd.
Hoewel het buiten dit onderzoek valt, vermelden we toch ook nog de aanwezigheid van de
beerputten in ons straatbeeld. Het ledigen van deze putten werd door de overheid aan
particuliere ondernemers uitbesteed.
In 1870 komen we de naam tegen van Antonius Beks welke in de periode 1 Juni 1871 tot
en met 31 Mei 1873 de “ Beer ” in onze stad zal ruimen voor een bedrag van 850 gulden.
In 1874 werd in onze stad het tonnenstelsel ingevoerd. Met dit systeem werden de fecaliën
opgevangen in tonnen. De volle tonnen verwisselden men voor lege exemplaren om ze
vervolgens, nadat ze goed afgesloten waren, te vervoeren naar een terrein buiten de wallen
voor de bereiding van compost. Dit werd door de stadsregering aan landbouwers verkocht.
Een verdere ontwikkeling deed zich voor in de jaren na 1890. Er werd toen gebruik gemaakt
van beerputten met een overloopregeling. Deze werden toegepast bij de eerste
stadsuitbreiding van ’s-Hertogenbosch: “ Het Zand.” Deze overstort beerputten loosden op
het gemeenteriool en vervolgens naar open water bij de spoorweghaven.
Als volgend onderdeel in deze serie nutsvoorzieningen noemen we de waterleiding welke in
1887 te ‘s-Hertogenbosch in gebruik werd gesteld.
In de beginfase waren er 32 woningen op aangesloten, maar dit getal werd al snel uitgebreid.
Bovendien werden er, met name in de volksbuurten, openbare standpijpen geplaatst waar de
bewoners gratis water konden krijgen. Door de uitbreiding van het waterleidingnet nam ook
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het waterverbruik in onze stad toe. Een min of meer logisch gevolg daarvan was dan ook, dat
in 1893 de watermeters werden ingevoerd.
Aan het begin van de 20e eeuw doet de elektrificatie in onze stad zijn intrede.
Daarmede ook het onvermijdelijke, dat de straten opnieuw opgebroken moesten worden.
Na deze rondgang langs de: ” Diensten ten Algemene Nut “ zijn we terug op de Markt.
Het wegdek van het Marktplein was in 1794 dringend aan herstel toe.
Het was op veel plaatsen verzakt en er was geen beginnen aan om de kuilen en gaten, welke
overal aanwezig waren, te herstellen.
Er was maar èèn oplossing hiervoor: de gehele markt op de schop nemen; het aanwezige
zandbed verhogen en de bestaande bestrating opnieuw leggen.
De aannemer was druk doende met dit werk, toen het onheilsbericht kwam, dat de Franse
troepen onder leiding van legeraanvoerder Pichegru vanaf het fort Crèvecoeur via de Dieze
dijk op weg waren naar de Citadel om van daaruit de stad te belegeren.
Het gerucht verspreidde zich, dat de eerste gloeiende kogels reeds richting de markt waren
afgevuurd. Onze stratenmakers kregen de schrik van hun leven bij het horen van dit bericht en
hielden het voor gezien. Ze gooiden nog gauw een laag zand over de losse stenen en gingen
naar huis.
Toen de Gouverneur van onze stad Willem van Hessen – Philipsthal zich had overgegeven
aan de Bevelhebber van de Franse troepen keerde de rust weer terug.
Het gedeelte op de markt, dat nog bestraat moest worden, bevond zich tussen de hoek bij de
Kolperstraat, nabij het huis van de heer Palier, tot aan de hoek van de Ridderstraat, nabij het
Stadskoffyhuis en zo verder doorlopend tot bij de pomp op de markt.
Het werd opnieuw aanbesteed en gegund aan:
Johannes Payens welke ingeschreven had op dit werk voor:
150 gulden 18 stuivers 8 penningen.
In de raadsvergadering van 11 September 1897 werd een voorstel van het College in
stemming gebracht om de markt opnieuw te bestraten.
Er werden een aantal mogelijkheden naar voren gebracht inzake de uitvoering van dit werk.
De Raad gaf echter haar voorkeur aan het plan om het geheel uit te voeren in:
“ Klinkerbestrating zonder verhoging.”
De totale kosten voor dit werk bedroegen: f. 12.000,In de periode kort vòòr de eerste wereldoorlog werd het beschikbare budget voor het
onderhoud van straten en pleinen in onze stad verminderd met 5000 gulden per jaar.
De daaruit voortvloeiende problemen wilde men ondervangen door:
De betere straten te bestraten met nieuwe keien
en
de afkomende keien te benutten voor de straten van mindere rang.
Ook de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club verschijnt in onze stad ten tonele.
Zij verzoekt het College van Burgemeester en Wethouders extra geld beschikbaar te stellen
voor het:
Afronden van de straathoeken in het belang van het snelverkeer.
De gevolgen van de hierboven reeds genoemde bezuinigingen werden kennelijk toch
merkbaar in het Bossche straatbeeld.
Het raadslid: Jhr. Sasse van Ysselt stelde in Juni 1917 over dit onderwerp de navolgende
vraag aan het College:

Straeten ende Merckt

15

In vroegere jaren waren de straten en trottoirs in onze stad zo prachtig in orde.
Sedert het leggen van het electrisch kabelnet verkeren zij in hoogst desolaten
toestand.
Hier heeft men hooge ruggen ; daar inzinkingen en elders heeft men de keien
vervangen door klinkers of bakstenen.
Het is een onhoudbare toestand !
Kan men de H.E.E.M.A.F = welke het werk ten behoeve van de electriciteit in
onze stad uitvoert = verplichten om deze straten en trottoirs weer in orde te
brengen ?
Het blijft echter knudde met het Bossche wegennet, althans dat vinden de raadsleden.
Zij doen bij de begroting van het jaar 1929 het verzoek aan het College om:
Ramingen te doen opmaken van het bedrag benodigd om straten en wegen der
stad volledig in uitstekende toestand te brengen; alsmede de jaarlijkse kosten
om dit voortdurend te houden.
Overigens gaat het gemeentebestuur wel met zijn tijd mee.
In 1931 doet de eerste vluchtheuvel zijn intrede in onze stad en wel op het verkeerspunt:
Schapenmarkt - Pensmarkt.
Enkele jaren later = 1936 = sluit het gemeentebestuur een contract af met het: N.V. Nationaal
Publiciteitsbureau te Amsterdam inzake het leveren en hebben van reclame tegels in de
trottoirs.
Het zal wel bedoeld zijn als een vaderlijk advies aan de Bossche jeugd.
Burgemeester en Wethouders vinden, dat het rijden met “ Rolschaatsen en Autopeds “ het
beste kan geschieden op de verschillende pleinen zoals bij de Watertoren en het Kardinaal van
Rossum plein. Ook in straten met gering verkeer is dit zonder bezwaar mogelijk

Niets is eeuwig; ook de bestrating van de Bossche Markt niet.
Rond het midden van de 20e eeuw had het plaveisel, waarmede de markt bestraat was, zijn
beste tijd gehad.
Op 4 maart 1953 werd er in de Raad een voorstel behandeld inzake het vernieuwen van de
bestrating op de markt.
Uit het verslag van de Raadsvergadering van 29 maart d.a.v. blijkt, dat de totale kosten
werden geraamd op 110.000,- gulden.
De Burgemeester gaf aan de Raad het advies om dit werk in eigen beheer uit te voeren, want,
zo lichtte hij daaromtrent toe:
De Dienst van Gemeentewerken beschikt over zeer goede stratenmakers.
Als motief voor deze bestrating werd gekozen voor vierkante, geblokte vakken, waardoor er
een duidelijke afscheiding ontstond met de aangrenzende rijbanen.
Ook aan het standbeeld van Jeroen Bosch werd een nieuwe plek toebedeeld en wel tegenover
het stadhuis.
Het aanbrengen van de laatste steen op het Marktplein was toevertrouwd aan ons eigen:
Zoete Lieve Gerritje.
In 1977 werd een Raadsvoorstel aangenomen om de markt autovrij te maken, ondanks
bezwaren van de daar gevestigde winkeliers.
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Het blijft een ingewikkelde studie om de geschiedenis van een bepaalde stad of streek door de
eeuwen heen te achterhalen. Soms is men daarbij afhankelijk van toevallige bijkomstigheden.
Dat overkwam ook de Archeologische Dienst van de gemeente ’s-Hertogenbosch.
In de periode mei / juni 1978 werden er aan de noord- en zuidzijde van onze markt
werkzaamheden uitgevoerd, welke verband hielden met de aanleg van een riool.
Het genoemde werk zou afgerond worden met een herinrichting van het marktplein en het
aanbrengen van een nieuwe sierbestrating.
Het was een unieke kans voor de archeologen om, voorafgaand aan deze graaf
werkzaamheden voor de rioolsleuf, een nader bodemonderzoek hier te verrichten.
Na evaluatie van de resultaten inzake dit onderzoek werd vastgesteld, dat de afmetingen en de
vorm van de huidige markt dateren uit de 2e helft van de 14e eeuw.
Niet minder interessant waren ondermeer de gevonden sporen van een waterput welke
gedateerd werden uit de 15e eeuw. De afmetingen van deze restanten waren dusdanig, dat hier
sprake moet zijn geweest van een gigantische put, met een buitendiameter van 3,60 mtr.
Rond deze overblijfselen werd een zeshoekig fundament aangetroffen; mogelijk heeft het
gediend als basis voor het voormalige puthuis.
De meeste Bosschenaren kennen het hier genoemde bouwwerk, dankzij de afbeelding op een
schilderij uit de periode 1530 = 1550 en voorstellende de Lakenmarkt in onze stad.
Hoe lang dit puthuis op de markt heeft gestaan vermelden de archieven niet.
We veronderstellen, dat dit ongeveer een halve eeuw is geweest.
Nadat het puthuis was afgebroken hebben de daarbij behorende grondelementen nog dienst
gedaan als fundamenten voor een waterpomp. Deze werd in de loop van eind 16e begin 17e
eeuw op deze plaats aangebracht. In 1761 werd hij opnieuw nog eens danig opgeknapt ;
doch ruim 100 jaar later werd deze pomp = volgens de stadsrekeningen = afgebroken.
De bijbehorende = nog in de grond aanwezige = fundamenten werden door de Dienst
Gemeentewerken bij de herinrichting van de markt in 1979 benut voor een eigentijdse versie
van een put en puthuis.
Volgens het bestek = behorende bij deze herinrichting van 1979 = werd de markt toen bestraat
met Italiaanse PORFIER - KEITJES.
Er werden ook nieuwe lantaarnpalen aangebracht.

Voor de herinrichting van de openbare ruimten in onze stad werd in 1998 door het
Gemeentebestuur de Spaanse architect Beth Gali aangetrokken.
Ter uitvoering van deze opdracht = de stad een eigentijds aanzien te geven = liet zij
haar keus vallen op natuursteen plaveisel ; moderne stalen fietsenrekken ; bijzondere
straatverlichting ; etc.
Deze stadsvernieuwing zou haar bekroning krijgen met de aanpassing en de indeling van de
Markt, hetwelk gepland stond in het voorjaar van 2007.
Door het intensief gebruik van zowel de Groote Markt als de Pensmarkt voor de
wekelijkse warenmarkten alsmede voor vele andere evenementen in de loop van het jaar
waren deze beide pleinen aan groot onderhoud toe.
De Bossche stratenmakers hadden al zo vaak de gaten gevuld en de zwakke plekken
gerepareerd, dat onze markt eruit zag ALS EEN LAPPENDEKEN.
In de visie van deze Spaanse ontwerpster moest het een “ strak plein “ worden, van gevel tot
gevel bestraat, waarbij zowel granietstenen als tegels aangewend werden. Door middel van
markeringen werd in beperkte mate ruimte gelaten voor het doorgaande verkeer.
Er ontstond in deze periode ( 2002 ) onder de Bossche bevolking verzet tegen deze
herinrichtingsplannen, niet alleen om het daaraan verbonden prijskaartje maar ook vanwege
de hiervoor gebruikte materialen.
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Het College van Burgemeester en Wethouders besloot, na intern overleg, aangaande dit
onderwerp inzake de herinrichting van de Markt nader onderzoek te doen.
Reeds in een eerder stadium was er aan bewoners en belanghebbenden in een aantal
bijeenkomsten, welke plaats vonden onder het motto: gesprekken rond de Markt ,
gelegenheid gegeven om hun mening naar voren te brengen.
In het toen opgestelde eindrapport werden deze adviezen door een gemeentelijke
werkcommissie samengevoegd tot acht en twintig aandachtspunten.
De voornaamste eisen waaraan het inrichtingsplan voor de: “ Huiskamer van de Stad “
moest voldoen, brengen we onderstaand naar voren.
De Groote Markt en de Pensmarkt moeten weer een eenheid vormen.
Een koppeling vormen met de omliggende hoofdstraten rond dit plein.
Een verblijfsplein voor de vele evenementen.
Een warenmarkt met de uitstraling van openheid en toegankelijkheid.
De aanpassing van het verkeer aan dit plein.
Een verlichting voor zowel het plein als voor de aanlichting van de gevels.
De inpassing van beelden en kunstwerken.
Er werd een nieuw plan, ontworpen door JORIS van ESCH, nader uitgewerkt.
In deze visie werd zowel de Groote Markt als de Pensmarkt samen gesmeed tot:
EEN
GROOT
P L E I N.
Uit de nadere toelichting op dit plan bleek, dat de toepassing van het zogenaamde
inrichtingsmeubilair zeer sober werd gehouden.
Noch het Puthuis, noch het Heylighe Maria Huyske, noch de Lange Syn zijn hiervoor
favoriet.
Ook de eventueel aanwezige kelders onder het Marktplein zouden niet in het straatbeeld
worden opgenomen.
Het kunstwerk Etude Gothique blijft weliswaar op de Pensmarkt maar wordt in het
grondpatroon van de bestrating opgenomen.
Wel werd de suggestie gedaan om het midden van het marktterrein aan te duiden met een
historisch verantwoord object. De begrijpelijke vraag is nu: aan welke historische eisen zou
dit dan moeten voldoen ?
Zou het kunnen bestaan uit een eerbetoon aan onze bekende ” S.I.K. ” = bezongen in de
Marche – Populair van Joh. Wierts = die al ten eeuwige dagen van een bakker op de markt
op zijn donder krijgt met een grote krentenmik, ofschoon het goeie beest niks heeft misdaan.
Terecht wordt er in het door het Gemeentebestuur van ’s-Hertogenbosch speciaal uitgegeven
vouwblad, dat de titel meekreeg van: “ Markt en Pensmarkt straks weer een groot
plein “ geconcludeerd, dat de herinrichting van de beide Markten een aangelegenheid is
waarbij alle Bosschenaren zich betrokken moeten voelen.
Dat de presentatie van het inrichtingsplan = onder supervisie van de afdeling Openbare ruimte
en Verkeer = plaatsvond in een overvolle pleinzaal van het Theater aan de Parade
onderstreepte deze zinsnede wel zeer duidelijk. We moeten er eerlijkheidshalve wel aan
toevoegen, dat het niet uitsluitend jubelstemmen waren welke uit de zaal opklonken tijdens dit
debat.
In het bijzonder de Groente- en Fruitkooplieden van de wekelijkse marktdagen roerden zich
danig en even leek het erop, dat ons een herhaling van het Bossche marktoproer van 1891 te
wachten stond. De genoemde problemen ontstonden als uitvloeisel rond het systeem waarop
in die tijd de marktgelden geïnd werden.
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Deze veronderstelling werd nog versterkt door de aanwezige posters bij de ingang van de
Pleinzaal met de veelzeggende tekst: “ Geen sloop van het Theater aan de Parade “.
Gelukkig bleken deze tekstborden toch een andere betekenis te hebben.
Sportief was het van Jeroen Bosch om de huidige plaats van zijn sokkel bij het stadhuis
beschikbaar te stellen aan genoemde marktkooplieden; hij zou wel een plekje zoeken aan de
oostzijde van de markt nabij het pand ” de Kleine Winst ” zijn vermoedelijke geboortehuis.

Het plan was om direct na carnaval 2007 met de werkzaamheden te beginnen, zodat het
project aan het einde van dat jaar klaar kon zijn.
Een valse start in de aanbesteding zorgde voor nogal wat tegenslag.
De Bossche bevolking moet daardoor nog enig geduld opbrengen om het nieuwe stadshart
van ’s-Hertogenbosch te kunnen bewonderen.
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HERINRICHTING MARKT EN PENSMARKT TOT EEN GROOT - PLEIN.

Om de beide effecten: en een eenheid en een ruimtelijke beleving op zowel de Groote
Markt als de Pensmarkt te bereiken wordt dit werk uitgevoerd in één materiaal soort:
Granieten Keien maar dan wel in twee kleurstellingen.

Langs de randen ( het trottoir ) komen gezaagde lichtgrijze tegels.
Het Plein wordt bedekt met donkergrijze behakte granietkeien welke gelegd worden in
een zogenaamd visgraatpatroon.
Tussen de hier genoemde lichte en donkere steensoort = welke beiden afkomstig zijn
uit een Chinese steengroeve en geïmporteerd worden door de Natuursteen
Groothandel STONE BASE te ’s-Hertogenbosch, komt een brede afgeschuinde band
van basalt of hardsteen in een donkere kleur.

De bestratings - werkzaamheden op de Markt en de Pensmarkt zullen worden
uitgevoerd door de firma:
GEBROEDERS VOETS
Weg en Waterbouw te Rosmalen.

Ook de verlichting wordt aangepast.
De nieuwe lichtmasten krijgen een dubbele functie; zij zorgen zowel voor de verlichting van
het plein als een zachte aan lichting van de gevels.
Door de plaatsing van een drietal hogere lichtmasten worden zowel de hoeken van het plein
als de aansluitingen met de drie hoofdstraten: Vughterstraat, Orthenstraat, Hintamerstraat
duidelijk gemarkeerd.
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KEIEN

KLINKERS

STRAATSTENEN.

In de geraadpleegde archieven wordt regelmatig geschreven over verschillende soorten
straatstenen welke worden toegepast. In alle bescheidenheid willen we enkele ervan nader
toelichten.
VELDKEIEN.
Deze zijn afkomstig van stukken natuursteen uit de bergen welke door steenhouwers bewerkt
worden tot veelal kleine straatkeien.
Het eerste verhardingsmateriaal op onze markt bestond uit onbewerkte veldkeien.
AFZETTINGSGESTEENTE.
Deze zijn ontstaan door een natuurlijke samenvoeging van zand en kalksteen.
Het nadeel aan deze keien is hun geringe slijtvastheid. Wel zijn er kwaliteiten in omloop
welke een uitzondering hierop vormen.
STOLLINGSGESTEENTE.
De keien, uit deze graniet vervaardigd, genieten een voorkeur voor straten met intensief en
zwaar vrachtverkeer. Het product is afkomstig uit zowel Zweden, Noorwegen als Duitsland.
QUENAST of LESSINES.
Deze gladde puntkeien zijn afkomstig uit België en genoemd naar de plaats van herkomst
GESINTERDE BAKSTENEN.
Vanaf de 15e eeuw werden deze stenen gebakken in de zogenaamde veldovens. Hiervoor
werd als grondstof klei gebruikt welke in onze contreien in ruime mate voorhanden is.
Dit product is vooral geschikt voor straten en wegen waar het verkeer minder intensief is.
-----------------------------In de periode 1866 = 1879 werden er in onze stad enorme hoeveelheden keien aangevoerd.
In verschillende verslagen van de Raadsvergaderingen uit die periode worden niet alleen deze
aantallen met de aankoopbedragen genoemd, maar zeker zo interessant zijn de daarbij
gevoegde details over deze leveringen.
Jaar 1869.
Straatkeien.

93.200 stuks tegen een prijs van f. 77,78 per duizend.
Opgedragen aan: A. Koper en Zoon te Schiedam..
Trottoirkeien.
75.000 stuks tegen een prijs van f. 51,82 per duizend.
Opgedragen aan: A. Koper en Zoon te Schiedam.
Leveren en leggen van hardstenen banden voor de trottoirs of verhoogde voetpaden.
Opgedragen aan: J. Bolsius.
Alle goederen vrachtvrij te leveren op de havenkade.
Toelichting.
De Firma Jos Booten uit Maastricht had een voordeliger aanbieding.
Dit betrof zowel de straat - als de trottoirkeien. De kwaliteit was echter niet geweldig, want
tot tweemaal toe werden de aangevoerde keien afgekeurd.

23

Straeten ende Merckt

Jaar 1871.
Straatkeien.

140.000 stuks van de kwaliteit Quenast.
Opgedragen aan: T.J. Smits Jz. te Dordrecht.
Leveren en leggen van hardstenen banden voor de trottoirs.
Opgedragen aan: Koolen en Cie. Mr. Steenhouwers Utrecht.
Jaar 1872.
Toelichting.
Het is wenselijk om de afhelling van de stoep vòòr het huis op de hoek van de Markt en de
Marktstraat te doen verlagen.
Er wordt een Raadsvoorstel ingediend om het wegdek op de Markt te verlagen; zoveel als de
daaronder gelegen kelders het toelaten.
De Lantaarn boven de Waterpomp op de markt zal worden weggenomen.
Er is een krediet beschikbaar van f. 16.000,- bestemd voor: de trottoirs aan de noordzijde van
de Hinthamerstraat tot aan het Postkantoor op de Markt; alsmede voor de zuidzijde van de
Hinthamerstraat langs de Markt tot aan de Korte Kerkstraat.
Jaar 1873.
Toelichting.
De Stadsarchitect adviseert de Quenast keien te vervangen door de kwaliteit: Fauconval
keien. Deze kosten f. 110,50 per duizend stuks en kunnen geleverd worden door:
Adhémar Le Roy et Cie. te Brussel.
Deze Firma levert voor de verhoogde stoepen: Luiksche Trottoirkeien.
Jaar 1875.
Straatkeien.

Trottoirkeien.

Trottoirbanden.

50.000 stuks van de kwaliteit Quenast.
Vrachtvrij geleverd voor de prijs van 2159 gulden.
Opgedragen aan George Neefs hier ter stede.
70.000 stuks uit de groeve van Athsche
Geleverd tegen een prijs van f. 105,95 per duizend.
Opgedragen aan Teunis Johannes Smits te Dordrecht.
Aantal nader over een te komen tegen een prijs van f. 61,41.
Opgedragen aan Teunis Johannes Smits te Dordrecht

Jaar 1876.
Toelichting.
De gezaagde trottoirbanden moeten voortaan geleverd worden in de maat 2,50 = 3,00.
De gehakte trottoirbanden moeten geleverd worden in de maat 1,50 = 2,00.
Aanvankelijk waren deze banden afkomstig van de groeven:
Escaussines = Soignies = Florzée.
Er worden ook banden geleverd uit andere mijnen waarvan de kwaliteit zeker niet slechter is
Straatkeien.
21.000 stuks uit de groeven Quenast.
Trottoirkeien.
48.000 stuks uit de groeven Astsche.
Leveren en leggen van hardstenen banden voor trottoirs.
Jaar 1877.
Straatkeien.

60.000 stuks uit de groeven van Quenast.
Opgedragen aan T. J. Smits te Dordrecht.
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Trottoirkeien.

23.000 stuks uit de groeven van Athsche.
Opgedragen aan T. J. Smits te Dordrecht.
Leveren van hardstenen banden.
Opgedragen aan F. J. Koolen te Utrecht.
Deze keien en banden zijn bestemd voor de Nieuwstraat en

Verwerstraat.

Jaar 1879.
Straatkeien.
46.000 stuks straatkeien uit de groeven van Quenast.
Trottoirkeien.
32.000 stuks trottoirkeien uit de groeven van Ahtsche.
Hardstenen Trottoirbanden. 272 meter.
Het werk werd gegund aan: Ch. de Grelle & Cie te Brussel.
Nadat aan hem de opdracht was verstrekt, ontving het Gemeentebestuur van
’s-Hertogenbosch een schrijven waarin genoemde Firma mededeelde, dat men zich vergist
had in de kwaliteit waaraan deze stenen moesten voldoen. De betreffende stenen moesten
geretailleerd zijn.
Zij verzoeken om ontheven te worden van deze opdracht.
Het Gemeentebestuur plaatst nu de opdracht tot levering bij de firma:
C.L. Asselbergs Wz. te Bergen op Zoom.
Jaar 1880.
Er worden vragen gesteld in de Bossche Raad waarom de Stadsarchitect niet alleen op de
straten de kwaliteit Grès toepast maar nu ook op de trottoirs.
Het antwoord laat aan duidelijkheid niets te wensen over:
“ Omdat die zoo schoon en zooveel goedkooper waaren.”
Jaar 1882.
Straatkeien
290.000 stuks straatkeien te leveren in de kwaliteit Grès.
Trottoirkeien
75.000 stuks trottoirkeien in de kwaliteit Grès.
Hardstenen trottoirbanden 722 meter rechte en 80 meter gebogen.
Na deze periode begint de keienstorm in onze stad enigszins te luwen.
Jaar 1887.
In dat jaar wordt er nog een order geplaatst van 76.000 trottoirkeien in de kwaliteit Grès.
Ze worden geleverd door:
Ernest Janssen en Edmond Burlio
Exploitanten van keigroeven te Luik.
Ze worden aan de stad aangeboden voor de prijs van f. 39,00 per duizend stuks.
De benodigde 400 meter rechte trottoirbanden worden geleverd door:
B. Jean Baptiste Petit.
Mr. Steenhouwer te Breda..
De prijs hiervoor bedraagt f. 1,93 de meter.
In de archieven lezen we, dat in een Raadsvergadering van het jaar 1890 door het College een
voorstel wordt gedaan aan de Raad om de minder belangrijk straten te verharden met:
“ Potasch.”
De raadsleden spreken hun voorkeur echter uit voor een verharding door middel van:
“ Grinten.”
De consequentie is dan wel, dat de Dienst Gemeente Werken de beschikking moet hebben
over een wals met een gewicht van 4000 kilogram. De Raad gaat akkoord met het beschikbaar
stellen van een krediet van f. 400,-
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In de archieven komen we rond het begin van de 20e eeuw nog sporadisch een leverantie
tegen van keien.
In 1925 worden op de Gemeente werf nog aangevoerd:
5000 m2 Basaltine Keien.
Voor welke straten of pleinen ze bestemd zijn hebben we niet kunnen achterhalen.
Er ontstaat wat trammelant in de Raad over de levering van deze keien.
Volgens sommige Raadsleden had de Dienst van Gemeentewerken deze keien bij een
Bossche leverancier voor een veel lagere prijs kunnen betrekken dan nu betaald is.

Aan de hand van ons onderzoek inzake verstrekte opdrachten door de gemeente
’s-Hertogenbosch aan de verschillende wegenbouwers hebben we het vermoeden, dat vooral
in het begin en midden van de 20e eeuw de toegangswegen en straten in de nieuwe
stadswijken voorzien werden van een bitumenlaag.

In het jaar 1978 werd door het College van Burgemeester en Wethouders een
Raadsvoorstel ingediend omtrent de herinrichting van de Markt.
28 Juni 1978.

( bijlage 126 )

De markt is het centrum, het middelpunt van de stad en omgeving, in
letterlijke en figuurlijke zin.
Zij is de ontmoetingsruimte bij uitstek voor de bevolking.
Ondanks de sterk toegenomen communicatie heeft de markt niets ingeboet aan
sociale, culturele, recreatieve en commerciële ontmoetingswaarde.
In deze tijd is zelfs een heroriëntatie en herbezinning op deze waarde te
onderkennen.
Onder de Nederlandse steden mogen wij ons gelukkig prijzen met het bezit van
zulk een centraal plein.
Het bestuur der stad heeft ten opzichte van de gemeenschap die de stad
bewoont en degene die van buiten die stad op haar zijn gericht dan ook de
verantwoordelijkheid om de Markt in essentie en betekenis die ruimte en
verschijningsvorm te geven, die past bij het kunnen vervullen van de geschetste
functies.
Uit de verdere toelichting op het hierboven vernoemde raadsvoorstel blijkt, dat de hiervoor
benodigde leveringen en werkzaamheden onderhands zullen worden aanbesteed.
Als reden wordt aangegeven, dat de uitvoering van dit werk aan een tijdslimiet gebonden is,
waardoor een goede organisatie aan de zijde van de aannemer noodzakelijk is. De ondernemer
zal tevens de beschikking moeten hebben over een voldoende aantal geschoolde vakmensen,
omdat aan de kwaliteit van dit werk hoge eisen wordt gesteld.
De totale kosten van het hier genoemde werk worden begroot op: 1. 200. 000. = gulden.
De voorkeur omtrent de keuze van het materiaal ging uit naar Porfier Keitjes.
Dit materiaal wordt omschreven als een zeer hard Stollings – gesteente, ( ook wel bekend
onder de naam van gangengesteente ) dat door samen persing ontstaan is in gangen en
spelonken, welke niet tot het aardoppervlakte reiken.
Deze Porfier keitjes komen zowel uit Italië - Argentinië - China als België.
In België staan zij ook bekend onder de naam van: Kinderkopjes.
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Van een geheel andere samenstelling is de steensoort welke thans in 2007 /2008 bij de
herinrichting van de Markt wordt aangewend.
Het gaat hier om : C H I N E E S
G R A N I E T.

Ter toelichting hierop vonden we in een folder de nadere technische beschrijving van dit
materiaal.
Evenals de andere Granietsoorten, heeft ook Chinees –Graniet een kristallijn
uiterlijk met een gevlekt en geprikkeld oppervlakte.
Wat zijn structuur betreft behoort het thuis in de middel of fijnkorrelige
granietsoorten.
Het Chinese Graniet is zeer hard, slijtvast, vorstbestendig, waterdicht en
bestendig tegen chemicaliën.

De afscheiding tussen de twee kleuren granietstenen op onze Markt wordt gevormd door een
brede afgeschuinde band van: B A S A L T.
Basalt is de naam voor een meestal donker gekleurde steensoort.
De vindplaats van deze steensoort is zowel Vietnam als China.
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GERAADPLEEGDE

W E R K E N.

STADSREKENINGENBOEK VAN ‘s-HERTOGENBOSCH.
J.A. van ZUYLEN.

DE BINNENDIEZE IN ‘s-HERTOGENBOSCH.
P. VERHAGEN.

VAN BOS TOT STAD.
H.L JANSSEN.

DE GESCHIEDENIS VAN EEN BRABANTSE STAD.

UITGEVERIJ WAANDERS

‘s-HERTOGENBOSCH EN DE MEIERIJ.
VAN HEURN

RAADSVERSLAGEN DER GEMEENTE ’s-HERTOGENBOSCH.
Over de jaren 1869 = 1960

“EEN HALVE EEUW STOFFEERDER IN EN ROND HET STADHUIS’
H. BRUGGEMAN.

NIEUWSBRIEF BASTION ORANJE.
P. KRIELE.
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