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Binnenstad, evenementenstad
Weinig Nederlandse binnensteden met zo veel inwoners als die van ’s-Hertogenbosch. En juist daar
is zowat elk weekeinde wel wat te doen. De gemeente probeert met een goede regie en heldere
vergunningen problemen te voorkomen en tegelijkertijd evenementen de ruimte te geven.
In 2015 komt het aantal klachten over
evenementen in de binnenstad naar
verwachting wat hoger uit dan in 2014.
Naar de oorzaken is het slechts gissen,
vinden Henri Holtz en Murat Yildiz,
ambtenaren die dag in dag uit druk zijn
met vergunningen voor evenementen.
“Misschien heeft het te maken met de
toegenomen mondigheid van mensen,”
zegt Henri. Feit is dat de gemeente
streng toeziet op de handhaving van
evenementen. Organisatoren die vooraf
gestelde geluidsgrenzen overschrijden,
lopen kans op forse boetes.
Nieuwe initiatieven
’s-Hertogenbosch is populair bij organisatoren van evenementen. Dit jaar kwamen
er veel nieuwe initiatieven bij, zoals het
Dweilfestival, Late Night Shopping, Week
tegen het pesten, Kunstnacht en de
openingen van parkeergarage St. Jan en
de Paleisbrug. De gemeente werkt er hard
aan om het aanbod in goede banen te
leiden. Dat begint elk najaar met het
maken van een evenementenkalender
voor het komend jaar.
Zie verder pagina 2

Op 20 november werd voor het eerst Late Night Shopping gehouden.
De Bossche DJ Lago trad er op.

Op 16 december gaat het over mensen
Op 16 december gaat het tijdens de algemene vergadering van Blb/wijkraad
Binnenstad vooral over mensen. En over parkeren. Het is te doen Bij Katrien aan de
Triniteitstraat. Aanvang vanaf: 19.45 uur, we beginnen om 20.00u.
Elke drie maanden is er een, altijd drukbezochte, bijeenkomst voor inwoners van de
binnenstad. Blb/wijkraad Binnenstad organiseert de bijeenkomst. Dit keer gaat het
vooral over mensen in de binnenstad. Vandaar dat het te doen is in de nieuwe
huiskamer voor de binnenstadbewoners: die van Bij Katrien aan de Triniteitstraat.
Verderop in deze uitgave meer daarover. Ook in deze uitgave meer informatie over
het tweede thema: parkeren in de binnenstad.

Poll
Doe mee met de Parkeerpoll:
www.blbwijkraad.nl.
Zie ook pagina 2:
Meer parkeerplaatsen voor bewoners.

Vervolg van pagina 1
Murat vertelt dat de inbreng van binnenstadsbewoners op diverse momenten
mogelijk is. “Nog voor burgemeester en
wethouders de kalender vaststellen,
kunnen inwoners via Blb/wijkraad
binnenstad er hun zienswijze over geven.
De kalender is bedoeld om evenementen
qua locaties, doelgroepen en mogelijke
overlast zo goed mogelijk te spreiden en
de visie van binnenstadbewoners is
daarbij welkom.”
Per evenement moet ondanks die
kalender nog een vergunning worden
aangevraagd. Voor die wordt gegeven
krijgen inwoners weer de kans om
zienswijzen in te dienen. Als de
gemeente die naast zich neer legt
(Murat: “Wat doorgaans niet gebeurt
omdat de zienswijzen nogal eens leiden
tot aanpassing van de voorwaarden van
de vergunning, mits ze natuurlijk
gegrond zijn”), is er nog de mogelijkheid
om bezwaar te maken.

Klachten
Tijdens en na het evenement kunnen
omwonenden en andere betrokkenen
bezwaren kenbaar maken. Kwestie van
Stadstoezicht bellen of de meldkamer van
de politie. In beide gevallen wordt Henri
gealarmeerd. De gemeente komt direct in
actie, bijvoorbeeld door surveillerende
medewerkers van afdeling Stadstoezicht
een bezoek te laten brengen. Als evenementen coördinator is Henri bij alle
klachten betrokken: “We proberen zoveel
mogelijk objectief vast te stellen of
klachten terecht zijn. Zo weet elke
organisator van een evenement welk
geluidsniveau toegestaan is. Wij meten
dat onafgebroken en de resultaten van
die metingen zijn via een website te zien,
ook voor de organisatoren.”
Het blijkt lastig in te schatten of een
evenement tot te veel echte of
vermeende herrie leidt. Henri: “Het weer
is daarbij erg van invloed. Hoe staat de

wind? Is het koud? Vochtig? Het maakt
allemaal verschil. Net als de muziek. Wie
bij een opera op de Parade blij een
stoeltje uitklapt en geniet, kan zomaar
aan de telefoon hangen als een DJ een
paar weken later minder decibellen
veroorzaakt.”
Tolerantie
Grote klagers zijn binnenstadbewoners
niet, zo is de indruk van Murat en Henri.
“Mensen beseffen heel goed dat het
wonen in de binnenstad tot gevolg heeft
dat er evenementen worden gehouden en
dat die tot last of overlast leiden.” Dat er
dit jaar ondanks die tolerantie meer is
geklaagd dan andere jaren, wordt door
Henri en Murat dan ook serieus genomen.
“Al blijft het lastig om vast te stellen wat
nu de reden van zo’n toename is.”
Klachten over een evenement? Bel
Stadstoezicht: 073 615 55 65.

Meer parkeerplaatsen voor bewoners
Het gebied waar bewoners van de binnenstad hun auto kunnen parkeren is vergroot. Tegelijkertijd wordt er hard gewerkt aan
een actualisatie van de wachtlijst en aan het reserveren van parkeerplaatsen in de diverse parkeergarages.
Toen parkeergarage St. Jan werd
geopend, was er even het plan om de
parkeergarage Sint Josephstraat exclusief te bestemmen voor bewoners van
de binnenstad. In overleg met Blb/
wijkraad Binnenstad is daar vanaf
gezien: het lijkt alle betrokkenen beter
om die plaatsen te spreiden over de hele
stad en dus over alle parkeergarages in
het centrum. Dan hoeven de inwoners
niet zo ver te lopen.

Enquête
Tijdens de algemene vergadering van
Blb/wijkraad Binnenstad gaat het over
parkeren. Dan worden de resultaten
gepresenteerd en besproken van een
enquête over het onderwerp. Bewoners
van de binnenstad worden uitgenodigd
om hun mening over het nieuwe
parkeerbeleid te geven, door aan dat
onderzoek mee te doen.

Wat ook helpt om de parkeerdruk te
verminderen: de sectoren waar binnenstedelingen hun auto kwijt kunnen,
vergroten. Dat is inmiddels gebeurd.
Tegelijkertijd werkt de gemeente aan
het actualiseren van de wachtlijst.
Volgens die lijst moeten bewoners acht
jaar wachten op een plekje. Het
vermoeden bestaat dat de lijst behoorlijk vervuild en feitelijk een stuk korter
is.
Eén van de bewoners met een parkeervergunning is John Stohr. John woont
aan de Gasthuisstraat en is tevreden met
de veranderingen. “In de Nieuwsstraat
zijn er parkeerplaatsen bijgekomen en
sindsdien hoef ik nog maar enkele
minuten te lopen.” John vreest het
experiment, waarbij de pyramidevormige paaltjes hier en daar worden
verwijderd. “Dat leidt tot meer illegaal
geparkeerde auto’s, denk ik.”
De nieuwe sectorenindeling.

Het kost maar een paar minuten.
Meedoen kan via de website van
blb/wijkraad Binnenstad:
www.blbwijkraad.nl.
De algemene vergadering wordt
woensdag 16 december gehouden en
begint om 20.00u uur bij Bij Katrien aan
de Triniteitstraat.

Henk Schuurs op één van zijn lievelingsplekjes in de binnenstad, de brug over de Dieze In de Boerenmouw.
Marie-Louise was er, toen de foto gemaakt werd, helaas niet meer bij.

Dag Marie-Louise, hallo Henk
Bewonersvereniging Blb/wijkraad Binnenstad heeft een nieuwe voorzitter. Marie-Louise Filippini
heeft de voorzittershamer doorgegeven aan Henk Schuurs. Drukke werkzaamheden zijn de
oorzaak van het best snelle vertrek van Marie-Louise. En dat is volgens het bestuur ook een beetje
de schuld van de gemeente.
Marie-Louise zit bijna letterlijk op het
puntje van haar stoel in café De Unie.
Roerend in verse muntthee vertelt ze dat
ze “echt maar weinig tijd” heeft. Beter
kan de reden van haar afscheid niet
worden geïllustreerd. “Als voorzitter
moet ik veel overleg voeren, vooral met
de gemeente. En zowat al die besprekingen worden overdag gehouden. Dat is
voor iemand die werkt dus niet te doen.
En dat betreur ik zeer: want ik voel me
heel betrokken en wil echt actief mee
doen om bij te dragen aan de leefbaarheid van de binnenstad “.
’s Avonds op pad
Opvolger Henk Schuurs is gepensioneerd
en heeft dus wel tijd overdag. “Maar ik
ben er niet gelukkig mee dat dit de reden
is van mijn voorzitterschap,” zegt hij.
“Overheden roepen steeds harder dat
burgers moeten participeren, maar het
moet niet de kant op gaan dat alleen
mensen zonder werk aan die oproep
gehoor kunnen geven,” vindt hij. “In

mijn werkzame leven ben ik veertig jaar
druk geweest met inspraak en geloof me:
ik moest altijd ’s avonds op pad.”
Henk gaat als voorzitter door op de weg
die Marie-Louise is ingeslagen, belooft
hij. Dat betekent dat het vooral over
mensen moet gaan, dat de samenhang en
samenwerking van mensen en organisaties in de binnenstad bevorderd wordt
en dat positivisme en vrolijkheid daarin
centraal staan. “Hoewel dat niet een lijn
exclusief van mij is,” relativeert MarieLouise. “Het is de missie waarmee wij met
ons bestuur aan de slag zijn gegaan. ”
Steun en kreun
“Zo nu en dan zijn mensen in wijkraden
en bewoners-overleggen geneigd om er
steun- en kreunclubs van te maken. Dat
moeten we voorkomen,” aldus MarieLouise. Henk knikt: “Neem nou de
participatie van en inspraak door inwoners. Dat kan zó leuk zijn.” Hij vertelt
enthousiast hoe gezellig de inspraakbij-

eenkomsten en –procedures waren
waarbij hij in zijn Amsterdamse verleden
betrokken was. Marie-Louise heeft dan
haar thee al op en spoedt zich op haar
fiets naar de volgende zakelijke afspraak.
Ze hoort daarom niet meer hoe Henk een
warm pleidooi houdt voor meer inspraak
en bemoeienis van bewoners van
projecten in de stad. “Het idee bestaat
dat inspraak een sta-in-de-weg is voor
nieuwe projecten, maar dat is echt onzin.
Daar komt bij: wat was er met de
binnenstad gebeurd als inwoners zich in
de jaren zestig niet hadden verzet tegen
het dempen van die Oude Dieze?”
Na het afscheid van Marie-Louise schuift
San de Kort als lid van het dagelijks
bestuur aan. Hij neemt per 1 januari de
taak van Henk als penningmeester over.
Alle informatie van Blb/wijkraad, is
tevinden op: www.blbwijkraad.nl

JB500 en wat u daar van gaat merken
Het kan bewoners van de binnenstad niet zijn ontgaan: 2016 wordt voor ’s-Hertogenbosch het
jaar waarin zowat alles in het teken staat van Jheronimus Bosch. En daar gaan inwoners en
ondernemers van de binnenstad veel van merken.
In 2016 zijn er veel evenementen en
activiteiten voor bezoekers én bewoners. De belangrijkste twee evenementen hebben ook de meeste impact
voor de binnenstad: de tentoonstelling
en de Bosch Experience Route.
Tentoonstelling
De Jheronimus Boschtentoonstelling in
het Noordbrabants Museum wordt de
grootste tentoonstelling ooit over de
bekendste zoon van onze stad. Naar
verwachting komen hier twintig
schilderijen en 19 tekeningen uit diverse
musea te hangen. De tentoonstelling
wordt op 12 februari, de vrijdag direct
ná carnaval, officieel geopend.
Vorig jaar heeft de gemeente, bij wijze
van repetitie, de carnavalsrommel in de
stad al sneller opgeruimd dan voorheen.
In 2016 wordt er nog een tandje
bijgezet, de schoonmaak begint direct
na de begrafenis van Knillis. Dat kan iets
meer hinder opleveren, maar leidt
enkele dagen later tot een mooie en
nette ontvangst.
Op de dag dat de tentoonstelling opent,
worden verschillende activiteiten
georganiseerd. Hier en daar zijn straten
afgesloten en parkeerplaatsen onbereikbaar. De gemeente informeert daar de
houders van parkeervergunningen nog
over. Overigens laten gemeente en
organisatoren van JB500 niets aan het
toeval over. Zo zijn er voor 12 februari
draaiboeken voor zowat alle weertypen.
Of de mussen nou van het dak vallen of
de sneeuw metersdik ligt: het komt
goed. Op de dag zelf is er ook een
speciaal programma in de stad, dus kom
vooral kijken naar deze bijzondere
openingsdag.

Bosch Experience Route
En dan is er nog de Bosch Experience
Route. Deze looproute door de stad
voert langs allerlei ‘JB highlights’, zoals
de Sint-Jan, het Zwanenbroedershuis,
JBAC en Moriaan. Ook is er een speciale
JB vaartocht over de Binnendieze en een
lichtshow op de markt, ‘Bosch by night’.

Houd de pagina met gemeenteberichten in de gaten. Voor de projectie is
straks een vier meter hoge installatie
nodig. Die komt naast het puthuis en
wordt uiteraard fraai aangekleed. Naar
verwachting wordt eind november de
presentatie getest. Daarna worden de
omwonenden opnieuw geïnformeerd. .

’Bosch by night’ wordt een spectaculair
onderdeel van de Bosch Experience
Route. Het is eigenlijk zonde om daar
nu al veel over te vertellen, want dan is
de verrassing er af. Maar wat voor
ondernemers en bewoners aan de Markt
goed is om te weten: vanaf 4 maart tot
en met 11 december zal er vaak een 12
minuten durende lichtshow met licht en
geluid zijn. De tijden waarop het
allemaal te zien en te horen is hangen
steeds af van de zonsondergang. Het
moet namelijk donker zijn om een
maximaal effect te sorteren. Drie
gebouwen op de Markt dienen elke
avond als projectiescherm. Met bewoners en ondernemers rond de Markt
wordt overlegd op welke manier de
overlast van de show beperkt kan
worden.

Hoewel u bij deze – en alle andere –
activiteiten en evenementen welkom
bent, is het goed te weten dat er ook
een specifiek programma is voor
Bosschenaren. Zo trekken stadsgenoten
Hans Tervoort en Marc Eysink Smeets de
wijken in om daar een JB-programma te
presenteren. Verder is er elke elfde van
de maand de Bosch Loterij waarbij u als
inwoner van deze stad kaarten voor de
tentoonstelling en andere prijzen kunt
winnen.

’Bosch by night’ is trouwens al aangekondigd aan ondernemers en bewoners
van de Markt. Zo was er afgelopen
september een informatiebijeenkomst.
De opkomst was matig, maar het waren
gelukkig wel bewoners die er het meest
van merken. Wie die avond heeft gemist
en er toch meer van wil weten: de
aanvraag voor de vergunning van de
projectie wordt gepubliceerd in de
Bossche Omroep. Dan wordt ook
definitief duidelijk op welke dagen en
tijdstippen de Bosch by night wordt
geprojecteerd.

Druk
Het wordt volgend jaar leuk en het
wordt druk, zeker omdat er ook nog al
die andere gebruikelijke evenementen
in de binnenstad zijn. Sommige van die
evenementen moeten inschikken,
worden verplaatst of verzet. Zo nu en
dan worden straten afgesloten, staan er
wachtrijen voor bepaalde gebouwen en
lopen er misschien dagjesmensen in
grote getalen langs uw voordeur. De
organisatoren van JB500 hopen dat u
ondanks dat ook zelf veel plezier gaat
hebben van het jaar en dat u begrip
heeft voor de drukte en soms hinder.
Hebt u vragen of opmerkingen, dan
kunt u zich wenden tot de gemeente.
Mail evenementen@s-hertogenbosch.nl.
Kijk voor het volledig programma op
www.bosch500.nl.

Gedoe met de buren
De meeste mensen kunnen het gelukkig goed vinden met de buren. Maar zo nu en dan gaat het mis. Buurtbemiddeling073
biedt dan uitkomst.
In de binnenstad wonen mensen vaak dicht op elkaar. Erg gezellig. Maar het leidt soms tot irritaties. Zeker als er verschillen
zijn met de buren. Verschillen in leeftijd, gezinssamenstelling, cultuur, dagindeling, karakter of hobby. Als u er met uw
buren niet uitkomt, biedt Buurbemiddeling073 uitkomst. De vrijwilligers zijn opgeleid om gesprekken tussen ruziënde
buren te begeleiden. Ze zorgen ervoor dat beide partijen echt naar elkaar luisteren. De bemiddelaar helpt bij het vinden
van een gezamenlijke oplossing.
Meer weten? Kijk op www.buurtbemiddeling073.nl

Tijdens de herfstvakantie werd er druk geschilderd.

De huiskamer van Katrien
Zo nu en dan wordt Mechteld Janssen aangesproken als Katrien. Helen Bouwhuis maakt wel eens
hetzelfde mee. Ze zijn twee van de zes dames van het eerste uur van Bij Katrien. De stichting
heeft het eindelijk voor elkaar: een eigen locatie. Een buurthuis. Of nee, een huiskamer.
Nou vooruit, Helen wil wel toegeven dat
het Koningstheater aan de Triniteitstraat
toch vooral een buurthuis wordt. “Maar
dat is zo’n jaren 70-begrip. Huiskamer is
mooier.” Vanuit de keuken, waar een
vrijwilligster met kwasten en verf in de
weer is, wordt voorgesteld om het
buurthuiskamer te noemen. Aldus
besloten.
Eigen locatie
Zo gaan de dingen Bij Katrien. Met een
eigen locatie, waarvoor geen huur en wel
energiekosten moeten worden betaald,
wordt het allemaal een stuk professioneler – maar ondertussen blijft het ‘de
dingen gaan zoals ze gaan en zo gaan
die dingen’ of iets wat daarop lijkt. Zo
leidt Helen de inzet van meer dan vijftig
vrijwilligers die het theater opknappen,
maar hang aan die verantwoordelijkheid
vooral geen functienaam. “Hoofd P en
O? Hou eens op zeg!”
Het begon drie jaar geleden aan een
schoolhek. Daar hadden zes moeders het

er over dat de binnenstad verbinding
miste. Dat er geen buurthuis of huiskamer was. En dat het zo fijn zou zijn als
mensen elkaar via allerlei activiteiten
beter zouden leren kennen. En trouwens
ook door gewoon wat voor elkaar te
betekenen. Die activiteiten werden snel
bedacht, net als de naam – Bij Katrien is
genoemd naar de destijds gedroomde
locatie, het parochiehuis bij de
Catherinakerk. Er kwamen wandelingen
waarbij scholieren hoogbejaarde wijkbewoners begeleidden. Er werd geknutseld,
genaaid en er werd samen gekookt en
gegeten. Drie jaar later is dat er allemaal
nog steeds. De tijdelijke locaties bij het
Mariapaviljoen en DIT zijn nu ingeruild
voor de huiskamer, pardon buurthuiskamer, aan de Triniteitstraat.
Wederkerigheid
Pratend met Helen en Mechteld gaat het
steeds weer over verbinding en wederkerigheid. “Iedereen mag overal aan
meedoen, graag zelfs. Maar we vragen
wel wat terug,” vertelt Mechteld. “Aan

iemand die gezellig mee-eet vragen we
om de volgende keer iemand mee te
nemen. Zo groeit de groep.” En begin bij
de dames van Bij Katrien niet over
dagbesteding, indicatiecommissies,
kwetsbare groepen of mensen met een
achterstand tot de arbeidsmarkt – dan
gaan ze heel diep zuchten. Ze hebben het
over binnenstadbewoners en hoe leuk het
is als die allemaal dingen samen doen.
Dat het theater in de toekomst mogelijk
ook de bouwkeet en materiaalopslag van
het nieuwe theater in aanbouw wordt,
daar zitten ze niet mee. Mechteld: “Daar
hoeven we niet voor te vertrekken, want
met een beetje goede wil gaat dat
hartstikke goed samen.”
De komende algemene vergadering van
Blb/wijkraad Binnenstad wordt op 16
december gehouden bij Bij Katrien.
Binnenlopen vanaf 19.45 uur, de bijeenkomst start 20.00u.. Voor meer informatie
over de nieuwe huiskamer:
www.bijkatrien.com.

‘Mijn oma vindt de binnenstad wél leuk’
De binnenstad is nog niet ‘the place to be’ voor studenten. Dat leert een gesprek met enkele
studenten. Of het er ’s avonds alsjeblieft wat gezelliger mag worden, is het verzoek aan met
name de horecaondernemers.
’s-Hertogenbosch mag dan aan één van de beste
Hbo-instellingen van Nederland huisvesting bieden, een echte
studentenstad is het niet. Mogelijk dat de komst van een
zogenoemde ‘Graduate School’ daar verandering in brengt. Een
haalbaarheidsstudie wees onlangs uit dat zo’n academisch
opleidingscentrum kans van slagen heeft. Een locatie is ook al
bedacht: het historische klooster Mariënburg. Daar wonen nu
nog achttien zusters en die willen best verhuizen.
‘Veel te duur’
Marleen Gijsbers (21) studeert bij Avans en woont al 2,5 jaar in
de binnenstad. Eerst in een studentenflat aan de ZuidWillemsvaart en nu op een “veel te dure kamer” aan de
Hertogstraat. “Ik betaal 460 euro per maand en dat is echt
idioot duur. Zodra in een studentenhuis iemand een kamer
verlaat, lijkt de eigenaar die gelegenheid aan te grijpen de prijs
maar weer eens te verhogen. Ik heb mijn ogen laten vallen op
een kamer aan de Wethouder Schuurmanlaan. Meer comfort en
ruimte en een lagere prijs. Ik loot steeds mee naar een plekje.
Tot op heden zonder succes.”
In één van de meest idyllische straatjes van de binnenstad, de
Schilderstraat, woont Birgit Barten (21). Ook die kamer is best
prijzig, maar Birgit heeft wel een eigen badkamer en keuken.
En ook nog eens een muurschildering van Jim Morrison boven
haar bed, gemaakt door een bevriend kunstschilder. “Ik betaal
hier honderd euro meer dan op mijn vorige adres en dat hakt er
in. Maar ik wilde zo graag in deze straat wonen, dat ik het er
voor over heb.”

Birgit Barten in haar kamer aan de Schilderstraat.

Terras afgekeken
Birgit studeert journalistiek in Tilburg, maar piekert er niet over
om daar te gaan wonen. “Saaie stad,” vindt ze. Marleen denkt
daar heel anders over. Ze woont in ’s-Hertogenbosch omdat ze
daar studeert en nu bij Ricoh stage loopt – maar anders wist ze
het wel. “Tilburg is een echte studentenstad. Je kunt daar
doordeweeks avond en avond naar de kroeg. Hier word je
vanaf een uur of twaalf het terras afgekeken. Overdag is
’s-Hertogenbosch gezellig, maar ’s avonds is het niks. Mijn oma
vindt dit een erg leuke stad. Dat zegt genoeg.” Marleen voegt
er aan toe dat de weekenden ook niet je dat zijn, omdat de
sfeer dan nogal eens grimmig is.
Zo veel mensen, zo veel smaken. Terwijl Birgit graag binnenwandelt bij café Plein79, in de volksmond Het Plein, gaat
Marleen er juist met een boog omheen. “Niet mijn muziek.”
Andere uitgaansgelegenheden die de studenten noemen zijn
Taverne, De Carrousel, Zomers & Zomers, De Palm en Roels.
Maar veel geld om van kroeg naar kroeg te gaan is er niet.
Studeren is duur, weten ze allebei. Birgit is daarom blij met haar
baantje als serveerster van Bagels & Beans en Marleen met haar
werk bij Escape Den Bosch, een locatie waar deelnemers zich
laten opsluiten in een kamer en er spelenderwijs uit moeten
zien te komen.
Marleen is vanaf haar woonadres zo op haar werk. Zoals ze ook
snel bij haar stage (“Ik sta om half negen op en ben er om
negen uur”), de kroegen, supermarkt en het station is. Want
dat is, ook volgens Birgit, één van de charmes van de Bossche
binnenstad. “Het is niet alleen erg mooi en sfeervol, alles zit
ook nog eens dichtbij. Ik ben overal zo op de fiets.” En die fiets
is, tot Birgits verbazing, nog nooit gestolen. “Opmerkelijk.”

Marleen Gijsbers in haar kamer aan de Hertogstraat.

De pareltjes van de Binnenstad
De binnenstad zit vol met, vaak relatief onbekende, prachtige plekjes. In de serie ‘Pareltjes van de
binnenstad’ zoekt Wijkgericht ze op. Dit keer: de Citadel.

De Sortiebrug voert naar de Citadel.

Een bril voor papen
De ‘papenbril’, zo noemden de Bosschenaren de Citadel in de zestiende eeuw. In de loop der eeuwen kreeg het fort vele namen
en bewoners. Nu is het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC) er te vinden.
In de serie ‘Pareltjes van de binnenstad’
gaat het doorgaans over kleine,
verscholen plekjes. Voor de verandering
dit keer iets groots: de Citadel. Het fort
werd gebouwd door Frederik Hendrik.
Die veroverde ’s-Hertogenbosch in 1629
en besloot dat anderen dat niet nog eens
moesten doen. In vijf jaar tijd werd een
schans met vijf bastions gebouwd. Met
muren van gemiddeld twee meter dik en
een hoogte van wel acht meter boven
het water van de Dommel, Aa en Dieze
– de rivieren die daar samenvloeien.
Nobelfort
De locatie was niet heel opmerkelijk,
want al voor 1629 was op die plek
Bastion aan de Boom te vinden. Dat werd
door Frederik Hendrik afgebroken. Net

als trouwens de hele wijk tussen het fort
en de oude stad en twee kerken. Want
Frederik Hendrik had schootsveld nodig.
Het resultaat was een groot plein. De
nieuwe vesting kreeg eerst de naam
Nobelfort, genoemd naar een
Rotterdamse burgemeester die door de
Staten-Generaal nogal eens naar rommelend Brabant werd gestuurd. Maar al snel
werd de naam gewijzigd in Willem-Maria
Schans. Naamgever was een zoon van
Frederik Hendrik.
De naam ‘papenbril’ is van iets later.
’s-Hertogenbosch hoorde bij de, overwegend protestante, noordelijke gewesten.
En daar vonden ze dat de katholieken
onder de duim moesten worden gehouden.
Zo werd de Citadel een verdedigingswerk

tegen de Spanjaarden én een gevangenis
voor lastige katholieken. Bril betekende in
die tijd zoiets als dwangburcht en dus werd
de volksnaam papenbril.
Redding
De naam Citadel kwam in zwang in de
Franse tijd (1795-1813). In die periode
werd het een militaire gevangenis en nog
later een kazerne. Die functie verviel in
de jaren zestig van de vorige eeuw.
Wisselende bewoners woonden de
gebouwen compleet uit. De redding
kwam in de jaren tachtig, toen de boel
drastisch werd gerenoveerd. Sindsdien
biedt de Citadel onderdak aan het BHIC.
Met dank aan Ed Hupkens. Voor meer
informatie: www.bossche-encyclopedie.nl.

Losliggende stoeptegels, een kapotte lantaarn- Kijk ook eens op www.s-hertogenbosch.nl. Hier
paal of vernielde speeltoestellen?
is veel informatie te vinden over uw wijk. Hebt u vragen,
Last van zwerfvuil, of groen dat nodig aan
neem dan contact op met wijkmanager Riekje Bosch,
onderhoud toe is, enz.? Bel hiervoor het Schoon, telefoonnummer (073) 615 56 57 of mail naar
Heel en Veilig (073) 615 55 55 voor zaken in de wijkgerichtwerken@s-hertogenbosch.nl. Riekje zit ook op
openbare ruimte. Zo werkt u
Facebook: wijkmanagerriekjebosch. Deze nieuwsbrief is
mee aan een schone stad!
een initiatief van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.
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