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Er is al veel geschreven over de geschiedenis van Den Bosch. 
Je kunt ook veel op internet vinden. Maar vind of begrijp je die 
informatie als lezen moeite kost?

Cijfers vertellen dat er in Den Bosch 13.000 inwoners zijn die 
lezen en digitale zaken lastig vinden. Voor die groep is dit boek. 
Een boek over de geschiedenis van Den Bosch in eenvoudige taal.

Rolf Hage bedacht het idee. Hij werkte van 1996 tot 2021 bij het 
stadsarchief van Den Bosch. Hij wist dat Bosschenaren van hun 
stad houden. En er graag van alles over willen weten. Hij wist ook 
dat veel informatie te moeilijk is. Zo kwam hij op het idee. 
Hij maakte een team en een jaar later is het boek er!

Waarom is Den Bosch Den Bosch? laat je ontdekken dat niets 
in Den Bosch toevallig is. Alles is ontstaan en heeft een 
geschiedenis. Na het lezen kijk je anders naar de stad, je wijk, 
je dorp. 

Hoe kun je het boek lezen?
Elk hoofdstuk kun je apart lezen. De volgorde doet er niet toe. 
En het gaat niet alleen om lezen, je kunt zeker ook kijken naar 
de vele foto’s.

Aan het begin van elk hoofdstuk staan vragen. De antwoorden 
lees je in het hoofdstuk.
Aan het eind van elk hoofdstuk staat ‘Meer weten’. Daar lees 
je een weetje en zie je rode punten met cijfers. Die cijfers zijn 
nummers van andere hoofdstukken. Die hoofdstukken geven nog 
meer informatie.
Af en toe staat er ook een QR-code in een hoofdstuk. Zo’n code 
kun je met je mobiel scannen. Daarmee kun je naar foto’s of 
filmpjes kijken of naar een website gaan.

Veel leesplezier!

Waarom dit boek?

In de Boerenmouw, 

1900
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Zag het stadhuis er altijd hetzelfde uit? Wie gebruikten het 
stadhuis en waarvoor? Waar is het wapen van Den Bosch te 
zien? Wat doen de pèrdjes in de gevel? En wat doet dat smalle 
pandje ernaast?

Het stadhuis
Eerst bestond het stadhuis uit drie panden. Het middelste pand 
kocht het stadsbestuur in 1366. Het linkerhuis, de Gaffel, kwam 
er in 1481 bij. En in 1599 rechts het Huys van Sint Claes. 
In 1530 werd er een bordes aangebouwd en in 1650 een toren. De 
trouwzaal kwam er veel later bij aan de achterkant. In 1670 kreeg 
het ‘Raethuys’ een nieuwe gevel. Die is er nog altijd.

Het stadsbestuur
In 1366 zat het eerste stadsbestuur in het stadhuis. Dat bestuur 
bestond uit ‘schepenen’, een soort wethouders. Ze vergaderden in 
de Oranjezaal van het stadhuis. 
Het bestuur deed toen veel meer dan nu. De schepenen regelden 
wetten en belastingen. Ze waren ook rechters en een soort 
notarissen. Achter de vier zuilen in de hal maakten ze contracten 
voor mensen. Ze deelden ook straffen uit. En heel handig: de 
gevangene kon meteen door een gat in de vloer naar de kelder.
Voor lange tijd was het stadhuis groot genoeg. Maar in de jaren 
’70 verhuisden de ambtenaren naar de Wolvenhoek. Dat heet nu 
het Stadskantoor.
Aan de achterkant van het stadhuis is een nieuwe raadzaal 
gebouwd. Dat heet nu het Bestuurscentrum. 
In het stadhuis werken nog altijd de burgemeester en 
wethouders. De kamers zijn prachtig met behang van leer of 
grote schilderijen aan de muur. 

Wildemannen
Bovenin de gevel zie je het wapen van de stad. Het bestaat al 
vanaf 1185. Op het wapen zie je een gouden boom. Dat heeft te 
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Hoe is het stadhuis van Den 
Bosch ontstaan?

Op deze tekening is 

goed te zien dat het 

stadhuis eerst drie 

panden naast elkaar 

waren. Dat kun je ook 

nog steeds zien als je 

naar binnen gaat,

1632
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maken met het bos rond Den Bosch. 
Je ziet ook leeuwen, symbolen van Brabant 
en Limburg. Rond 1510 kwam er nog een 
adelaar bij. 
Naast het wapen staan twee bijna naakte 
kerels. Ze werden Wildemannen genoemd, 
omdat ze ‘in het wild’ in het bos leefden.
Boven het wapen hangt een gouden 
kroon. Dat is nu het logo van de gemeente 
’s-Hertogenbosch. De kroon veranderde 
een paar keer. Bijvoorbeeld toen in 1996 
Rosmalen en Den Bosch één gemeente 
werden. 

Pèrdjes
Elk heel en half uur draaien de ‘pèrdjes’ 
rond. Zo heten de paarden met ruiters en 
trompetten. Je ziet ze onder het wapen van 
de stad. Men denkt dat ze er al 350 jaar 
draaien. Niemand weet het zeker. 
Wel is bekend dat Jacob Roman 14 gulden 
kreeg in 1679 voor het maken van de 
beelden. In 2015 waren ze twee jaar weg 
om ze te repareren. Maar daarna zagen ze 
er weer als nieuw uit.

De Schietspijp
Naast het stadhuis staat het smalste pand 
van de stad: de Schietspijp. Dat was vroeger 

de naam van het café. Toen in 1670 het 
stadhuis werd verbouwd, woonde er een 
weduwe in. Het pandje liep schade op door 
de bouw. De weduwe eiste geld. 
Ze hield vol tot ze geld kreeg van de stad. 
Er is toen een nieuwe gevel gemaakt die 
lijkt op de gevel van het stadhuis. Daarom 
kreeg het pand de bijnaam ‘Klein Stadhuis’.

MEER WETEN

De kelder van het stadhuis heeft
veel meegemaakt. Er zat horeca in 
en het was een tijd een gevangenis. 
Het is zelfs dicht geweest rond 
1900, want er werd te veel bouw-
afval in gedumpt. In 1929 werd de 
kelder weer gebruikt als boterhal. 
Nu wordt het misschien een plek 
voor studenten om te kunnen leren.

1 4 13

Stadhuis vanaf 

de Pensmarkt,

± 1925

De Schietspijp,

1930

Bovenin de gevel, 1989 De pèrdjes, 1937
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Welke rivieren zijn er in en rond Den Bosch? Hoe gaat Den 
Bosch om met hoogwater? Wie horen bij de IJzeren familie? 
Hoe lang stroomt de Zuid-Willemsvaart al door de stad? En 
waarom?

Rivieren
De rivieren de Aa en de Dommel stromen door de stad en komen 
samen in de Dieze bij de Citadel. De Dieze komt uit in de Maas. 
Lang geleden waren die rivieren de gracht rond de stadsmuren. 
Binnen de stadsmuren heten alle riviertjes de Binnendieze. 
Die rivieren waren goed voor de handel. Maar ook goed om de 
stad te beschermen tegen vijanden. 
Als de rivieren er niet waren geweest, was Den Bosch er ook niet 
geweest. Net als veel andere steden in die tijd, zoals Dordrecht, 
Deventer, Utrecht en Zaltbommel.

Hoogwater
Als de Maas hoog staat, merken we dat in Den Bosch. Nu kunnen 
we dat hoogwater best goed regelen, maar in 1995 was het te 
erg. De Maas kon al het regenwater niet aan.  
Dat was niet de eerste keer. In 1740 kon de dominee zelfs niet 
preken met Kerstmis, omdat de Sint-Jan blank stond. Een dikke 
eeuw later in 1876 stond de Parade onder water. Kelders liepen 
vol en de handel viel stil. Dat was een moeilijke tijd. Dat weten 
we uit brieven die zijn gevonden. In die brieven vragen inwoners 
aan de burgemeester om de schade te betalen. Vaak ging het om 
bedragen van 25 gulden. Voor die tijd een flink bedrag. Nu zou dat 
om 500 euro gaan.

De IJzeren familie
Het meer De IJzeren Man was er het eerst. Om de wijk Het 
Zand te maken, kwam er zand uit Vught. Dat was in 1881. In het 
begin werd er met schep en kruiwagen gegraven. Later kwam 
er een grote baggermolen. De arbeiders gaven de machine de 
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Waarom wordt Den Bosch 
een waterstad genoemd?

Door het hoge water 

stond de A2 twee 

weken onder water,

1995
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scheldnaam ‘De IJzeren Man’. Ze waren 
bang dat ze hun baan kwijt zouden raken. 
In 1894 was er genoeg zand. Het grote gat 
liep vol met grondwater. Vooral soldaten 
zwommen daar, maar later ook burgers. 
Heel bijzonder voor die tijd was het 
gemengde bad voor mannen én vrouwen.
In 1917 was er nog meer zand nodig om De 
Muntel te bouwen. Daardoor ontstond De 
IJzeren Vrouw. De plas werd gebruikt als 
zwembad tot 1966. In de jaren ’60 betaalde 
je tien cent voor een dagje zwemmen. 
Nog later werd Het IJzeren Kind gegraven 
om Hintham Zuid te kunnen bouwen. 

De Zuid-Willemsvaart
De Zuid-Willemsvaart is genoemd naar 
koning Willem I. Hij had in Engeland gezien 
hoe goed de kanalen daar werkten. Op de 
Maas kon je maar vier maanden van het jaar 
goed varen. Hij wilde een betere waterweg 
tussen Maastricht en Den Bosch. Dat was 
beter voor de handel.
De vaart werd 123 km lang en werd met 
de hand gegraven! Er werkten bijna 7000 
mannen aan het kanaal. In die tijd was het 
een goede baan. Ze begonnen in 1822 en in 
1826 was de vaart af. 
Het kanaal had 19 sluizen. Sluis 0 was de 

laatste. De Willemsvaart werd pas later 
Zuid-Willemsvaart genoemd, omdat er ook 
een Willemsvaart in Drenthe kwam.
De eerste schepen waren trekschuiten. 
Vooral kinderen en vrouwen moesten ze 
trekken, want die waren het goedkoopst. 
Als je meer geld had, trok een paard. Pas 
later kwamen er schepen met een motor. 
Toen moest het kanaal ook breder en dieper 
worden gemaakt.
Toch werd de Zuid-Willemsvaart te 
klein. Er kwam een nieuw kanaal: het 
Máximakanaal. Dat was in 2014 af. De tijd 
van binnenvaartschepen door de stad was 
voorbij.

MEEr WETEN

Het zand van de Zuiderplas was 
nodig voor de huizen tussen 
het Bossche Broek en de Zuid-
Willemsvaart. Dat zand werd met 
een zandzuiger verzameld. In Den 
Bosch is er ook een straat met die 
naam: de Zandzuigerstraat. De 
Zuiderplas is nog altijd een mooie 
plek om te gaan zwemmen.
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1931

Zwemmen in de

IJzeren Vrouw,

 1938

De Parade, 1876

De schutsluis in 

het Diezekanaal 

in Engelen, 

1936
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