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daar omheen gebeurde, daar is een heleboel tijd in gaan 
zitten.' Dat de vroegere stadsarchivaris niet, zoals aan- 
vankelijk de bedoeling was, tot 1985 is gegaan, maar tot 
1629, is dan ook 'in hoofdzaak aan deze tijdsfactor te wij- 
ten. Een bestudering van de stadsgeschiedenis tot 1985 
zou te veel tijd geëist hebben. Natuurlijk heb ik met veel 
belangstelling het boek 's-Hertogenbosch, De Geschiedenis 
van een Brabantse stad 1629-1990 van A. Vos e.a. gelezen 
dat intussen is verschenen.' 

Open kwestie 
Om niet nog meer tijd kwijt te raken, heeft drs. Kuyer 
archiefonderzoek tot een minimum moeten beperken. 
'Ik heb dat alleen in die gevallen gedaan waarin ik me 
met eigen ogen van iets wilde overtuigen. Als ik aan 
archiefonderzoek was begonnen, was er helemaal geen 
eind aan gekomen. Dat was trouwens ook niet nodig, 
want ik kon mij baseren op de ruimschoots beschikbare 
bronnenpublicaties en wetenschappelijke literatuur. Er is 
heel veel over Den Bosch gepubliceerd, heel veel disserta- 
ties ook, want de stad biedt zoveel aandachtspunten die 
de moeite waard zijn. De schrijvers daarvan hebben alle- 
maal archiefonderzoek gedaan en ze hebben dat goed 
gedaan. Ik hoefde dat niet nog eens te doen. Ik heb een 
verantwoorde samenvatting proberen te maken van histo- 
rische studies, tot de meest recente toe.' 
Het afzien van archiefonderzoek betekent echter wel dat 
de lezer in het boek van Kuyer vergeefs zal zoeken naar 
bijvoorbeeld het antwoord op de waag of het werkelijk 
1185 was, dat 's-Hertogenbosch is ontstaan. 'Daar laat ik 
me niet definitief over uit. Ik heb alleen vastgesteld dat er 
diverse opties zijn. Er zijn studies die concluderen dat de 
stad in 1195 is gesticht. Maar 1184 wordt ook genoemd. 
Het is dus nog een open kwestie, maar ik voel me toch 
wel veilig bij 1185 De waarheid vraagt 'n diepgaande, 
specialistische bronneninterpretatie. En wie zal het 
beslissende woord spreken?' 

ATstandelijk 
Na twintig jaar intensief met haar geschiedenis bezig te 
zijn geweest, vindt drs. IZuyer het nog altijd 'moeilijk 
voor een stad als Den Bosch in kort bestek een karalde- 
ristiek van de stad en haar ontwikkeling te geven.' Maar 
hij zou Kuyer niet zijn als hij niet een poging zou wagen. 
'Den Bosch was, na Leuven, Brussel en Antwerpen, de 
vierde stad in het hertogdom Brabant. Het heeft die sta- 
tus in de eerste helft van de 1 5 ~  eeuw gekregen, onder de 
grote hertog Philips de Goede. Desondanks is Den Bosch 
altijd gebleven wat de stad in het begin was en wat her- 
tog Jan 111 noemde een veste ende een slot ons lands op dat 
einde. Anders gezegd: een afgelegen vesting aan de 
kwetsbare noordgrens van het hertogdom. De stad die 
het hertogdom in het noorden moest beveiligen. 
Tussen de drie andere hoofdsteden, vrij dicht bij elkaar 





om vele aspecten. Daar is het staatkundige aspect, maar 
ook dat van handel en ambacht, het aspect van cultuur, 
en van de religie. Beschouwen we het aspect van de cul- 
tuur, dan was Den Bosch helemaal niet zo geisoleerd. 
Tal van Bossche studenten bezochten Leuven en nog zui- 
delijker universiteiten. En de muziek- en zangcultuur, 
waarin toentertijd de Illustere Vrouwe Broederschap toon- 
aangevend was, was sterk geïnspireerd op het zuiden. 
Zoals men nu voetballers wegkoopt, zo kocht men toen 
zangers weg. De Broederschap bleef daarbij niet achter en 
vond verschillende van haar zangers in zuidelijke steden.' 
'Maar met Sn handel was Den Bosch minder op het zui- 
den gericht; slechts op Brugge, Antwerpen en Bergen op 
Zoom. Daarentegen veel meer op het noorden, vooral op 
de Hollandse steden, hetgeen gezien zijn ligging niet zo 
verwonderlijk is. En wat de religie betreft: Den Bosch 
kende vanaf circa 1525 al een merkbare calvinistische 
in-filtratie.' 
'Onder de talrijke boeiende aspecten die de Bossche 
geschiedenis biedt, is het beleg van 1629 wel een van de 
belangrijkste.' En dan doelt de heer Kuyer eens niet op 

'de militaire prestaties van Frederik Hendrik met de tal- 
rijke technische hoogstandjes, zoals het bemalingspark 
van 23 roswatermolens', maar op de politieke implicaties 
van deze expeditie. 'Drie partijen, die elk Den Bosch 
wilden veroveren, hadden daarbij hun eigen intenties. 
Frederik Hendrik wilde de stad in ruil voor een spoedige 
capitulatie godsdienstvrijheid verzekeren, in de hoop de 
zuidelijke steden met een zelfde toezegging los te kun- 
nen weken van Spanje en tot aansluiting bij het noorden 
te bewegen. De strenge calvinisten zagen evenals Frede- 
rik Hendrik een veroverd Den Bosch als een stapsteen 
naar het zuiden, maar van godsdienstvrijheid kon daarbij 
geen sprake zijn. Integendeel, Den Bosch èn het hele 
zuiden dienden gecalviniseerd te worden: Spanje eruit 
èn Rome eruit! En tenslotte, voor de derde partij, de 
groep van de grote Hollandse geldschieters van ovenve- 
gend Remonstrantse signatuur, was Den Bosch helemaal 
geen stapsteen naar het zuiden, maar einddoel, sluitstuk 
in een sterke Maaslinie. Men streefde in die kringen 
helemaal niet naar een verovering van het Spaanse 
Brabant en wel omdat de handelswereld met een ver- 



overd Antwerpen geen raad wist.' 
Aldus, en in zijn ogen veel te beknopt, 
schetst drs. Kuyer de politieke proble- 
matiek inzake het beleg van 's-Herto- 
genbosch in 1629, 'een unieke compli- 
catie, waarvan onder de door Spanje 
of door de Republiek belegerde en 
veroverde steden geen gelijkwaardig 
voorbeeld is aan te halen.' 
'De reden waarom Den Bosch zich zo 
fel verdedigde was niet omdat de stad 
zo Spaansgezind was, integendeel 
zelfs, maar omdat zij tot iedere prijs 
háár godsdienstvrijheid, de vrije onbe- 
lemmerde uitoefening van de katho- 
lieke godsdienst, wilde behouden. 
Frederilt Hendrik was hiertoe wel 
bereid, maar het werd hem verboden 
hierover toezeggingen te doen. Vanuit 
het zuiden ondervond Den Bosch 
trouwens ook weinig steun. Het voel- 
de zich in de steek gelaten.' 

Symbool 
Deze, en ook alle andere context 
waarin de oud-stadsarchivaris de 
geschiedenis van 's-Hertogenbosch 
heeft geplaatst zou eindeloos kunnen 
worden uitgebreid. Kuyer: 'Bij ge- 
schiedenis kom je van het een op het 
ander, maar op een gegeven moment 
moet je er een punt achter zetten.' 
Die punt staat er nu achter, maar het 
is toch nog de vraag of het de laatste 
is. Want één opmerking wil hij tot 
besluit nog toevoegen: 'Voor de Bos- 
sche burgers moet op die veertiende 
september 1629 - de dag van de capi- 
tulatie - het stadswapen een wrange 
betekenis hebben gelaegen: de ont- 
wortelde boom werd op dat moment 
voor hen het symbool voor de ontwor- 
teling van hun gemeenschap uit de 
vertrouwde bodem van het oude her- 
togdom, waarin zij vierenhalve eeuw 
lang had gefloreerd. Zij werd thans 
overgeplant in vreemde grond, waarin 

Marcel Jansen 

Henri  Charles de la  Tremoille 
gouverneur van  's-Hertogenbosch 

De Staten-Generaal benoemden deze 
Franse edelman (1620-1672), prins 
van Tarente, hertog van Thouars en 
beroepsmilitair op 7 maart 1665 tot 
gouverneur van de vestingstad 's-Her- 
togenbosch. Hij zou het militaire 
gezag over de stad tot 25 juli 1670 uit- 
oefenen. 

In het capitulatieverdrag van 1629 

staat in artiltel XXIIII 'item dat over 
dese stadt geenen anderen Gouver- 
neur nog substituyt van dien en sal 
worden gestelt dan eene van den huy- 
se van Nassau ofte andere Nederlant- 
sche Heeren ofte Landtsaten'. De Sta- 
ten-Generaal hielden zich meestal 
doof als de stadsregering aandrong op 
naleving van dit artikel, maar met de 
benoeming van de prins van Tarente 

zij noodgedwongen moest zien te aar- 
den. Uiteindelijk is zij daarin 
geslaagd. 

G. Verbeek
Rechthoek




