
Pronkstuk Jan van der Eerden 
Verwersstraat  75: 'Gewoon gemiddeld huis '  

Met mr. Hein Bergé was hij de grote strijder voor het 

behoud van de historische binnenstad van 's-Herto- 

genbosch in de tijd -jaren 'Co, begin '70 van de afge- 

kpen eeuw - dat slopers en vernieuwers het voor het 

zeggen leken te hebben. Naast het grote geheel 

mocht ook het detail op de voorspraak van architect 

jan van der Eerden rekenen. Hoe voorbeeldig zou zijn 

eigen huis in de Venuersstraat er uitzien? 

In Sichem heet het huis Verwersstraat 75 waar architect 
Jan van der Eerden vanaf 1960 woont. Naar het Belgische 
plaatsje Zichem. Van der Eerden heeft daar wel een uitleg 
voor. 'Bij de bouw van de Sint-Jan is veel gebruik gemaakt 
van een steensoort uit de contreien van Zichem. Waar- 
schijnlijk heeft toen een handelaar uit Zichem zich hier 
gemakshalve gevestigd.' Om de naam zichtbaar te maken 
toont het bovenlicht bij de voordeur sinds 1gG5 of daar- 
omtrent trots de 'Maagdentoren bij de Demer', die Jan 
van der Eerden persoonlijk in Zichem is gaan opmeten 
en vervolgens door een schrijnwerker op schaal heeft 
laten namaken. In zijn theorie ziet Van der Eerden zich 
bevestigd door zijn ontdekking dat in Diest, dat vlakbij 
Zichem ligt, zich een huis bevindt dat In 's-Hertogenbosch 
heet. Waar het bovenlicht bij de komst van Jan van der 
Eerden niet meer was dan een veel te grote ruit, weet het 
model van genoemde Maagdentoren, ook wel Mariatoren, 
zich gevat in een stijlvol gesegmenteerd raamtype zoals 
dat vroeger in 's-Hertogenbosch veel voorlnvam. 
Met de nodige passie pratend over zijn huis in de Ver- 
wersstraat laat Jan van der Eerden zich bijstaan door een 
kistje, barstensvol paperassen, tekeningen en krabbels. 
Geen detail dat dit huis heeft willen prijsgeven of het is 
minutieus onderzocht en veelal ook in een vluchtige 
schets zichtbaar gemaakt. Trots pronkt het huis weliswaar Foto: Albert Schreurs 



met zijn moerbalken die overal nadrukkelijk aanwezig 
zijn, tegelijk verdriet het de 'histo-architect' zeer dat de 
bijbehorende muurstijlen, sleutelstukken en karbeels in 
de loop der tijd allemaal zijn gesneuveld. Maar de bewij- 
zen hoe een en ander ooit in elkaar stak, liggen onomsto- 
telijk vast. 

Stadsbrand 
De oorspronkelijke bebouwing van Verwersstraat 75 is 
naar het deskundig oordeel van navorser Jan van der Eer- 
den veertiende-eeuws, 'misschien zelfs al ouder'. Hiervan 
is mogelijk de kelder nog over. De kelder heeft geen ge- 
welf, maar een houten balklaag van moer- en lunderbin- 
ten in drie traveeën. Dit mag merkwaardig worden ge- 
noemd omdat de kamers erboven twee traveeen hebben. 
'Vermoedelijk werd het huis na de grote stadsbrand van 
14Gj vervangen door een nieuw huis. Zowel de balklaag 
als de gecompliceerde brandgevel van de kelder wijst 
hierop, evenals de achtergevel van het toen vernieuwde 
huis, die is opgetrokken uit oud baksteenmatenaal dat 
waarschijnlijk van de sloop afkomstig is.' 
Jan van der Eerden: 'De stadsbrand is weliswaar in de 
Verwersstraat begonnen, maar het deel van de straat waar 
ik woon bleef gespaard. In de richting van de Markt werd 
alles verwoest. Er moest dus veel herbouwd worden. 
Mogelijk heeft de toenmalige bewoner gedacht: als al die 
huizen zo mooi vernieuwd worden, wil ik ook een nieuw 
en groter huis. Althans, dat denk ik, maar zeker weten 
doe ik het ook niet.' 

Hangkamer 
In het achterhuis is te zien dat er boven elkaar twee schou- 
wen hebben gezeten. De schouwen in het voorhuis hebben 
moeten wijken voor een nieuwe trap naar de bovenverdie- 
ping, die de oude spiltrap heeft vervangen. Dat moet vol- 
gens Van der Eerden om en nabij 1840 zijn gebeurd, 'mis- 
schien wel gelijk met de nieuwe empire voorgevel met 
kroonlijst, die blijkens de gevelsteen van 1834 dateert'. Met 
de bouw van de nieuwe voorgevel, ter vervanging van de 
nog bestaande houten frontpartij, is waarschijnlijk ook het 
balkenplafond van de voorkamer op de bovenverdieping 
verdwenen. Dit is dan ook de enige kamer in het huis dat 
een stucplafond heeft, dat de iets hoger gelegen zolderbalk- 
laag aan het zicht heeft onttrokken. 
In het voorhuis heeft een zogeheten insteek gezeten, zoals 
dat in veel Bossche huizen het geval is geweest. 'Het voor- 
huis is drie traveeën diep. In het middenvak werd een tus- 
senwand gemaald met een tussenvloer, in de vakliteratuur 
hangkamer geheten. Daar sliepen in de Middeleeuwen de 
kinderen omdat het er altijd lelker warm was.' 
Ook de achterkamer kende een insteek, maar dat bleek, zo- 
als Van der Eerden na de koop tot zijn verrassing moest 
vaststellen, het toilet van perceel Verwersstraat 77 te zijn ... 
'Zo vreemd bouwde men vroeger klaarblijkelijk.' Had de 

Foto: Albert Schreurs 

vorige bewoner volstaan met het toilet van de buren te mas- 
keren, de nieuwe eigenaar heeft deze ongewenste inbreuk 
op zijn territoir voor eens en voor altijd teniet gedaan. 

Asymmetrisch 
Tegelijk werd de achtergevel, die bouwvallig was, ontpleis- 
terd en hersteld, bij welke gelegenheid de nieuwe bewoner 
- gebruik makend van de ruimte die vrijkwam door de eli- 
minatie van genoemd toilet - zowel de raampartij als de 
openslaande deuren van de achterkamer liet verbreden, wat 
behalve de lichtinval ook de verhoudingen in het muurvlak 
ten goede kwam. In verband met dat toilet was de raampar- 
tij vroeger blijkbaar versmald. De openslaande deuren wer- 
den even breed als het kozijn van de verdieping erboven. 
Een en ander in dezelfde (Empire-)stijl uitgevoerd, durft 



Eenfietser ploegt door de Verwersstraat. De besneeuwde Volkswagen 
staat voor 'In Sichem'geparkeerd. Eenfoto van ruim veertigjaar ge- 
leden. (Foto: Stadsarchief) 

Jan van der Eerden zijn ingreep zonder meer 'historisch 
verantwoord' te noemen. Zulks temeer daar de achtergevel 
die eerder met een zogenaamd wolfseind was afgeknot, 
met een nieuw topstuk in de oude staat werd terugge- 
bracht. Verder is Van der Eerden niet gegaan, al  wijzen ron- 
de bogen boven de bestaande kozijnen er op, dat er vroeger 
andere ramen in hebben gezeten. 
Toen Van der Eerden zich in de Verwersstraat vestigde 
trof hij niet alleen een achtergevel aan die (slecht) bepleis- 
terd was, maar bovendien asymmetrisch bleek. Om dat te 

verklaren moet men weten dat er vroeger langs het huis 
een steegje liep dat via een bruggetje over de achter het 
huis lopende Binnendieze naar het Oud Bogaardenkloos- 
ter leidde. Ongeveer halverwege de negentiende eeuw is 
het steegje opgedeeld tussen de twee belendende perce- 
len. Na het halverwege aanbrengen van een dwarsmuur 
ging het voorste deel naar de buurman, die omstreeks 
1850 zijn voorhuis vernieuwde, terwijl het achterste deel 
aan Verwersstraat 75 werd toegevoegd, dat daarmee 
behalve de keuken en de tuin ook de achtergevel een 
meter breder zag groeien. 
Tezelfdertijd bouwde de toenmalige eigenaar ter plekke van 
het bruggetje over de Binnendieze een schuwe, dat, hoe- 
wel nog gaaf, in 1961 merkwaardig genoeg op grond van 
een oude afspraak door de gemeente werd gesloopt, lort na 
de komst van Van der Eerden. Deze heeft, en nog wel met 
enthousiaste instemming van dezelfde gemeente, het 
schuurtje in 1999 nauwgezet gereconstrueerd nadat hij 
ergens de benodigde oude stenen op de kop had weten te 
tikken. 

Functioneel 
In het huis van Jan en zijn vrouw/harpiste Annemarie 
van der Eerden lopen alle functies dooreen. De huiska- 
mer is net zo goed woon- als werkkamer, de voorkamer is 
tegelijk werk- en muziekkamer, getuige ook de harp die 
daar prominent aanwezig is. Geen vertrek in huis of ten- 
minste een van de muren figureert als boel<enwand, de 
slaapkamer niet uitgesloten. 
Het huis is liefst achttien meter diep, aan de rechterzijde 
gemarkeerd door een lange gang die, bevloerd met zwarte 
Naamse plavuizen, van de voordeur naar de keuken voert. 
Tussen voor- en achterkamer gaat de trap naar boven, 
waar deze nogmaals voor- en achterkamer scheidt. De zol- 
der strekt zich uit over het hele huis, met aan de achter- 
zijde een paar kleine kamertjes. Nauwelijks vermeldens- 
waard, ware het niet dat zich hier het enige oorspronkelij- 
ke eikenhouten deurkozijn bevindt, aansluitend op de 
vroegere spiltrap, die ter rechterzijde, vlak voor de voor- 
malige brandgevel tussen voor- en achterhuis stond. Zelfs 
de oorspronkelijke verf zit er nog op. Kennelijk nooit 
anders bedoeld dan berg- en rommelzolder te zijn, beko- 
ren de stuk voor stuk kromme balken die men hier ziet 
eerder dan dat ze ook maar een moment zouden storen. 
Van de zolder terug naar de kelder, die zich onder de ach- 
ter(woon-)kamer bevindt. In ~gGo was daar nog maar één 
van de drie moerbalken over en die was zo vermolmd dat 
het, twee provisorisch gemetselde steunkolommetjes ten 
spijt, 'onbegrijpelijk is dat de zaak nooit in elkaar is 
gedonderd'. De kelder is in 1972 in ere hersteld, met 
inbegrip van de buitentrap. Er kwamen nieuwe balken in, 
gemaald naar de oorspronkelijke maten. De vloer kreeg 
geglazuurde Makkumse plavuizen, weliswaar nieuwe, 
maar gebakken volgens een oud recept. De vloer werd bij 



Het bovenlicht in de voordeur: de toren van Zichem in het huidige 
België. Is er ook een relatie met de zogenoemde 'toren van Sichem' in 
het oude Israd (o.a. Richteren g) ? 

(Foto: Albeit Schreurs) 

die gelegenheid ook 20 cm. uitgediept om te bewerkstel- 
ligen dat men er voortaan rechtop kon staan, hetgeen 
toch wel noodzakelijk was om deze ruimte tot tv-kamer te 
Ininnen bestemmen, waar bovendien in de achtermuur 
de resten van wandtegeltjes zijn gemetseld die links en 
rechts in het huis werden aangetroffen. 
Behalve die tegeltjes of wat daar nog van over is, zijn er 
ook een paar relicten van potten en pannen gevonden. 
In en bij het achterhuis werden respectievelijk een ijzeren 
en een aardewerk pot gevonden, die volgens een deskun- 
dige waren ingemetseld c.q. ingegraven als 'geestesoffers'. 
Mogelijk voorzien van luuiden zouden ze boze geesten 
weren. En in de keuken vond Van der Eerden onder een 
rode plavuis met een rond gat erin een aarden pot, waar 
veiligheidshalve 's avonds de hete as ingeschoven werd. 

Voordeur 
Voor de verhuizing naar de Verwersstraat woonde het 
echtpaar Van der Eerden op een flatje in Den Bosch-Zuid. 
Geboren in de Sint Jonsstraat (nr. 22) is het heimwee van 
Jan van der Eerden naar de binnenstad snel verklaard. 
Annemarie van der Eerden, afkomstig uit Helmond, later 
Rotterdam, had minder affiniteit met oude huizen. Had 
ze derhalve aanvankelijk wat moeite met dit volgens de 
advertentie 'goed onderhouden herenhuis' (!), sinds jaar 

en dag wil ze hier ook niet meer weg. Maar al verwierf het 
pand na alle restauraties een plaats op de Monumenten- 
lijst, dat maakt Verwersstraat 75 in de ogen van Jan van 
der Eerden nog niet tot een bijzonder huis. 'Het is een 
gewoon, gemiddeld huis'. Van Sasse van Ysselt vernoemt 
het dan ook niet in De voorname huizen en gebouwen van 
's-Hertogenbosch. Ook over zijn vroegere bewoners is niet 
veel bekend. Bij de volkstelling van 1822 woonde er een 
gereformeerde 'lijkbiddei. Nadien huisde er ene Johan- 
nes Kurvers. 'Die was meester-metselaar. Die zou in 1834 
wel eens de nieuwe voorgevel gebouwd kunnen hebben.' 
Namen als Jhr. De van der Schueren en Van Rijdrevorsel 
wijzen op een zekere status, waarop de Verwersstraat zich 
van oudsher mag beroepen. Die stand moest worden 
opgehouden vond ook de toenmalige burgemeester mr. 
Fr. van Lanschot toen in 1930 de eikenhout voordeur door 
de toenmalige eigenaar vervangen dreigde te worden door 
een fabrieksmodel. Op weg van zijn woning in de Peper- 
straat naar het stadhuis op de Markt greep de gerenom- 
meerde burgemeester persoonlijk in. Hij gelastte de 
bewoner de oorspronkelijke, vakmanschappelijk gedetail- 
leerde deur exact te laten namaken. Dat is gebeurd, zij het 
niet in eiken-, maar in vurenhout. Dit nog altijd tot groot 
verdriet van Jan van der Eerden, bij wie de inbreuk op de 
voorgeschiedenis van het huis dan ook zwaarder weegt 
dan het ongemak van het afwisselend krimpen en uitzet- 
ten van dit min of meer inferieure materiaal. 




