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1.

VAN BERCKELSTRAAT.

Op de bijgaande foto uit het jaar 1971 zien we de Van Berckelstraat nog in zijn volle glorie.
Nou ja, wat is "volle glorie" ?
Als we de bebouwing vanaf de Zuid-Willemsvaart bekijken, is duidelijk te zien, dat het
stadsbestuur bepaalde plannen had met deze straat. Het zou èèn der verkeersaders moeten
worden waarlangs het verkeer zich kon verplaatsen van en naar het centrum van de stad.
Dit zou betekenen, dat de straat aanmerkelijk verbreed moest worden. Het is om deze reden, dat
de nieuw gebouwde brugwachters woning (rechts op de foto) alsmede de winkels aan de andere
zijde van de straat opgetrokken zijn met inachtneming van de nieuwe rooilijnen.
De hier genoemde winkels, drie in getal, met de daarboven liggende woningen dateren uit 1950.
De hierop aansluitende woningen hebben als bouwjaar 1912. De woning van de brugwachter
werd bij de bevrijding van 's-Hertogenbosch vernield en is rond 1945 weer opgebouwd.
De hier aangrenzende woningen dateren uit het eind van de vorige eeuw.
In de Van Berckelstraat werd door een redelijk aantal neringdoenden handel gedreven.
Zo was er, naast de genoemde rijkswoning, een winkel waarin ooit gevestigd waren een coiffeur
en nadien een snackbar.
In de winkel, die hierop aansloot werd snoep verkocht; in latere tijd was hier een viswinkel.
In het pand met de puntgevel bevond zich een aardappel en groentezaak; in een latere periode
een bloemenwinkel.
Aan het einde van de straat, op de hoek Van Berckelstraat / Noordwal is tot het einde een
winkel in rokersbenodigdheden geweest. Ooit aangeduid met de wel zeer toepasselijke naam
van "Muntelzicht".
Wanneer we de andere zijde van de straat (vanaf de Kasterensbrug) bekijken, dan zien we daar
een drietal winkels.
In de winkel op de hoek zijn onder meer gevestigd geweest een woninginrichter, een kopie shop en een bloemenshop.
In de tweede winkel textielzaken, een parketvloerenbedrijf, een beleggingsadviseur en een
makelaar.
De derde winkel is jaren benut geweest voor de verkoop van brood en gebak. Na deze periode
was hier een makelaar gevestigd.
In de eerste bovenwoning van de reeds genoemde woonhuizen welke op deze winkels aansloot,
daar zetelde de kleermakerij van Zaunbrecher.
Aan het einde van de straat op de hoek Van Berckelstraat / Kasterenswal bevond zich lange tijd
het café "de Ambassadeur", maar de ouderen onder ons kunnen zich wellicht de “VIVO”
kruidenier Heijmans herinneren, die hier vele jaren zijn zaak had.
Op de achtergrond van deze foto ontwaren we nog de contouren van de inmiddels gesloopte
kerk van de H. Antonius van Padua.
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Het beeld van de Van Berckelstraat wordt zowel aan het begin als aan het eind bepaald door
bruggen.
Over de Zuid-Willemsvaart is het de ophaalbrug welke eerst de naam droeg van
"Veemarktbrug", genoemd naar de wekelijkse veemarkt welke in die tijd op het aangrenzende
plein en de daar liggende straten gehouden werd.
Toen de veemarkt verplaatst was; het plein omgedoopt in Kardinaal van Rossumplein, heeft
men ook een andere naam bedacht voor deze brug: "de Kasterensbrug". Daarmede een link
leggende naar de "Casterensmolen" welke ooit bij de vestingmuur langs rivier de Aa heeft
gestaan.
Deze foto moet gemaakt zijn enige tijd na de bevrijding van onze stad in oktober 1944.
We zien nog de chaos van de vernielde brug maar men is druk doende met het herstel, getuige
de bokken welke opgesteld staan op de brughoofden en de daar liggende schepen met materialen.
Links op de foto, op de hoek Zuid-Willemsvaart / Van Berckelstraat, zien we het zwaar
beschadigde huis, dat tot in de dertiger jaren bewoond werd door de familie Zwijsen.
Volgens het adresboek van 1937 was er toen op de begane grond gevestigd een confectieatelier
voor de vervaardiging van lingerie.
Dit pand bezat aan de zijde van de Van Berckelstraat een soort tuin welke afgescheiden was met
een vrij hoog hek. In onze jeugd had deze tuin onze bijzondere belangstelling omdat daar een
aantal grote schildpadden rondkropen.
De eigenaar van dit atelier was Philip van Maarsen. Kennelijk was hij van Joodse afkomst.
Volgens sommige oud-buurtbewoners werd het bedrijf in de oorlogsjaren beheerd door een
"Vertreter", die door de Duitse bezetter toen benoemd was. Na de oorlog komen we de naam
"Ph. van Maarsen en Co" weer tegen als kinderconfectieatelier gevestigd op de ZuidWillemsvaart 108-110.
Op de andere hoek is de, door het opblazen van de Kasterensbrug, zwaar beschadigde
brugwachters woning al gedeeltelijk gesloopt.
Daarnaast zien we het totaal uitgebrande woonhuis van de familie Smits, een ondernemer in
bouwmaterialen.
Een Engelse tank, welke zich voor dit huis had opgesteld, werd door Duits vuur vanaf de andere
zijde van het kanaal in brand geschoten.
De gevolgen waren fataal voor dit complex.
We hebben het reeds aangegeven, dat deze brug over de Zuid-Willemsvaart in oktober 1944
door de Duitsers met dynamiet werd opgeblazen.
Ook in mei 1940 werd de toen aanwezige brug door de Nederlandse Genie opgeblazen.
Als men aan de zijde waar cafétaria “ Le Cocq “ gevestigd is vanaf de brug naar beneden kijkt,
dan ontwaart men een tweetal grote basaltblokken, die ooit als versiering voor deze brug
gediend hebben.
Men heeft ze nimmer opgeruimd. Waarom niet?
Wellicht ongewild bedoeld als een klein monument ter herinnering aan deze afschuwelijke
jaren.
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Over de verschillende bruggen welke op deze plaats over de Zuid-Willemsvaart gelegen
hebben, vonden we in het Archief van Rijkswaterstaat de volgende gegevens.
De Zuid-Willemsvaart (een ruim 120 kilometer lange vaarweg tussen de steden
's-Hertogenbosch en Maastricht) kwam tot stand in de jaren 1822-1826.
Het Rijk voelde er aanvankelijk weinig voor om op deze plaats de bouw van een brug in
het bestek op te nemen. Bij de besprekingen tussen de gemeente 's-Hertogenbosch en de
Rijksoverheid inzake het tracé en de financiering van dit waterproject wist de stedelijke
overheid te bedingen, dat er ter plaatse toch een verbinding zou komen tussen de beide oevers
en wel in het verlengde van de Nieuwstraat. De brug werd vernoemd naar het nabij gelegen
veemarktterrein waar de wekelijkse markten werden gehouden.
Deze eerste "Veemarktbrug" dateert uit de periode zo rond 1830. De bediening
geschiedde met de hand.
Uit verkeersoogpunt bekeken was het zijn functie een verbinding te vormen tussen de
oude stad en de bedrijven die gevestigd waren of zich nog zouden vestigen langs de Noordzijde
van de Zuid-Willemsvaart.
In de loop der jaren wordt deze brug regelmatig vernoemd in de onderhoudsbestekken
van Rijkswaterstaat.
Met het bestek uit 1850 werd het houten hameigebint en de balans van deze brug
vervangen door "Gegoten IJzer". Ook de houten brugliggers werden door ijzeren vervangen.
Rond 1880 werden waarschijnlijk de bovenjukken van de houten onderbouw door
ijzeren exemplaren vervangen.
Ondanks intensief onderhoud bleek deze brug na een aantal jaren toch niet meer te
voldoen aan de eisen die men daaraan mocht stellen.
In 1928 besloot men om zowel de onder- als de bovenbouw door nieuwe elementen te
vervangen; de brug werd nu ook elektrisch bediend. Het ontwerp van deze nieuwe
Veemarktbrug was van de hand van dhr. Jonker, Dienstkring Hoofd van Rijkswaterstaat,
Directie Noord-Brabant.
Deze brug liep in de meidagen van 1940 zware schade op.
Ook in oktober 1944, bij de bevrijding van onze stad, werd deze brug andermaal zwaar
beschadigd door oorlogshandelingen. Alleen de balans van de brug bleek bij de opbouw nog
bruikbaar.

Met dank aan dhr. B. Steketee.
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3.

RüCKERTBRUG.

Het opheffen van de vestingwet in 1874 gaf aan het Gemeentebestuur van 's-Hertogenbosch de
mogelijkheid om niet alleen langs maar ook buiten de vestingmuren op gronden te bouwen
welke eigendom waren zowel van het Rijk als van particulieren.
De woningwet van 1901 droeg er toe bij, dat de gemeentelijke overheid ook nauwer betrokken
werd bij de huisvesting van haar burgers.
Nauw verband met de hierboven genoemde besluiten was het raadsvoorstel tot uitbreiding van
onze stad aan de noordzijde; de Muntel polder.
Eèn van de suggesties om dit plan uit te voeren was het voorstel tot sloop van de stadsmuur en
het dempen van de rivier de Aa.
Later heeft men hier toch vanaf gezien.
Het gewijzigde plan, met daarin onder meer opgenomen de bouw van een brug over de rivier de
Aa werd in 1916 door de gemeenteraad aanvaard.
Deze brug welke de verbinding zou vormen tussen de Van Berckelstraat en de nieuwe wijk de
Muntel werd in de jaren 1920 -1921 gebouwd.
Enkele gegevens uit het bestek:
De brug bestond uit drie overspanningen, waarvan de afmetingen bedroegen
3,80 mtr. - 11,30 mtr. - 3,80 mtr.
De rijbaan had een breedte van 7,50 mtr.
De beide trottoirs elk een breedte van 2,00 mtr.
Tussen de brugleuningen werden dekplaten aangebracht van gebouchardeerd Beiers
Graniet.
Het smeedijzeren hekwerk werd vervaardigd door
Smederij Gielens uit 's-Hertogenbosch.
De vier hoeken van deze brug waren gemarkeerd met smeedijzeren lantaarns.
De opdracht tot het bouwen van deze brug werd op 21 juni 1920 gegund aan
N.V. Aannemingsmaatschappij "Den Bosch" voor de somma van f. 82390,-In deze prijs was niet begrepen het aanbrengen van het brugdek, dat moest bestaan uit gewapend
beton.
Voor dit gespecialiseerd werk werd aangetrokken de:
Koninklijke Rotterdamsche Betonijzer Maatschappij.
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De totale oplevering van deze brug moest geschieden uiterlijk 7 maanden na aanvang der
werkzaamheden.
De brug werd vernoemd naar Ir. J.H.E. Rückert (1879-1918).
Hij was afgestudeerd als ingenieur aan de Koninklijke Militaire Academie en was enige tijd
ingedeeld bij de Staf der Genie te Gorinchem. Na enige jaren verliet hij de militaire dienst voor
een functie in het bedrijfsleven.
Op 11 januari 1917 werd hij benoemd tot Directeur van Gemeentewerken te ’s-Hertogenbosch.
Een functie welke hij slechts korte tijd kon vervullen in verband met zijn plotselinge overlijden
op 15 november 1918.

Op 14 maart 1921 werd de brug officieel geopend door:
Mr. P.J.M. Aalberse

Minister van Arbeid

Mr. F.J. van Lanschot Burgemeester van 's-Hertogenbosch (zie foto).

We mogen nog even vermelden, dat het plan, om met het gereedkomen van de brug, ook nog
een politiepost te vestigen op het rondeel aan de Kasterenswal nimmer is uitgevoerd.
Sinds enige tijd staan daar een tweetal banken. Bewoners en passanten kunnen nu op het
rondeel gaan zitten, maar dan wel in alle vrijheid.

Een deel van de gegevens werd ontleend aan N.B.S. Nieuws; een uitgave
van de Nederlandse Bruggen Stichting.
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4.

KASTERENSWAL

Deze winterse foto van de Kasterenswal is uit een onbekend jaar.
Mogelijk 1947.
Niet zichtbaar op de afbeelding is de Eerste Kasterenstraat; deze was evenals de Tweede
Kasterenstraat een doodlopende straat. Hij was overigens wel aanmerkelijk groter. In
tegenstelling tot de "Tweede" waar slechts drie gezinnen woonden, herbergde de "Eerste"
toch zo'n 24 gezinnen.
Let wel even op de schrijfwijze Kasterenswal en Kasterenstraat.
Gebruikelijk in die jaren was, om op èèn of beide hoeken van de straat een winkelruimte te
creëren.
Op de hoek van de Eerste Kasterenstraat was jarenlang gevestigd de Patates Friteszaak van
Marinus de Groot. Beroemd om zijn inhoud, maar berucht om de onhandige uitvoering waren
zijn puntbuilen friet welks inhoud rijkelijk overgoten werd met de befaamde piccalilly. De kunst
was om onder deze pasta de frites te vinden zonder vlekken te veroorzaken op je kleding.
Op de foto beginnen we met de Tweede Kasterenstraat.
Op deze hoek had je een winkeltje waar of een ijscoman woonde of een ijsfabriekje gevestigd
was.
Ik kan me herinneren, dat je daar 's -avonds tegen gereduceerde prijs ijs kon kopen. Het betrof
dan het restant ijs wat nog aanwezig was in de ventwagen. Volgens een geraadpleegd adresboek
zouden daar gewoond hebben de kruidenier v.d. Elzen en ( ijscoman ? ) Jan Zomers.
Aan de kop van deze Tweede Kasterenstraat zou (over de volle breedte) een loods gestaan
hebben, welke in de mobilisatieperiode (1939) ingericht was als onderkomen voor paarden van
de Nederlandse Krijgsmacht.
Het zou om een eenheid gaan welke belast was met de "veldkeuken". Op gezette tijden rukte
men dan uit naar de militairen die op oefening waren bij Fort Crevecoeur of op de
Vughterheide.
Op de foto kunnen we ook nog onderscheiden de Gervenpoort (was eigenlijk meer een smal
steegje) welke evenals de iets verder gelegen Gervenstraat op een soort binnenplein van straten
uitkwam.
Aan het einde van deze Gervenpoort moeten èèn of meerdere pakhuizen gestaan hebben. Eèn
van de gebruikers hiervan, wiens naam door oud-bewoners regelmatig genoemd werd, was de
Haringboer Klootwijk. Hij moet ook in de Gervenstraat gewoond hebben en wel op nummer
33b.
Op dit adres stond hij ingeschreven als J. Klootwijk; Venter in vis.
Zowel de Gervenstraat als de iets verder gelegen Vliertstraat liepen door tot op de Kanaaldijk.
Wat ik mij van de Gervenstraat kan herinneren waren de zeer smalle straatjes met de
waarschijnlijk evenzo kleine woningen welke aan deze straat gelegen waren. Mijn vermoeden,
dat daar nogal wat gezinnen woonden, werd bevestigd bij het nazien van het bevolkingsregister

11
___________________________________________________________________________
uit 1923.
Er waren aanwezig 15 eenheden bestaande uit een boven en benedenwoning welke per eenheid
voorzien was van èèn voordeur alsmede 37 eenheden welke gebouwd waren als benedenwoning
met een zolder. Het totaal aantal personen, dat de genoemde woningen bevolkten bedroeg in dat
jaar 297 personen. Hier moeten nog bijgeteld worden de inwonende personen welke niet tot de
familie behoorden. Op de foto zien we de achterzijde van een deel van de beschreven woningen
tussen de Gervenstraat en de margarinefabriek Nederveen.
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De geschiedenis van de Gervenstraat en de Gervenpoort is toch min of meer verweven met de
geschiedenis van de Zuid Willemsvaart.
Wanneer deze verbinding tussen Maastricht en ’s-Hertogenbosch in 1826 in gebruik wordt
genomen vestigen er zich in de loop der jaren verschillende bedrijven langs dit water.
Een drietal kavels aan de noordzijde van deze vaart – ongeveer op de plaats waar de ingang van
Gervenhof was – worden in 1875 verkocht aan de Wed. C. Terwindt. Het is niet alleen de
bedoeling, dat zij op een van de kavels haar woonhuis laat bouwen, maar ook de beide zoons
zullen met hun bedrijven - nu nog gevestigd aan het Park ( Kard. Van Rossumplein) – naar
deze plek verhuizen.
De eerste zoon , welke zich daar vestigde was A.J.A. Terwindt met zijn leerlooierij.
Enige tijd nadien volgt de broer met zijn handel in bouwmaterialen.
Ook de moeder neemt haar intrek in het inmiddels gereed gekomen huis.
In de volksmond werd het pad langs deze bedrijven al spoedig genoemd: “ De weg langs
Terwindt.”
In de Raadsvergadering van 31 mei 1881 doet het college het voorstel om deze straat te noemen
Gervenstraat.
Mogelijk daarmede verwijzende naar het beroep van de eerste bewoner/bedrijf aan deze straat:
de leerlooier Terwindt. Ter verklaring hiervan: in het Middelnederlands taalgebruik wordt met
“Gerven” het leerlooien bedoeld. ( de Gerver – de Leerlooier.)
Tot 1894 is deze leerlooierij in de Gervenstraat gevestigd geweest,
Na de sloop van de bedrijfspanden verrezen er op deze plaats woningen.
Een andere verklaring omtrent deze naam zou kunnen zijn een verwijzing naar de naam:
Herven, Herwen, Gerven of Gerwen; een gehucht onder Orthen.
De ruimte op de Kasterenswal tussen de achterzijde van de genoemde woningen en de
stadsmuur werd rond de eeuwwisseling ook gebruikt om het beroep van touwslager uit te
oefenen. Eèn der laatste touwslagers, die daar werkzaam is geweest, was Jacobs. Zijn winkel
voor de verkoop van zijn producten had hij op het Hinthamereinde.
Aan het einde van het rijtje huizen zien we de achterzijde van de Margarinefabriek van
Nederveen en de bij deze onderneming behorende schoorsteen.
Op de achtergrond de Vliertstraat met de gebouwen van de voormalige militaire bakkerij, toen
al waarschijnlijk in gebruik als opslag en kantoor van de Dienst der Genie.
De naam van deze straat is genoemd naar de nabij gelegen polder: “ De Vliert”.
Eens in het jaar stond de Kasterenswal bijzonder in onze belangstelling. Dat was de week vòòr
de Bossche kermis. De woon en de pakwagens van de kermisondernemers kregen hier door de
marktmeester een plaats aangewezen waar ze tijdens de kermis mochten staan. Door deze
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wagens in ogen schouw te nemen wisten we zo ongeveer welke attracties er op het Kardinaal
van Rossum plein tijdens de kermisweek opgesteld stonden.
De wagens van de attracties op de markt stonden opgesteld in het Nachtegaalslaantje en op de
Buitenhaven.

Van Berckelstraat en omgeving in oude foto's en prenten
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CASTERENSMOLEN.
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De eerste molen welke daar op de Kasterenswal stond moet eigendom geweest zijn van Wouter
Boudewijns.
Op een daar gelegen weiland, dat eigendom was van het plaatselijke Gasthuis, bouwde hij in
1578 een windmolen.
Molenaar Boudewijns was al langer eigenaar van een molen, maar deze stond buiten de vesting
van 's-Hertogenbosch. Op last van de Stedelijke Overheid moest hij deze afbreken. Van de
overheid kreeg hij toestemming om binnen de stad - op een daartoe aan hem aangewezen plaats
- opnieuw een molen te bouwen.
Het bouwen van deze molen op de genoemde locatie gebeurde overigens tegen de zin van de
Rector van het Gasthuis.
Enige tijd nadien werd Marcelis van Casteren de nieuwe eigenaar van deze molen.
In 1594 krijgt van Casteren onenigheid met het bestuur van het Gasthuis omdat zij zelf een
molen wilde oprichten; nota bene op hetzelfde weiland als waar van Casteren zijn molen staat.
Tot overmaat van ramp bedroeg de afstand tussen de beide genoemde molens nog geen 50
meter. Deze korte afstand zou funest zijn, omdat de molens te weinig wind zouden vangen in de
zeilen. De molen van het Gasthuis zou dan in letterlijke zin de wind uit de zeilen nemen bij de
van Casterensmolen.
Hoewel van Casteren protest aantekent, meldt de nieuwe Rector, dat hij daar geen boodschap
aan heeft, omdat de molen - hoewel in opdracht van de Stedelijke Overheid gebouwd - tegen de
zin van de vorige Rector op die plaats is neergezet.
Aan de plaatselijke overheid vraagt van Casteren nu toestemming om zijn molen te mogen
verplaatsen naar de andere zijde van de stad. Dit zou dan de Stadswal bij de Grote Hekel
moeten zijn.
Wanneer in plus minus 1650 Hendrick van Casteren de eigenaar is van de molen aan de Grote
Hekel blijkt deze zo in verval te zijn geraakt, dat hij moet worden afgebroken.
Hij vraagt toestemming om zijn molen weer op te mogen bouwen op de (Kasterens)wal om
daar zijn producten te malen.
De fundering waarop de molen gebouwd werd bestond uit een viertal poeren. De hoogte van
deze poeren bedroeg ruim 3 meter. Deze hoogte is niet zo verwonderlijk, want om voldoende
wind te vangen voor het draaien van de wieken, moest de molenbouw ruim boven de
stadswallen uitsteken.
De ruimte tussen de vier poeren heeft men toentertijd opgevuld met het Bossche stadsvuil. Bij
het bodemonderzoek in september 1998 heeft men één van de poeren op het bouwterrein nog
teruggevonden, benevens een groot aantal scherven, pijpenkoppen, etc.
Bij zijn dood in 1717 vermaakt hij zijn molen aan de Blok van het Hinthamereinde. Hoewel
deze organisatie regelmatig reparaties laat uitvoeren aan deze molen is hij om een aantal
redenen niet rendabel te krijgen. Eèn ervan was wellicht, dat de maalstenen van deze molen
alleen geschikt waren voor het malen van rogge. Het bestuur besluit om deze redenen de molen
te verkopen.
In 1757 ging hij over in andere handen; de nieuwe eigenaar wordt Adrianus Coppens. Deze
familie zou een eeuw lang de molen in haar beheer houden.
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Rond 1857 werd Hendrikus Zwijsen de nieuwe eigenaar.
Ook hem lukte het niet om de molen echt rendabel te maken, wat mede veroorzaakt werd door
de vele grote bomen, die op de Kasterenswal aanwezig waren. Deze beperkten aanmerkelijk de
windkracht welke hij nodig had voor het in werking houden van zijn molen.
Zijn verzoek om de bomen te rooien werd afgewezen.
Min of meer gedwongen bouwde hij aan het einde van de Kasterenswal een stoommaalderij. Hij
was nu niet meer afhankelijk van wind.
Toen de stoommolen gereed was gaf het gemeentebestuur toestemming tot het rooien van de
bomen.
Het effect van de wind bleek nu echter anders te zijn als Zwijsen wellicht ooit gedacht had. Bij
de zware storm van 12 december 1868, die toen over de stad joeg, werd de kap van de molen
zwaar beschadigd.
Wellicht om die reden en ook omdat de windmolens niet meer rendabel bleken te zijn werd de
Casterensmolen in 1880 afgebroken.

Met dank aan de heer Nico Jurgens.
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6.

NOORDWAL.

Als we deze foto van de Noordwal zo bekijken, dan zijn we bijna geneigd te schrijven over een
monumentaal beschermd stadsgezicht.
Dat is het niet; ook nooit geweest; alles wat we hier zien is verdwenen. Het is begonnen met het
rooien van de kolossale bomen welke langs de Noordwal stonden. Vervolgens kwamen de
verschillende panden aan de beurt.
Bijna niets herinnert er nog aan vroeger.
Als de fotograaf ons aan de linkerzijde van de foto iets meer had laten zien van de Noordwal
dan hadden we een blik kunnen werpen in de Kanaalstraat.
Deze straat was er een van uitersten. Hier stonden een aantal zeer eenvoudige
arbeiderswoningen maar er waren ook enkele zeer fraaie herenhuizen in deze straat aanwezig.
Deze laatste staan er nog steeds.
Ook in deze straat troffen we op de beide hoeken weer winkeltjes aan.
Vanaf de Noordwal gezien aan de linkerzijde, was er de sigarenzaak van Jan Verhoeven. Hij
stond ook ingeschreven als fabrikant in het Handelsregister, want hij was tevens eigenaar van
een tabakswerkplaats op de hoek Krommeweg/Zuid-Willemsvaart. Een groot aantal jaren heeft
op de andere hoek kruidenier Van Dam zijn winkeltje gehad. Na hem vestigde zich daar de
melkwinkel van Marinus Beekmans.
Ik weet niet of het aan de bekende slogan uit de 50-er jaren heeft gelegen "Met melk meer
mans", maar dit pandje heeft de slopershamer in deze omgeving tot nu toe overleefd.
Naast de genoemde melkhandel - en nu kunnen we weer de foto gebruiken – treffen we de beide
pandjes aan van L. Adams, de azijnmakerij.
Over deze beide panden en het ambacht, dat daar werd uitgeoefend, zijn we in de gelegenheid
wat meer te vertellen dankzij een interview van de heer Paul Kriele met mevrouw De RooyAdams, dochter van de eigenaar.
Het eerste gebouw - ongenummerd - was de werkplaats van het bedrijf. Voor alle duidelijkheid
het was geen azijnfabriek maar een azijnmakerij.
De eigenaar kocht de extracten bij een azijnfabriek in Delft. Deze werden bij zijn bedrijf
aangevoerd in grote eikenhouten tonnen. De taak van de azijnmaker bestond hierin, dat hij de
inhoud van de aangevoerde fusten verdunde tot een zeker percentage. Dit was afhankelijk
waarvoor de afnemers het product wilde gebruiken, b.v. voor augurken, haring etc.
Was de inhoud op sterkte, dan werd deze overgeheveld in kleinere vaatjes van 20 of 40 liter.
Deze vaatjes waren voorzien van een houten stop met een kraantje.
De aflevering van deze vaatjes bij de klanten b.v. hotels, de Godshuizen, particulieren,
buurtwinkels etc. geschiedde door de ondernemer zelf of zijn knecht Kees van de Water. Het
transport vond plaats door middel van een lang model handwagen waaronder een trekhond liep
om het transport te verlichten.
Bij levering buiten de stad werd gebruik gemaakt van voerlieden.
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Zowel Adams als van de Water waren naast azijnmaker ook kuiper. De door hen vervaardigde
vaatjes werden voorzien van de firmanaam L. Adams.
De losse letters hiervoor, samen vormend de naam, werden hiertoe in het vuur gelegd om deze
vervolgens per letter in te branden in het houten vaatje.
De azijnmaker L. Adams (afkomstig uit Soerendonk; geboren in 1874) was de enige azijnmaker
in onze stad.
Hij had dit bedrijf overgenomen van een Belgische ondernemer; zijn werkplaats was toen
gelegen in de Hooge Nieuwstraat. Toen hij echter hoorde, dat het Gasthuis (het huidige Jeroen
Bosch Ziekenhuis) wilde gaan uitbreiden vestigde hij zich - het zekere voor het onzekere
nemende - in de Lange Tolbrugstraat. Toen hij trouwde betrok hij het huis op de Noordwal
nummer 26, het 2e pand op de foto.
Na enige tijd was hij in de gelegenheid om de tuin te kopen welke behoorde bij de
kruidenierswinkel van Van Dam. Hierop bouwde hij de werkplaats voor zijn azijnmakerij en de
kuiperij.
Over het woonhuis aan de Noordwal nummer 26 vertelt zijn dochter, mevrouw de RooyAdams, nog het volgende:
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"Vader trouwde in 1906 en heeft waarschijnlijk ook in die periode dit huis gekocht. Pas
in de 20-er jaren werd dit pand voorzien van gas en elektriciteit. Tot dan moesten de
kinderen Adams bij een olielamp hun huiswerk maken en met een kaarsenhouder hun
nachtstede opzoeken".
Over de indeling van de woning:
"Aan de voorzijde van het huis was de goede kamer met een alkoof.
Aan de achterzijde was de huiskamer welke tevens als keuken dienst deed.
Het huis had nog een opkamertje alsmede een kelder.
De zolder was vertimmerd tot een aantal slaapkamers.
Opvallend waren de twee deuren in de voorgevel van het pand. De rechtse was een
blinde deur welke was aangebracht voor het geval men besloot er ooit een
bovenverdieping op te zetten.
Toen de azijnmakerij werd opgeheven is de werkplaats nog een tijd verhuurd geweest
aan bakkerij van Riel tot berging van zijn wagens.
Later is alles aangekocht door Wasserij van Aarle, echter op die voorwaarde, dat er pas
gesloopt zou worden wanneer de beide ouders overleden waren of door
omstandigheden daar niet meer woonden".
We gaan onze weg vervolgen en komen langs een muurtje waarachter we de grote
schoorsteenpijp van het slachthuis ontwaren. In de muur een poortje waardoor de machinist van
het slachthuis zich naar zijn werk in de machinekamer kon begeven.
Rond 1925/1930 was dit Klompenhouwer.
We komen nu aan Noordwal nummer 25, het huis in koloniale stijl (?) gebouwd.
De veronderstelling is, dat dit huis gebouwd werd door T.G. Mooijman, directeur van een
Stoomwasserij welke eveneens op de Noordwal was gevestigd. Of hij er ook gewoond heeft en
zo ja, in welke periode, daarover bestaan twijfels. Wel hebben we achterhaald, dat rond 1910 op
dit adres ingeschreven stond G.A. de Reede, Kapitein bij de Infanterie.
De opvolger van de Heer Mooijman, als directeur van de genoemde Stoomwasserij, de Heer
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A.J.A. Mussert schijnt daar ook nog een korte periode gewoond te hebben.
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In het adresboek van 1928 vinden we op dit adres W.Rasch, hoofdkeurmeester bij de
Keuringsdienst voor Waren te 's-Hertogenbosch.
De laagbouw is de Stoomwasserij van de Firma A.J.A Mussert welke op 1 juni 1946
overgenomen werd door J.A. van Aarle.
Vervolgens het hoge witte huis. Dit werd bewoond door de eigenaren van de hiervoor
genoemde wasserij: de familie Mussert en de familie van Aarle. Zij hadden alleen de
bovenverdieping in gebruik. De begane grond werd in eerste instantie gebruikt als kantoor, later,
na de uitbreiding van het bedrijf, was hier de kantine.
De vrij hoge muur met de poort was eigenlijk de achteringang van het slachthuis. Op deze foto
moet de ingang echter al een groot aantal jaren eigendom zijn van en toegang geven tot de
wasserij.
We zien ook nog een deel van de huizen welke aan het eind van de 19e eeuw gebouwd zijn door
de Bossche Bouwmaatschappij.
In 1980 werden ze afgebroken en vervangen door 31 stuks "van Dam eenheden". In de gevoerde
gesprekken met oud bewoners heb ik vele namen en beroepen gehoord van personen welke in
deze huizen op de Noordwal gewoond hebben.
Ik geef graag dit lijstje door, al blijft het moeilijk om aan te geven over welke tijdvakken wij
hier spreken.
Noordwal 1

A. van Oijen

Sigarenwinkelier

Noordwal 10

C. Lambooij

Timmerman en Aannemer

Noordwal 10

Solaro

---

Noordwal 11

H.J. Fiege

---

Noordwal 15

J.W. Vogel

Badmeester

Noordwal 18

van Oersels

Schoenmakerij

Noordwal 18

P. Rijkers

Houthandel

Noordwal 19

F. Krijbolder

---

Noordwal 20

Fried Bach

Loodpletter

Noordwal 20

Joh. Sars

Vrachtrijder

Noordwal 27

A. Koningstein

IJzergieter
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Noordwal 40

W. van Rijswijk

Sigarenmaker

Noordwal 41

P. van Amelsfoort

Schoenmakerij

Noordwal 42

J.C. Sprangers

Sigarenkistjesmaker
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7.

ZUID-WILLEMSVAART ( SLACHTHUIS )

Wanneer we vanaf de Kanaalstraat via de Zuid-Willemsvaart naar de Van Berckelstraat lopen is
er vrijwel geen enkele zichtbare herinnering meer aan de tijd van zo'n 50 tot 60 jaar geleden.
Zo was er op de hoek van de Kanaalstraat (in de naoorlogse jaren) gevestigd een zekere
"Willem van Kuik", handelaar in lompen en metalen met tevens curiosa en antiek, of wat ervoor
door moest gaan.
Hij bezat een eigen handelsmerk een levensgroot H. Hartbeeld, dat omhangen was met een
kazuifel en getooid met een sneehoed. In principe stond dit beeld naast de ingang van zijn zaak
aan de Zuid-Willemsvaart opgesteld; maar hij was niet te beroerd om het mee te torsen naar de
verschillende kunst en rommelmarkten waar hij zijn negotie trachtte te slijten.
Net vòòr het slachthuis had je dan weer zo'n doodlopende straat, een soort pleintje, waar toch
altijd nog een 12 tot 13 gezinnen woonden. Tegen de achterzijde van deze straat weer het
klassieke beeld van een aantal openbare toiletten en een waterpomp. In het midden van de straat
de water afvoerput, waar de huisvrouwen de emmertjes met vuil water ledigden.
Op de wekelijkse wasdag waren het de teilen met waswater.
Zomers leverde deze put geen problemen op; maar het werd anders als de winter inviel. Alles
was dan bevroren, het water kon niet weg en bleef op het binnenplein staan. Spiegelglad was het
daar dan. En dan de ellende als de pomp bevroren was.
Ik kan me dit pleintje niet anders voorstellen dan met de aanwezigheid van vele waslijnen. Deze
waren van de ene zijde van de straat naar de andere zijde gespannen. Ze waren gewoon
gemeenschappelijk bezit van de bewoners. Als de schone was opgehangen werd en de lijnen
zakten teveel door, met het risico, dat de was de straatstenen dreigde te raken, dan werden de
lijnen onderstut met de nodige bezemstelen en ragebollen.
In of nabij deze straat woonde een van onze klasgenootjes welke opgevoed werd door zijn
grootouders. Hij was altijd het mikpunt van plagerijen en pesterijtjes. Dat was triest, maar even
triest was het, dat zijn klasgenoten daar plezier in hadden.
Dan zijn we aangekomen bij de gebouwen van het Bossche Slachthuis. Aan het begin van deze
eeuw werden ze in gebruik genomen als het "Gemeentelijk Abattoir".
Het was geen nieuwbouw maar het betrof de bestaande gebouwen van de voormalige
boterfabriek welke eigendom waren van J.H.A. Albers uit Lier.
De door de Gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch ingestelde Commissie, belast met de aankoop
van deze panden, bestond uit:

Wethouder Th.C. Nederveen, voorzitter
G.J. Vermeulen, lid
W.Th. van Aalst, lid
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Voor het in eigendom verkrijgen van de hier beschreven panden voteerde de Gemeenteraad een
bedrag van 40.000 gulden.
Ook de inventaris van de voormalige boterfabriek was men verplicht over te nemen.
Na een interne verbouwing van dit complex werd het slachthuis op 2 mei 1910 geopend.
Het zou dienst blijven doen tot 1967.
In dat jaar werd er op 18 mei een nieuw en modern slachthuis in gebruik genomen aan de
veemarktkade nabij de Brabanthallen.
In 1975 werd besloten tot een gedeeltelijke afbraak van het oude slachthuis. Een deel van de
grond werd verkocht ten behoeve van de uitbreiding van Wasserij van Aarle. De resterende
gebouwen werden aangewend voor de uitbreiding van de daar gevestigde "Houthal".
Voorbij het genoemde slachthuis was de kolenopslag van de firma van Boekel van Maaren. Een
restant van dit complex - het kantoorgebouw - met de daarin gemetselde gedenksteen (10 mei
1941) is nog aanwezig.
In 1955 verrees daar ook nog (zo ongeveer op de plaats van het in oktober 1944 verwoeste
woonhuis van de familie Smits) de nieuwbouw van het Cliché Fabriek van A.C. Verhees. Het is
daar gevestigd gebleven tot plus minus 1980.
Inmiddels zijn de werkplaatsen gesloopt, maar het kantoor is nog aanwezig. In dit gebouw is
momenteel een Landschaparchitecten Bureau gevestigd
Dan komen we aan de plek waar altijd de brugwachters woning heeft gestaan. Hoewel ik weinig
contact heb gehad met de brugwachters wil ik best een aantal namen noemen uit het adresboek
van 's-Hertogenbosch.
W. Wolman (1929)

L. van Herpen (1934)

T. Hendriks (1930)

L. Jansen (1941)

A. van Os (1931)

van der Meerendonk (1944)

W. Hofmans (1934)

De brugwachters stonden nogal eens bloot aan kritiek van passanten welke voor de gesloten
brug moesten wachten.
Volgens hen deden sommige wachters de brug veel en veel te vroeg omhoog terwijl er nog geen
schip aan de horizon te ontdekken was. Weer anderen hadden nogal eens kritiek op de
technische uitvoering inzake het laten zakken van de brug.
Een "goeie" brugwachter remde de brug tijdig af, waardoor hij vrijwel geruisloos op zijn plaats
kwam. Maar sommige wachters waren misschien iets te onervaren of werden zenuwachtig van
de toekijkende Muntelbewoners. Ze lieten de brug met een klap neerkomen wat bij de
wachtenden nogal eens de opmerking ontlokte:
"Dju !! den dieje hèt er nog nie veul kaas van gegeten.
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Hoewel hij niet zichtbaar was in de straat, willen we besluiten met nog iets te schrijven over de
riolering van het slachthuis welke uitkwam in de rivier de Aa..
Beneden aan de Noordwal, nabij de Rückertbrug, mondde de pijpleiding uit in deze rivier. Als
het slachthuis op volle toeren draaide, was het rivierwater rood gekleurd door het bloed. De
volksmond noemde dit bouwsel dan ook de bloedput. Toch was dit het domein van de vissers.
Het waren vooral palingen welke hier gevangen werden en bovendien waren ze van een
bijzonder goede kwaliteit.
De attractie voor ons was om vanaf de Rückertbrug steentjes te gooien naar de vissers en te
proberen de "upper" te raken.
Dit werd niet in dankbaarheid afgenomen.
De nodige verwensingen vlogen dan vanuit de bootjes naar boven, maar wij probeerden
onzichtbaar te blijven door ons te verschuilen achter de pilasters van de brug.
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Met gegevens uit de Gemeentelijke Jaaroverzichten willen wij over bepaalde jaren een indicatie
geven van de slachtingen verricht in het Gemeentelijk Slachthuis aan de Zuid-Willemsvaart.
Jaar 1911
Paarden
Runderen
Kalveren
Varkens
Schapen
Geiten
Varkens voor de export

153
2577
1158
7546
80
59

stuks
stuks
stuks
stuks
stuks
stuks
2271 stuks

Paarden
Ezel
Runderen
Vette Kalveren
Nuchtere Kalveren
Vette Varkens
Speenvarkens
Schapen
Geiten
Varkens voor de export

76
1
4161
958
4687
7368
11
796
260

stuks
stuks
stuks
stuks
stuks
stuks
stuks
stuks
stuks
3387 stuks

Jaar 1917
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Jaar 1923
Paarden
500 stuks
Runderen
2710 stuks
Vette Kalveren
1135 stuks
Nuchtere Kalveren
157 stuks
Varkens
9285 stuks
Schapen
54 stuks
Geiten
531 stuks
Exclusief de slachtingen voor de export
Het grote aantal geslachte geiten houdt verband met een experiment van de
directeur van het slachthuis om de vele werklozen in onze stad te laten profiteren van dit = in
verhouding tot het varkensvlees = veel goedkopere product. Dit project werd echter voortijdig
stopgezet.

Jaar 1929
Paarden
563 stuks
Runderen
3755 stuks
Vette Kalveren
998 stuks
Nuchtere Kalveren
214 stuks
Schapen
49 stuks
Geiten
222 stuks
Varkens
8909 stuks
Ten behoeve van ondermeer de koeling in de slagerijen; levensmiddelen en
melkwinkels werden er door het Gemeentelijk Slachthuis ook staven ijs verkocht. In het
bovenstaande jaar werden er 52757 staven ijs verkocht met een totaal gewicht van 1318925
kilogram.
Verdeeld als volgt:
1863 staven à f. 0,40
823 staven à f. 0,35
50071 staven à f. 0,30

Jaar 1936
Paarden
Runderen
Vette Kalveren
Nuchtere Kalveren
Schapen
Geiten
Varkens
Aantal verkochte staven ijs

254 stuks
2687 stuks
1481 stuks
777 stuks
218 stuks
43
stuks
7322 stuks
33459 stuks

Na het jaar 1936 ontbreken deze overzichten in de gemeentelijke jaarverslagen.
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8.
ZUID-WILLEMSVAART ( RUSTOORD )
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Wanneer we met ons verhaal beginnen op de hoek van de Vliertstraat / Zuid-Willemsvaart dan
ontdekken we daar het monumentale pand van Nederveen.
Dit is het enige wat nog overgebleven is van de Margarinefabriek van Nederveen en Co. welke
daar haar domicilie had. Momenteel is daar gevestigd Wédéflex, een firma in duurzame
daksystemen.
Oorspronkelijk was dit pand een woonhuis, later werd het gebruikt als kantoorruimte.
Waar nu de Nederveen flat staat, waren de bedrijfshallen van deze onderneming.
In 1979 is de Margarinefabriek van Nederveen gesloten; op dat moment waren zij het eigendom
van de firma Smilde-Holding te Heerenveen.
Voorbij het kantoorpand van Nederveen, langs het Kanaal, stond de:
Stoom Koekfabriek "de Klok" van eigenaar Jos Lambermont.
In deze omgeving had je ook nog enkele werkplaatsen van ambachtslieden. Ik herinner me de
houtdraaier van de Broek. Hij gaf schitterende staaltjes van zijn houtdraai kunst ten beste bij het
vervaardigen van houten gordijngarnituren.
Ook een aannemer de Rooy moet daar zijn werkplaats gerund hebben.
Iets vòòr Huize Rustoord had je een kleine doodlopende straat waar de huizen - aldus het
verhaal van oud bewoners - het lange tijd hebben moeten stellen zonder een huisnummer. Later
heeft men het huisnummer van de naast gelegen koekfabriek genomen aangevuld met een deel
van het alfabet.
Zo ontstond op de Zuid-Willemsvaart de nummering van deze straat en wel van 16A tot en met
16N. Overigens, er waren meer straten en pleinen langs de Zuid-Willemsvaart waar men ook
voor deze oplossing gekozen had.
Aan de zijkant van de tuin van Huize Rustoord was een pastorie van de Nederlandse Hervormde
Kerk. Lange tijd woonde daar Ds. K. Oskam, een zeer beminnelijk mens, die de oecumenische
gedachte toen al ver vooruit was. Katholiek of Protestant, Gelovig of "niks", hij had altijd
belangstelling voor je.
Dan passeren we de tuin van het toen toch wel indrukwekkende gebouw van "Rustoord".
De officiële naam was
"Rustoord", tehuis voor Ouden van Dagen; uitgaande van de Diaconie der
Nederlandsche Hervormde Gemeente.
Dit gebouw dateerde uit 1872 en was gebouwd voor zo'n 30 bejaarden.
In het begin van de zestiger jaren van de vorige eeuw bleek toch steeds duidelijker, dat het
gebouw niet meer beantwoordde aan de veranderde eisen welke daaromtrent gesteld werden. Er
was geen centrale verwarming, geen lift, geen warm water op de kamers.
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In 1966 werd de Stichting "Nieuwehagen" opgericht met als doel:”het tot stand brengen van een
gebouw voor de verzorging van bejaarden en de verzorging van hen die verpleging nodig
hebben”.
In 1971 kon de stichting de vlag uitsteken.
"Huis ter Aa" en "Gervenhof" werden feestelijk geopend.
Amper 30 jaar later bleken de eisen des tijd inzake verzorging en verpleging alweer achterhaald
te zijn. Opnieuw was er werk aan de winkel voor het slopersbedrijf.
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Voorbij Rustoord had men, zoals velen zich nog wel herinneren, de constructiewerkplaats van
Adr. de Bekker.
Dan volgde oorspronkelijk een vijftal kleine huisjes met op de hoek het veel grotere huis van
Zwijsen.
Zowel het pand van Zwijsen als de laatste twee huisjes uit het rijtje van vijf zijn door
oorlogshandelingen verwoest en afgebroken. (Inmiddels is in 2003 een bouwplan ingediend
voor de hoek Zuid-Willemsvaart/Van Berckelstraat).
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9.
HET PLAN – VERPLAATSING VEEMARKT NAAR DE MUNTEL
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Vanaf 1892 werden de Veemarkten in 's-Hertogenbosch wekelijks gehouden op het plein, dat
we nu kennen als het Kardinaal van Rossumplein.
Door de enorme aanvoer van het vee werd het plein al spoedig te klein. Men was genoodzaakt
een deel van de weg langs de Zuid-Willemsvaart in gebruik te nemen, alsmede de omliggende
straten, zoals de Sint Josephstraat, de Nieuwstraat, de Hooge Nieuwstraat etc.
Bij topaanvoer van het hoornvee werd ook de Van Berckelstraat benut.
Vanaf 1916 werden er plannen ontwikkeld voor een nieuwe veemarkt.
Eèn van de mogelijkheden die naar voren werden gebracht was het benutten van een terrein in
het uitbreidingsplan "de Muntel".
Op de bijbehorende tekening is te zien - als het plan doorgegaan zou zijn - hoe de indeling van
de Muntel er nu uit zou hebben gezien.
Het plan is echter niet doorgegaan.
Het was Burgemeester van Lanschot die het idee opperde een overdekte veemarkt te bouwen in
het gebied achter de spoorlijn 's-Hertogenbosch - Utrecht.
Ondanks de tegenstand in de gemeenteraad en van de Bossche middenstand werd in 1931 de
overdekte veemarkt van 's-Hertogenbosch geopend.
Het is interessant om de gegevens omtrent de aanvoer van dieren op deze Bossche Veemarkt
eens nader onder de loep te nemen. De verschillende aantallen liegen er niet om.
Jaar 1892
Paarden
Hoornvee
Biggen
Vette Kalveren
Vette Varkens

2646
11880
17517
9664
423

stuks
stuks
stuks
stuks
stuks

Paarden
Hoornvee
Biggen
Kalveren
Varkens

3275
20898
29280
10774
957

stuks
stuks
stuks
stuks
stuks

Jaar 1902
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Jaar 1912
Paarden
848
stuks
Hoornvee
23435 stuks
Biggen
26800 stuks
Kalveren
8106 stuks
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Jaar 1920
Paarden
Hoornvee
Biggen
Zeugen
Schapen en lammeren
Vette Kalveren

geen opgave
39539 stuks
25160 stuks
1550 stuks
1321 stuks
3666 stuks

Hoornvee
Vette Kalveren
Schapen
Biggen
Zeugen

56947
3298
4168
49777
3613

Jaar 1930
stuks
stuks
stuks
stuks
stuks

Vanaf 1927 was er op een terrein aan de Tolbrugstraat een wekelijkse markt voor
kippen, konijnen, hazen en ander wild.
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EEN FOTO COLLECTIE WAARBIJ EEN AANTAL OBJECTEN

WELKE GELEGEN WAREN IN HET GEBIED TUSSEN DE

VAN GERVENSTRAAT EN VLIERTSTRAAT CENTRAAL STAAN.

DE FOTO’S ZIJN AFKOMSTIG VAN HET STADSARCHIEF

VAN ’s-HERTOGENBOSCH.
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