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1. B R U G G E N

Hoewel onze familienaam anders doet vermoeden hebben wij, voor zover mij bekend, weinig
binding met het begrip: ” Bruggen ”.
Een van de verre voorvaderen ( Jan Dirk Bruggeman ) was, volgens onze stamboomgegevens, Ruiter – soldaat in het regiment van Generaal van Eck en mogelijk is hij tijdens
zijn legering in onze stad ( 1763 – 1766 ) belast geweest met de bewaking van bruggen.
Overigens zou het niet zo verwonderlijk zijn, als we op de een of andere manier betrokken
waren geweest bij de constructie en/of het onderhoud van een van de Bossche bruggen.
Het water- en moerasrijke gebied in en rond onze stad heeft er zeker toe bijgedragen, dat het
onderwerp bruggen ( en alles wat er onder dit begrip gerekend kan worden) regelmatig in de
annalen van onze stad beschreven wordt.
Uit het boek: “ ’s-Hertogenbosch en de Meyerij “, dat in 1649 werd samengesteld door
Jacob van Oudenhoven, citeren we onderstaande tekst:
De twee reeds herhaelde stroomkens, de Dommel en de Aa, hebben eene groote loop
door de Stadt ende sijne weinighe straeten in deze Stadt daer ze niet voorbij of
inlopen.
Op de armen van dese twee stroomkens liggen binnen dese Stadt:
51 steen brugghen.
86 private brugghen toebehorende aen Burgers ofte Cloosters
En daer beneffens 38 houte brugghen.

In de vele boeken waarin de rijke historie over de geschiedenis van onze stad beschreven
wordt komt het onderwerp bruggen dan ook regelmatig voor.
In het door ons geraadpleegde Stadsrekeningen Boek worden de namen van deze deels
historische bruggen welke in onze vestingstad aanwezig zijn (geweest), met de daaraan
verbonden geschiedenis inzake de bouw c/q onderhoud, uitvoerig beschreven.
In willekeurige volgorde laten we een aantal ervan op papier de revue passeren.

JUDASBRUG.
Door zijn ligging ook wel genoemd: “ Brugh aen den Paapenhulst.”
Hij wordt in het jaar 1422 reeds genoemd in de historie van onze stad.
GEERLINGSEBRUG.
Genoemde brug, gelegen in de Hinthamerstraat, is vernoemd naar Jonkheer Geerlingh van
den Bossche.
We moeten het wellicht zien als een soort eerbetoon aan deze persoon voor de vele
schenkingen die hij deed aan het klooster van de Zusters Clarissen.
De brug kent een lange geschiedenis. De eerste vermelding komen we reeds tegen in het jaar
1368.
Waarschijnlijk is het een vrij smalle brug geweest, want in 1453 werd hij verbreed in verband
met de toename van het transport over deze brug.
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DE LIEVE VROUWE BRUGH.
Deze behoorde toe aan de Illustere Lieve Vrouwe Broederschap, welke zich vanaf 1483
gevestigd had in een huis aan de Hinthamerstraat, dat bekend stond onder de naam: “ Lieve
Vrouwepoort ”
De nu aanwezige brug dateert waarschijnlijk nog uit de 15e eeuw.
BRUG BOERENMOUW.
Bij een aantal bruggen in onze stad is de ingemetselde steen, waarop het jaartal van de in
gebruikneming gebeiteld staat, nog aanwezig.
Ook bij deze brug is de betreffende sluitsteen, waarop het getal 1745 staat, nog aanwezig.
GASTHUISPOORT.
De hier aanwezige brug dateert uit 1749.
DE ZEVENSTEENSE BRUGH.
In het archief van de Godshuizen werd deze brug al in het jaar 1302 genoemd onder de
naam: Sevensneesche Brugghe.
Hij zou vernoemd zijn naar Jan Sevensnese, die een huis bezat nabij de hier genoemde brug.
In het boek: “ Voorname huizen van ’s-Hertogenbosch “ ( van Sasse van Ysselt )
vonden we daarover het volgende:
“De stad ’s-Hertogenbosch bezat een aantal huizen, deels verhuurd aan
burgers, deels in gebruik bij diverse Gilden.
( Notulen der Raad 25 Aug. 1708.)
De Gilden mogen deze huizen om niets behouden mits zij deze goed
onderhouden; de andere huizen worden verkocht.
Van dit geld: deed zij eene Brugh op het Orten eind leggen .En met het
overschietende geld loschte men eenige kleine renten af.
Dicht bij de Zevensteensche brug stond oudtijds een Onze Lieve Vrouwe
Huysje; in een Bossche Schepenakte van 1530 genaamd:
DOMUNCULA BEATAE MARIAE VIRGINIS.
Blijkens een Bossche Schepenakte van 1622 bestond het toen al niet meer,
want daarin wordt gesproken van:
Een plaetse daer onser Liever Vrouwen Huysken gestaen heeft”
CALCK BRUGH.
Deze brug dankt zijn naam aan de ernaast gelegen losplaats van kalk.
BRUGGEN OVER DE GROTE STROOM.
In 1641 werden er twee nieuwe bruggen gebouwd over de Groote Stroom.
Dit hield verband met de aanleg van de 1e en 2e Nieuwstraat. ( St. Josephstraat )
BRUG BUITEN HINTHAMERPOORT.
In het Stadsrekeningen boek wordt deze brug een aantal malen vernoemd.
17 Augustus 1644.
Hamey gebynt met synder kappe, vleugels en deuren met hangen en
sluyten op de brugge buyten de Hinthamerpoirt.
In het jaar 1712 vond er een aanbesteding plaats voor een nieuwe brug op deze plaats.
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BRUGH AEN DE SINTE KATHARYNEN.
In het jaer 1593 betaelt aen Jacoppen Franchoysen, mr. Timmerman,
eene somme van 27 gulden en 8 stuiver.
Voir het provisionael maecken van de inghevalle brugghe byde parochie
van Sinte Katharynen.
VLIERTSE WETERING.
Regelmatig komen we in het Stadsrekeningen Boek uitgaven tegen welke betrekking hebben
op de brug over het hier genoemde water.
Jaar 1553.
Vijff Pylers aende Langhe Brugh t’Orthen = in blauwen oirduyn = en
yserwerck geleevert.
Ook in de jaren 1619 = 1627 = 1629 worden er werkzaamheden verricht.
DE BOOMBRUG.
In het reeds enkele malen aangehaalde Stadsrekeningen Boek komen we een uitgave tegen
betreffende de aanleg van een nieuwe brug in het jaar 1609.
Uit het betreffende boek blijkt ook, dat de schippers vanaf het jaar 1629 bruggeld moeten
betalen om de stadshaven binnen te varen.
In het jaar 1705 komen we een betaling tegen van 4565 gulden en 17 stuiver, betreffende
een eerste termijn voor het werk aan een stenen brug bij de Boom. Opvallend is, dat we geen
tweede of verdere termijnen zijn tegengekomen.
Anders is het gesteld in het jaar 1773. Dan wordt er duidelijk vermeld:
UITGAVEN OMTRENT HET VERNIEUWEN VAN DE BOOMBRUG.
J. van Wanroy.

Mr. Metzelaer.

Van den Heesacker
Silbert Morees.

Mr. Smid.

Nagels.

479 gul,. 15 st. 10 penn.
778 gul. 16 st. 4 penn.

99 gul. 14 st. 0 penn

Cornelis de Beer.

Mr. Loodgieter.

Charle Dielward.

Mr. Steenhouwer.

A. Verhellouw.

181 gul 13 st. 8 penn.
334 gul. 16 st. 10 penn.

Stellen balans + gebindten + valbruggen.
1203 gul. 14 st. 7 penn.

DE VISCHBRUGGHE.
DE CORENBRUGGHE.
DE BRUGGHE BIJ DEN PAPENHULST.
Bij tijd en wijle werden er ook stenen onthuld, welke de Bosschenaren er aan moesten
herinneren, op welke datum deze bruggen in gebruik waren genomen.
Jaer 1521.
Betaelt aen Mr. Jannen der Kennis, steenhouwer, voir 3 stuken wits
steen geset.
dat eene aende Vischbrugghe;
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d’ander aende Corenbrugghe ende
’t derde aende brugghe bij den Papenhulst
dair inne die daten, als die brugghen gemaickt sijn, gehouwen staen.
9 stuyvers.
BRUG AAN DE SINT JANSPOORT.
In het jaar 1721 werd aan Cornelis Perdijk betaald een bedrag van 3530 gulden voor de
aanleg van een nieuwe brug buiten de Sint Janspoort.
HOUTEN BRUG RAVALIJN VUGHTERPOORT.
De Mr. Timmerman Johan van der Does ontvangt in het jaar 1712 van het Stadsbestuur
de 1e termijn voor de nieuwe houten brug tussen het Ravalijn en de Vughterpoort.
De totale kosten voor deze brug bedragen 3875 gulden.
Johan van der Does ontvangt nog een extra premie van 50 gulden voor tijdige oplevering
van dit werk.
Hij dient ook een rekening in betreffende het bijwerk aan dit object:
Beleggen der brugh met reyen raderstukken van zware eiken plancken:
105 gulden 1 stuiver.
BRUG SCHANS SINT ANTHONY.
Deze brug = aan de straatweg naar Vught = item herstellingen in het jaar 1712.
BRUG HINTHAMERPOORT.
6 November 1601 werd de brugghe aende Hinthamerpoirte verbrandet; insake
belegering van de Stadt door troepen van Prins Maurits.
DE HEECKELEN. DER STADT ’s-HERTOGENBOSCH.
In algemene zin zijn “ HEECKELEN “ bevaarbare waterwegen welke via de vestingwal de
stad inlopen.
De openingen konden zonodig = ter verdediging van de stad = worden afgesloten met
mastbomen waarop lange ijzeren pinnen, de z.g. hekels, waren aangebracht.
’s-Hertogenbosch bezat een aantal van deze hekelen.
KLEINE HEKEL.
Deze waterinlaat lag ten noorden van de Sint–Anthoniuspoort, op de plaats waar de rivier de
Aa onze stad instroomde.
Mogelijk dateerde deze poort ( met brug ? ) uit het midden van de 13e eeuw.
Echter pas vanaf 1629 werd hij onder deze naam in de archieven vernoemd.
Bekend is, dat er vanaf de genoemde poort een voetpad liep naar het dorp den Dungen.
CLEYN HEECKELEN.
In het Stadsrekeningen Boek worden meerdere kleine hekelen in onze stad beschreven:
1578
CLEYNE HEECKEL ORTENPOIRT.
SINT CORNELIUS HEKEL.
Deze lag nabij de huidige Parklaan.
Op dit punt stroomde het water van de stadsgracht de stad in.
De doorvaart voor schepen was zeer beperkt.
De genoemde hekel werd al in de 14e eeuw in de onze stadsarchieven beschreven.
In het jaar 1636 werd er ter plaatse “ SCHOEYWERCK “ uitgevoerd.
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KRUISBROEDERS HEKEL.
Deze waterinlaat lag nabij het klooster der Kruisbroeders, hoek Spinhuiswal / Parklaan ,waar
de stadsgracht in verbinding stond met het water van de Binnen-Dieze.
De oorsprong van deze hekel kunnen we waarschijnlijk dateren zo rond de 15e eeuw.
De doorvaart van deze hekel voor schepen was eveneens zeer beperkt.
Gegevens uit het jaar 1873 melden ons een breedte van 1,20 mtr. en een hoogte van 1,80 mtr.
Ook aan deze hekel werd in het jaar 1636 “ SCHOEYWERCK “ uitgevoerd.
GROOTE HEKEL.
De rivier de Dommel stroomde bij de Groote Hekel onze stad binnen.
Oorspronkelijk was deze waterinlaat voorzien van drie openingen.
Volgens metingen uit het jaar 1757 hadden de openingen = gezien van Oost naar West = een
breedte van: 4,60 meter = 5,10 meter = 4,50 meter.
De algemene benaming in die tijd was: “ DE DRIE HEECKELEN “
De meest westelijke doorlaat werd waarschijnlijk rond de eerste helft van de 19e eeuw buiten
werking gesteld.
Bij de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de watervrijmaking van
‘s-Hertogenbosch werd de middelste doorlaat afgedamd.
De oostelijke doorlaat behield zijn functie inzake de doorspoeling van de Binnen-Dieze in
onze stad.
Het minderen van het aantal doorlaten aan deze hekel had wel tot gevolg, dat men voortaan
sprak van: “ DE GROOTE HEECKEL “
In 1399 komen we in het Stadsrekeningen Boek voor de eerste maal een melding tegen over
genoemde Hekel.
Bij de verdere uitwerking van de verzamelde gegevens van ons archiefonderzoek moeten we
wel voorop stellen, dat in de loop der jaren aan de gronden in deze omgeving en de
betreffende waterloop = de Groote Stroom = nogal wat vergraven is.
We hebben de indruk, dat vanaf genoemde Hekel reeds vanaf eind 14e begin 15e eeuw een
houten brug aanwezig was welke voor een verbinding zorgde met de weg richting Pettelaer.
In het voorjaar van 1574 ontstonden er aan de toen aanwezige brug grote problemen.
Het zand onder de fundering van deze stenen brug was weggespoeld. Ook het metselwerk was
ernstig beschadigd. Dit laatste was een gevolg van de hoge waterstand gedurende de
winterperiode en de mede daardoor ontstane grote stroomsnelheden. Ook “ wellen “ hadden
de grondslag onder deze brug ondermijnd.
Al met al zag het er niet zo best uit voor deze brug.
De drie Heeckelen, op d’oude Diese, die ‘t samen onder vuyt
gespucht was ende gevallen soude hebben.
Met de meeste spoed werden de nodige maatregelen getroffen.
Betaelt op 22 Mey 1574 aen Jan van Gemonden ende drie
anderen , elck ses daigen, metten heyligen dag, gewrocht aende
brugghe genoempt:
DE DRIE HEECKELEN OP d’ OUDE DIESE.
Bij het beleg van onze stad door de troepen van Prins Maurits in 1601 = 1602 werd de
Groote Hekel nader vernoemd in het verslag over de wacht aan deze hekel.
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JAN HENDRICXEN, alias GOETHART kreeg een toelage van de
stadsregering omdat hij zich dag en nacht gereed had moeten
houden om alle Stadsboden = die de vijand moesten bespioneren
tijdens dit beleg = binnen te laten.
In het betreffende verslag over dit beleg van onze stad door de troepen van Prins Maurits,
staat geen enkele vermelding, dat de verdedigingswerken aan de Drie Heeckelen door
oorlogshandelingen beschadigd zouden zijn.
Toch komen we in het Stadsrekeningen Boek over de periode 1602 - 1603 de navolgende
uitgave tegen:
Aen JAN van GESTEL, metser, by den heeren Scepenen gesoncken
een aem biers voir de meesticheyt ( vakkundig ) vande nyeuwe muure
bij de Drie Heeckelen.
Hoewel we daaromtrent geen nadere gegevens konden vinden bij ons onderzoek in de
archieven hebben we toch de indruk gekregen, dat de algemene situatie rond de Groote Hekel
verre van ideaal was.
De Stadsregering probeerde hiervoor een oplossing te vinden door de bouw van een nieuwe
brug.
Welcke eene verbinding zou vormen tusschen de Groote Heeckel en
d’oude Diesestraet ende toegang gaf tot de Stadswal, alsmede het Veer
aen deze Heeckel.
We moeten het eerlijk toegeven; een geweldig idee; maar helaas beschikte de Stedelijke
Regering over te weinig geld om dit plan ook uit te voeren. Deels was dit weliswaar ook het
gevolg van de extra kosten welke men zich moest getroosten om de betreffende gronden
hiervoor rijp te maken.
Zowelle een oudt Wagthuys; een Schryvers Huysje en een Bleekers
Huysje moesten geslecht worden.
De Schepenen van onze Stad doen daarom in 1670 een beroep op de Landsregering om
hiervoor een bijdrage te ontvangen. En met succes.
Van de Raet van State ontvangen sy een byslach van vier duysent
en vijffhondert gulden voir het overwerck aen de twee steene
boghen aen de Groote Heeckel.
Helaas lijkt het erop, dat deze brug onder een minder gelukkig gesternte gebouwd is.
In de annalen van onze stad ’s-Hertogenbosch lezen we, dat de brug in Februari 1742
’s-avonds om zes uur instortte.
Maar gelukkig bleef het Bestuur van onze Stad niet bij de vernielde bogen van deze brug
zitten treuren.
Integendeel zelfs !.
Nog geen jaar later lag er weer een nieuwe brug.
Rond april 1885 kwam genoemde brug in de vergaderingen van het Gemeentebestuur
opnieuw ter sprake.
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In de hier aangehaalde periode werd het bestek inzake de verbreding van deze brug aan de
Groote Hekel goedgekeurd. ( Raadsbesluit no. 12. Jaar 1885. )
Het werk werd uitgevoerd door:
Adr. Wilh. van der BRUGGEN
voor een bedrag van f. 2780,Nog eenmaal komt de brug opnieuw in het nieuws en wel in het jaar 1965.
Na uitvoerige discussie over de slechte technische toestand van deze brug en een mogelijk
plan tot demping van de Binnen-Dieze, deed de Gemeenteraad besluiten deze brug te slopen
en te vervangen door een gronddam met een betonnen duiker.
Protesten alom ! !
Gedwongen door de publieke opinie besloot de Gemeenteraad in 1991 uiteindelijk om deze
historische brug aan de hand van oude tekeningen en bestekken te reconstrueren.
HET ONDERHOUID DER BRUGGEN IN DE STAD ’s-HERTOGENBOSCH.
Zowel de Dienst der Fortificatiën als het stadsbestuur van ’s-Hertogenbosch gaan vanaf het
begin van de 18e eeuw er steeds meer toe over om bestekken op te stellen inzake het
onderhoud aan meerdere bruggen in onze stad voor een bepaalde periode.
Een aantal bestekken hebben we onderstaand nader beschreven.
JAAR 1700.
Bestek inzake het onderhoud aan: Bruggen = Steenwegen en Grachten buiten de
Hinthamer-; Vughter- en Orthenpoort.
JAAR 1745.
Bestek inzake het onderhoud aan:
Orthenpoirt en Brugh = De Lange Brugh = Brughje over de Kalckhaven =
De Balck over de Rosmaelse Wetering.
De Poirten en Brugghen genaemd Vughter = Sint Jans = Hintham.
Aantekening in het stadsrekeningen Boek: “ De 8e termijn, zijnde 525 gulden,
wordt niet betaald door het Stadsbestuur omdat de aannemer in gebreke is gebleven.
JAAR 1754.
Onderhoud aan de vier houten bruggen van de Stadspoorten.

1451 gulden en 17 stuiver.

JAAR 1794.
Aanbesteed het onderhoud van: Poirten; Brugghen; Steenen Wulfsels voir de tijd van ses
jaeren en wel van 1788 - 1794.
Gegund aen Johannus Hollanders voir de somme van 750 gulden Jaerlijks.
JAAR 1799.
Aanbesteed de Bruggen over de Capitale Grachten voor de periode 1799 = 1805
600 gulden per jaar.
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2. BRIEVEN EERSTAANWEZEND - INGENIEUR
der GENIE te ’s-HERTOGENBOSCH.

Over de bruggen, die toegang gaven tot de vesting ’s-Hertogenbosch, vond een zeer intensief
verkeer plaats.
Zo passeerden er in het jaar 1550, meer dan 50.000 in- en uitgaande wagens de
Vughterpoort. In dezelfde periode was er een passage van 3000 wagens via de brug van de
Sint Janspoort.
Begrijpelijk dat voor de Dienst der Fortificatiën in onze Vestingstad, er alles aan gelegen
was om deze bruggen zo goed mogelijk aan hun taak te laten beantwoorden.
In de archieven van het Brabants Historisch Informatie Centrum kwamen we daaromtrent
een reglement tegen inzake:
De dienst van openbare middelen van vervoer ter land van den
22 november 1829, met de bepaling:
dat het rijtuig met inbegrip van de lading, stro, touw en dek niet zwaarder
mag wezen dan 2700 ponden.
Maar ook in die tijd was men soms hardleers.
In een brief van 27 oktober 1832 afkomstig van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie
en gericht aan de Opperbevelhebber van ’s-Hertogenbosch de Generaal – Majoor
L. J. GEORGE, bericht eerstgenoemde, dat
“Het niet langer verantwoord is, dat zwaar beladen vrachtkarren met twee
paarden bespannen, de bruggen van deze vesting passeren.
Nog afgelopen week moest zowel het wegdek van de rolbrug aan de
Vughterpoort, alsmede aan de Post van de Roode Brug over de gracht van fort
Isabella = gelegen op 600 ellen van het Huysje ten Halve aan de straatweg
naar Vught = hersteld worden.
Dit houdt in, dat de Dienst der Fortificatiën noodgedwongen steeds voldoende
planken en ribben in voorraad moet houden ter voorkoming van stremming.
De Eerstaanwezend verzoekt middels het genoemde schrijven, de
Opperbevelhebber der Stad met klem te ordonneren, dat in het vervolg slechts
vrachtkarren met een paard bespannen en in de stap de rolbrug mogen
passeren”.
Helaas blijken de vrachtrijders dit gebod nogal eens te negeren. Regelmatig komen we in het
archief brieven tegen waarin klachten over dit probleem beschreven worden.
Weliswaar met deze zelfde brug als onderwerp, maar van geheel andere strekking, is een
bericht in de plaatselijke krant uit het jaar 1846.
Binnen de Vughterpoort rukte binnen het hier ter stede gelegerd
regiment infanterie.
De deligence uit Breda reed achter het genoemde regiment.
Door een der manschappen van het laatste gelid werd de
Conducteur gewenkt terug te blijven.
De Conducteur gaf deze manschap echter een klap met de zweep
op het hoofd waardoor een ontvelling aan het rechteroor.
Boete voor de Conducteur f. 3,00 plus betaling van de proceskosten.
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S T A D S H A V E N V A N ‘s-H E R T O G E N B O S C H

De Boombrug aan de Haven is een mooi beginpunt voor onze wandeling door het
havengebied.
Wanneer we vanaf deze ophaalbrug onze blik richten naar de afvaartsteiger van Rederij
Wolthuis, zien we de restanten van één van de torens van de vroegere waterpoort.
Met enig speurwerk in de archieven hebben we kunnen achterhalen, dat dit verdedigingswerk
in 1448 gebouwd werd.
Het bestond uit twee torens, die onderling verbonden waren door een stenen brug. Het geheel
vormde een onderdeel van de vestingwerken.
Ter beveiliging van onze stad tegen invallen van vijandelijke troepen was er tussen de twee
torens een grote, zware mastboom met hekels opgehangen. In het water voor deze poort lag
eveneens een zware mastboom waarmee men zo nodig de toegang tot de Haven kon
blokkeren.
Aan de hier beschreven poort zijn in de loop der jaren om allerlei redenen een groot aantal
bouwwerkzaamheden uitgevoerd.
Uit de geraadpleegde gegevens blijkt, dat in het jaar 1638 de beide torens aanmerkelijk
verlaagd werden.
Enkele jaren nadien bestond er kennelijk een reden om ook de spitsen op deze torens te
verwijderen.
In het midden van de 18e eeuw herinneren alleen de dan nog resterende delen van de
voettorens ons aan het eens zo machtige bouwwerk van de Waterpoort.
Weinig historische elementen zijn er in deze omgeving bewaard gebleven die ons verwijzen
naar de grote bedrijvigheid welke ooit in dit havengebied heerste.
De schepen, die hier vertrokken met bestemming naar velerlei steden en dorpen, waren niet
alleen geladen met stukgoederen maar ook met vee, zoals koeien en schapen. Ook personen
maakten gebruik van deze diensten om zich te verplaatsen naar elders.
Om ons toch enigszins een voorstelling te maken hoe het vroeger dan wel geweest moet zijn,
nemen we = gezeten op het bankje nabij het Schippertje van Maritiem ’s-Hertogenbosch =
het boek van Jacob van Oudenhoven uit 1649 weer ter hand en lezen daarin:
“Dese Stadt heeft oock eene schoone haven ende aen weder zijde een
groote kade om de schepen aen weder zijde te ligghen ende te lossen.
De haven wort met eenen swaren mastboom met yseren pinnen beset,
ende met twee groote helmyen ofte heckens ghesloten.
Op het binnen einde van de haven staet een groot craen om sware
goederen uyt de schepen te hijsen ende in de schepen te laden. Dese is
gemaeckt in de jare 1442”.
We vonden in het Stadsarchief gegevens, dat er reeds vanaf het jaar 1630 hijskranen aan de
Breede Haven aanwezig waren die eigendom waren van onze stad.
De genoemde kranen werden, onder leiding van een KRAANMEESTER, door geoefend
personeel bediend. Deze personen werden aangeduid met de naam CRAENKINDEREN.
Een groot aantal gespecialiseerde dragers droegen er zorg voor, dat de aangevoerde goederen
hetzij tijdelijk opgeslagen werden in de pakhuizen op de kade, hetzij verder vervoerd werden
naar een andere bestemming. Zij waren verenigd in de verschillende Gilden die onze stad
telde; zoals het Biergilde; Turfgilde; Korengilde; etc.
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Over één der kranen aan de Haven vonden we in het Provinciaal Dagblad voor NoordBraband van 25 maart 1825 het navolgende bericht:
“Nadat men gedurende enige dagen, verscheidene buitengemene zware
stenen aan de kraan dezer stad geladen had en terwijl men gisteren
insgelijks daarmede bezig was, had er een volgend ongeval plaats: als
toen weder een groote steen, door middel van de kraan in eenen daar
onder liggende aak wilde brengen brak den stander en stortte geheel en
al met een vreselijk geweld en de daaraan gehechte steen in de haven,
op gemeld vaartuig, hetwelk onmiddellijk daarop ten gronde ging met de
twee reeds daarin zijnde stenen en aanmerkelijk werd beschadigd.
De personen, die zich in dezelve bevonden ontkwamen het dreigende
gevaar gelukkig door in het water te springen, waaruit zij dadelijk
werden gehaald of zich zelve hebben gered.
Het is opmerkelijk, dat hierbij geen verdere ongelukken hebben plaats
gegrepen, aangezien er zich een aantal personen in de kraan bevonden”.
Een berichtje, eveneens met als onderwerp KRAAN vonden we in het Provinciaal Dagblad
van Noord-Braband in de editie van 27 Augustus 1825.
De redactie bericht, dat er op korte termijn een aanbesteding komt van:
Een gemetselde kraan tusschen de twee trappen aan de Vischmarkt.
’s-Hertogenbosch, gesticht door Hertog Hendrik in 1185, heeft zijn opkomst en bloeiperiode
als handelsstad en doorvoerhaven toch min of meer te danken gehad aan de aanwezigheid van
de Stapelmarkten in de Hollandse steden.
In de daar gebouwde loodsen lagen opgeslagen de producten die van overzee werden
aangevoerd, zoals: Koffie - Thee - Zijde - Tabak - Specerijen - Rijst – Textiel,.etc.
Via veilingen werden deze goederen dan verkocht aan elders wonende afnemers. Veel van de
daarmee verband houdende transporten liepen via de haven van ’s-Hertogenbosch.
Ook in tegenovergestelde richting kwam er vanuit het zuiden goederen vervoer via onze
haven op gang. In deze noemen we de producten: Bier - IJzer - Leer - Laken - Granen –
Natuursteen, etc.
Deze laatstgenoemde transporten waren niet alleen bestemd voor de steden in Holland maar
evenzeer voor vele plaatsen elders in de wereld.
Door zijn bijzondere ligging in het Deltagebied = waar de rivieren Aa en Dommel samen
komen = zullen de Bosschenaren aanvankelijk de natuurlijke waterlopen voor hun
transporten benut hebben.
We hebben echter het vermoeden, dat deze wateren spoedig na het in gebruik nemen hiervan
voor het beschreven doel, al werden opgeschoond, gebaggerd, en mogelijk verbreed.
Belangrijk voor de verdere ontwikkeling als handelsstad is ook geweest het gegeven, dat de
twee rivieren = Aa en Dommel = via een kleine waterweg = de Dieze = direct toegang
boden tot de grote waterwegen als de Maas en de Rijn. Beide genoemde wateren stonden
niet alleen in verbinding met de grote steden in ons eigen land, maar ook met steden in het
stroomgebied van de genoemde rivieren in het buitenland.
Dit gaf aan ’s-Hertogenbosch de gelegenheid ook handel te drijven met ver afgelegen markten
en plaatsen.
De toename van het scheepvaart - en handelsverkeer in ons havengebied leidde er toe, dat er
door de Stadsregering de nodige voorzieningen moesten worden getroffen in dit gebied.
De houten kaden voldeden niet meer en werden vervangen door kaden in steen uitgevoerd.
Ook de houten opslagschuren werden vervangen door: “ Steenen Packhuysen “
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Mogelijk hebben ( een deel van ) deze werkzaamheden plaats gevonden in de periode rond
1634, toen ook de Smalle Haven en Handelskade werden aangelegd. Tussen de:
“ Vischbrugh ende Corenbrugh “ werd in ditzelfde tijdvak ook een kade aangelegd teneinde
hier een “Vischmarckt “ te realiseren.
Van genoemde werkzaamheden dateren onderstaande notities uit het Stadsrekeningen Boek

FREDERICK MATHYSSE der LIP.
BESCHOEINGHEN AEN DE HAVEN.

3400 gulden.

WILLEM JACOBS BERGER.
VERMAECKEN ENDE REPAREEREN DER KAYE AEN DE OOSTZYDE
7000 gulden.
FRANS BLOEM.
UYTDIEPEN ENDE UYTGRAVEN VAN DE HAVEN VAN DE
BOOMBRUGGHE TOT DE CORENBRUGGHE.
2300 gulden.

Hoewel er in het jaar 1750 nog ruim 4000 vrachtschepen van allerlei tonnage onze
Stadshaven binnenliepen, ontstond er toch steeds meer behoefte aan speciaal uitgevoerde
platbodems, de zogenaamde PLEYTEN.
Vooral het feit, dat de wateren rond ’s-Hertogenbosch zoals de Aa, de Dommel, de Dieze
en de Bossche Sloot, mede door hun vele bochten, minder geschikt waren voor schepen met
een grotere diepgang, kan de reden geweest zijn dat vrachtvaarders steeds meer de voorkeur
gaven aan pleyten.
Hun laadvermogen, maar evenzeer hun afmetingen, varieerden nogal eens.
Het Maritiem Museum te Rotterdam geeft aan, dat deze binnenschepen een lengte hadden
van ongeveer 23 tot 25 meter en een breedte van 1,80 meter oplopend tot soms wel
4,80 meter. Het laadvermogen varieerde van 30 tot 60 ton.
Het grote voordeel van dit type schip was zijn beperkte diepgang: twee voet ledig en zes tot
acht voet geladen.
Waarschijnlijk zijn er in genoemde periode ook grotere pleyten vervaardigd welke vooral
bestemd waren voor de zeevaart, met name op Engeland.
Omdat Mechelen de bakermat was van de bouw van deze schepen werd dit type ook wel
genoemd: “ Eene Vlaamsche Pleit “
Op de Brabantse wateren werden veelal kleinere afmetingen van dit type schepen gebruikt.
Deze werden verkregen door de standaard uitvoeringen te verkleinen tot een lengte van
ongeveer 14 meter ( 48 voet ) en een breedte van 2 meter, dat overeenkomt met 7 voet.
Ook onze stad had = op de Uilenburg en aan de Boom = mogelijk een scheepswerf waar
deze pleyten verbouwd werden.
De schepen werden voortbewogen zowel door paarden c/q mankracht als door zeilen.
Aan de hand van het Stadsrekeningen Boek, dat werd samengesteld door R.A. van Zuylen
krijgen we een inzicht waarvoor deze schepen zoal ingezet werden..
We komen rekeningen tegen die betrekking hebben op de huur van pleyten voor:
Baggerwerkzaamheden = Transport van stenen en zand voor de Vestingwerken =
Herstelwerkzaamheden aan de Stadsmuren = Transport van Turf en Brandhout = etc.
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4. H E T

UITDIEPEN

DER

WATERLOPEN

Toen de rivier de Dieze, zo rond de 15e eeuw ernstig aan het verzanden was, dreigde
’s-Hertogenbosch haar vooraanstaande plaats als handelsstad te verliezen.
De schepen op weg naar onze stadshaven konden deze, vanwege het slib en de verzanding,
maar moeilijk bereiken.
Gedwongen door de toestand van onze waterwegen, moest het Stadsbestuur zich grote
financiële offers getroosten om de waterlopen en de rivieren bevaarbaar te houden.
Soms had men = door het ontbreken van de benodigde geldelijke middelen = geen andere
keus dan de uitgaven hiervoor tot een minimum te beperken.
Weliswaar kon ‘s-Hertogenbosch gebruik maken van het aan haar verleende privilege om
inwoners van omliggende dorpen te verplichten in onze stad graafwerkzaamheden te
verrichten aan de waterlopen.
Zo werden in 1498 :
Mannen van het platteland opgeroepen om te komen graven aan de
haven en wel van de:
VISCHBRUGGHE TOT AEN DEN BOOM.
Deze gravers werden door ons Stadsbestuur voorzien van Brood en Bier.
Stadsrekeningen Boek
In 1529 voer die grevers, die bescreven syn van den dorpen omme
alhier te comen graven, gescenet in byer en broot.
11 Car. Gul = 14 stuyvers = 3 oirt.
De graafwerkzaamheden stonden onder leiding van een: “ GRAAFMEESTER “
In het jaar 1556 werden bij de beschrijvingen van de hierboven genoemde werkzaamheden
niet alleen de namen genoemd van deze opzichters maar ook hun loon.
Stadsrekeningen Boek 1556.
Graafmeester Steven Taphoren
7 stuyvers daigs.
Graafmeester Mareus van de Hulst
5 stuyvers daigs.
Stadsrekeningen Boek 1564.
Uit het hier genoemde boek noteerden we uit het jaar 1564, dat de navolgende
“ Slykwerckers ” aan de Stadshaven hebben gebaggerd.
Jannen Willems.
21 daigen.
Goyart van Tricht.
29 daigen en 2 nagten.
Henrick van Doirne.
29 daigen en 2 nagten.
Stadsrekeningen Boek 1794.
Bij de werkzaamheden welke in het genoemde jaar werden uitgevoerd was de Stadsarchitect
J. Verhellouw belast met: het toezicht op het uitbaggeren - schoonmaken en op zijn diepte
houden van Binnen en Buiten Dieze en de Stadshaven.
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Om ons een beter beeld te vormen omtrent het begrip: UITDIEPEN DER WATEREN
hebben wij daaromtrent informatie ingewonnen bij het:
N AT I O N A A L

BAGGERMUSEUM

te

S L I E D R E C H T.

Oorspronkelijk gebeurde deze werkzaamheden van het “ uitdiepen “ door middel van
baggernetten. In een klein bootje stond dan de baggerman, die zich bediende van een
soort schepnet, hetwelk aan een lange stok = de Baggerbeugel = bevestigd was.
De baggerwerker haalde daarmee zand, grind en afval van de bodem en stortte dit in
zijn bootje.
Het beroep stond beschreven als zeer zwaar werk.
Begrijpelijk, dat men ging zoeken naar een methode om dit zware handwerk lichter te
maken.
Een eerste stap in deze richting was de ontwikkeling in de 16e eeuw van een apparaat,
dat werd aangeduid met de naam: de Krabbelaar.
Achter een varend vlot werd een soort eg over de bodem getrokken waardoor de grond
werd los gekrabd. Als de stroming van het water sterk genoeg was, werd deze grond
door het water afgevoerd. Op deze manier konden ondieptes worden weggehaald zodat
er geen gevaar bestond dat de schepen in het zand bleven steken.
In 1589 paste een timmerman uit Delft voor het eerst een toestel toe, volgens het
principe dat bekend zou worden als het: Eindeloze Kettingsysteem.
Het eerste ontwerp bezat nog geen emmers maar was uitgevoerd met plankjes. Deze
draaiden rond door middel van een lopende band waarop ze bevestigd waren.
De plankjes duwden de grond via een goot naar boven.
Vervolgens werd het gebaggerde materiaal vanaf het scheepsdek in een bootje
gedeponeerd, dat langszij was vastgemaakt.
De bezetting op deze vaartuigen bestond uit een viertal werkers, welke naast elkaar
stonden op twee grote radwielen, die zij met hun voeten ronddraaiden.
In onze Stadsboeken van het jaar 1611 lezen we, dat aan de Stadshaven gewerkt werd
door
Vier baggeraars uit Gorcum.
Om deze te veegen van de Corenbrugghe tot den Boom; kosten
bedroegen:
3091 gul. en 10 st.
Hoewel het er niet bij vermeld staat, is het wel mogelijk, = gezien de bezetting van
vier personen = dat het hierboven beschreven type baggerschip bij dit werk is ingezet.
Ondanks deze technische vooruitgang was het toch geen aangenaam werken op deze
baggerboten. Misschien om deze reden, dat het personeel nog wel eens bestond uit
gevangenen.
In 1620 werd er een belangrijke verbetering aangebracht in de manier van werken bij
het baggeren. De mankracht op het schip werd vervangen door paardenkracht.
Deze zo genoemde Paardenmolen werd in dat jaar te Haarlem ontwikkeld door
J. JACOBSEN.
Mogelijk dat rond deze periode ook de beschreven plankjes vervangen werden door
de, ook nu nog gebruikte, emmers. Door middel van tandwielen werd het eindeloze
kettingsysteem bediend.
Aan de beschreven paardenmolen werden 3 tot 6 paarden ingezet, welke op het dek
rondjes draaiden. Ook voor paarden viel dit werk echt niet mee en daarom moesten zij
meestal na een uur worden afgelost. Dit betekende wél, dat er op de baggerboot altijd
meerdere paarden aanwezig moesten zijn.
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De eerste Stoombaggermolen dateert uit het jaar 1803.

De technische vooruitgang in de baggerwereld was ook doorgedrongen tot de Heren
Schepenen op het Bossche Stadhuis.
In 1635 krijgt een oud – Schepen van ons Stadsbestuur: Nicolaas Wytmans van de
Stedelijke Overheid de opdracht om naar Holland te reizen, teneinde:
Ter plaatse een onderzoek in te stellen naar het toepassen van de
aldaar in gebruik zijnde Baggermolens; welke meer bekend stonden
onder de naam van MODDERMOLENS.
Over zijn reisverslag en verdere bevindingen hebben we geen nadere gegevens in de
archieven kunnen vinden.
Wél noteerden we, dat er zowel in 1638 als in 1645, baggerwerkzaamheden werden
verricht aan de rivier De Dieze. Onbekend aan ons is of er bij deze werkzaamheden ook
moddermolens werden gebruikt.
Duidelijker zijn de gegevens hierover betreffende het jaar 1667, toen:
Willem Everts en Gilles van Bockhoven van de Stedelijke Overheid
opdracht kregen om een Moddermolen retour te brengen naar
Dordrecht.
De kosten hiervoor bedroegen
70 gul. en 10 stuyvers.
Ondanks het inzetten van een moddermolen in het jaar 1684 om de “ Haven aanmerkelijk
te verdiepe “ moest de Stad ’s-Hertogenbosch diep in de buidel tasten om het genoemde
werk te betalen. Het eindbedrag was: 5117 gul. 7 stuyvers 14 penn.
Een zorgenkind voor onze stad bleef de rivier De Dieze en wel om deze bevaarbaar te
houden.
Men kon in die tijd de ontstane problemen zo mooi omschrijven:
’t gat van den Diese so ondiep ende verlant is, dat men noch
met schuyten, scepen noch pleyten uyt en inne kon vaeren oft
vlieden.
We hebben de totale kosten voor dit project over de jaren 1749 tot en met 1752 eens bij
elkaar geteld en komen tot het respectabele bedrag van:
23915 gul.
17 stuyvers
2 penn.

In vogelvlucht hebben we een aantal baggerwerken, die in het verleden binnen onze stad zijn
uitgevoerd, nader beschreven.
1830 Baggerwerk Binnendieze door Martinus van Maren.

1832 Baggerwerk Diezestroom door Martinus van Maren.

1835 Verbreding van de Haven bij de Citadel.

f. 1425.
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5. S C H R O E F S T O O M B O O T

M A A T S C H A P P IJ E N

Hoewel er, onder leiding van een stadsgids van de Kring Vrienden van ‘s-Hertogenbosch,
vele aantrekkelijke stadswandelingen gemaakt kunnen worden, vind ik zelf het wandelen in
het uitgebreide gebied rond de wateren van de Stadshaven, Dommel en Uilenburg een zeer
aangename verpozing.
De weinige herinneringen die ik heb, met name aan deze haven, dateren uit lang vervlogen
jaren en wel zo rond de eind dertig c/q veertiger jaren van de vorige eeuw.
Het betrof het moment van aankomst van de lijndienst van Janssen’s - Boten welke
afmeerde aan de kade Breede Haven / Oliemolensingel.
Deze rederij verzorgde het transport van interieurartikelen afkomstig van Groothandel en
Fabrieken en bestemd voor hun afnemers in de regio ‘s-Hertogenbosch.
Rond 8 uur stoomde het schip dan via de Boombrug de Stadshaven in.
De “ losse arbeiders “ stonden op de kade gereed om de goederen uit de ruimen van het
schip te takelen en verder te transporteren naar de gereedstaande karren van de verschillende
vrachtrijders voor verder vervoer in deze stad of naar de omliggende dorpen.
Deze “ sjouwers “ werden ter plaatse aangenomen door de betreffende loodsbaas.
Hun aantal varieerde naar gelang de hoeveelheid goederen die gelost moesten worden.
Een bepaalde kunst voor ons was het om dit betreffende pak textiel of de rol tapijt c/q
linoleum zo snel mogelijk in ontvangst te nemen en op de meegebrachte handkar te deponeren
om vervolgens in de richting van het karwei te vertrekken.
Een “ goeie sigaar voor een losse “ deed dikwijls wonderen om de wachttijd aan de haven
tot een minimum te beperken.
In een latere periode werd de naam van JANSSEN’S BOTEN vervangen door
JANSSEN’S AUTO’S
Weliswaar slechts een kleine verandering in de geschreven tekst, maar in de historie van de
haven van ‘s-Hertogenbosch een belangrijke gebeurtenis. Immers vele vrachtvaarders volgden
dit voorbeeld en vertrokken naar de buitenwijken van de stad of de omliggende dorpen, waar,
voor deze bedrijven, moderne vervoerscentra verrezen.
De Haven verloor meer en meer haar centrale positie in de aan – en afvoer van goederen voor
onze stad en regio.
Daarmee zijn we aan het einde gekomen van het verhaal en onze wandeling door het
havengebied van ‘s-Hertogenbosch.
Als we nog na willen genieten van de Historische Schoonheid van ’s-Hertogenbosch wat
belet ons dan, om plaats te nemen op één van de gezellige terrasjes in de straten nabij de
stadshaven, dan wel rond de markt.
In het verleden, toen de schroefstoomboten hier nog afmeerden, zou het ons geen enkele
moeite gekost hebben om een plekje te vinden en iets te gebruiken in een:
“ Klein
café
aan
de
h a v e n.”
Daar zouden de havenmeesters H.J.J. van Calker en G. Koch ons nog veel kunnen
vertellen over de rederijen en de tappers uit het jaar 1894.
Anno 2007 vergaren we deze gegevens op de archieven in onze stad.

W.C. Boeren.

TAPPERS
aan
H. Kradolfer.

de
S M A L L E - H A V E N.
van Geffen .
H. van Laarhoven.
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A. Stael.

TAPPERS
aan
de
B R E E D E - H A V E N.
A. v.d. Akker.
Th. Bovens.
P. Brands.
J.A. van Woerkom.
J. Peffer.

R E D E R IJ E N

DER

S C H R O E F S T O O M B O T E N.

SCHROEFSTOOMBOOT “ EENDRACHT “
Eigenaar J. van Herwaarden. Jz.
Beurtgoederenvervoer: ’s-Hertogenbosch = Dordrecht.
Ligplaats: Breede Haven.

SOCIéTEIT VAN NAVIGATIE OP DE ZUID - WILLEMSVAART.
Directeur J. H. Verhulst.
Stoombootdiensten tussen Rotterdam = ’s-Hertogenbosch = Maastricht.
Kantoor: Breede Haven.
Vervoer van zowel passagiers; goederen als vee.

SCHROEFSTOOMBOOT ’ s-HERTOGENBOSCH.
Ondernemer J.H. Verhulst.
Vervoer van goederen en vee tussen ’s-Hertogenbosch = ’s-Gravenhage en de
tussenliggende plaatsen Gorinchem = Dordrecht = Schiedam = Delft.
Kantoor: Breede Haven.

SCHROEFSTOOMBOOT “ KOOPHANDEL “
Onderneemster: Wed. Kalberg.
Vervoer van goederen en vee van ’s-Hertogenbosch naar Helmond = Weert =
Meyel = Helden.
Ligplaats: Zuid - Willemsvaart.

STOOMBOOT “ MAASSTROOM ”
Dagelijkse Dienst op werkdagen tussen ’s-Hertogenbosch en Heusden.

STOOMBOOTDIENST: ’s-HERTOGENBOSCH = ’s-GRAVENHAGE.
Langs Gorcum = Dordrecht = Rotterdam = Schiedam = Delft en tussenliggende
plaatsen.
Kantoor: Wed. G. v.d. Boom.
Breede Haven aan de Vischmarkt no. 162.

STOOMBOOT “ DRIE PROVINCIéN “
Ondernemer: C. van Wijnen.
Dienst tussen ’s-Hertogenbosch = Gorinchem = Vianen = Utrecht.
Ligplaats: Breede Haven.
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RADER en SCHROEFSTOOMBOOT: “ CONCORDIA “
Agent: J. v.d. Heuvel. ( van Gend en Loos op de Markt.) ’s-Hertogenbosch.
Vervoer van Passagiers = Rijtuigen = Paarden = Vee.
Van en naar Arnhem.
Ligplaats aan de Boombrug.

SCHROEFSTOOMBOOTDIENST NOORD - HOLLAND no: 1 en 2.
Ondernemers: J. en B. Verschuren.
Vervoer goederen en vee van ’s-Hertogenbosch naar Haarlem = Zaandam =
Wormerveer = en tussen gelegen plaatsen.

SALON = SCHROEF = STOOMBOTEN:
“ ’s-HERTOGENBOSCH 1 “ en
Ondernemer: J. en A. van der Schuyt.
Dienst tussen ’s-Hertogenbosch en Rotterdam. v.v.

“ STAD

ROTTERDAM ”

GOEDERENDIENSTEN MET DE STOOMBOTEN EN LICHTERS:
ZUID - HOLLAND = TRIO = NOORD - BRABANT = DIEZE

en
SECUNDO.
Goederen kunnen ten allen tijde bezorgd worden of worden zo nodig gratis afgehaald.
Adressen:
J. en A. v.d. Schuyt aan de Vischstraat.
W. v.d. Boom aan de Breede Haven.

SCHROEFSTOOMBOOT: “ Stad Leiden 2. “
Informatiën: J. Broekmeulen.
Breede Haven.
Vervoer van goederen en vee naar Leiden = Gouda = Dordrecht = Gorinchem en
‘s-Hertogenbosch. v.v.

STOOMBOOT VOOR DE DIENST ’s-HERTOGENBOSCH = VEGHEL.
Dagelijks vervoer behalve des Zondags.

LITSCHE STOOMBOOTDIENST.
Dagelijkse Dienst uitgezonderd

BOOTDIENST:

Zon en Feestdagen.

’s-HERTOGENBOSCH = Grave = Boxmeer.

BEURTSCHIPPERS = SCHROEFSTOOMBOOT = MAATSCHAPPIJ.
Ondernemers: A. Maas Pz.
J. en B. Verschure,
Wed. J. van Son.
Ligplaats: Haven.
Vervoer van goederen en vee tussen ’s-Hertogenbosch en Amsterdam alsmede de
tussenliggende plaatsen.
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