
Het opslagmonopolie van Breda en

de bruggen over de Bovenmark

door

Dr. F. A. BREKELMANS

Reeds in de middeleeuwen bezat Breda het voorrecht dat in het
gehele land van Breda nergens anders goederen mochten worden op
geslagen dan in de stad zelf. Dit privilege werd bevestigd bij de Blijde
Inkomste van het eerste Nassaupaar in onze stad op 24 augustus 1404.1

Het oude voorrecht steunde de stad in haar economische centrumfunctie
voor de wijde omgeving. Uiteraard was de stricte handhaving van dit
monopolie slechts mogelijk als alle verkeerswegen door de stad zelf
liepen; het was dus een Bredaas belang, dat de connecties tussen Bra
bantse en Hollandse handelscentra niet langs maar door de stad liepen.
Enerzijds bracht deze verkeersgeleiding door het centrum zichtbaar
voordeel aan de stedelijke fiscus, die aan de stadspoorten accijns kon
heffen, anderzijds trokken de neringdoenden baat uit het verteer dat
het handelsverkeer en het verblijf van vreemdelingen nu eenmaal mee
brengt. Ook de heer van Breda, die vanaf het midden der 12e eeuw
tolrecht bezat,2 was bijzonder gebaat met de passage van alle doorvoer
verkeer te land en te water door de hoofdstad van zijn heerlijkheid.

De rivier de Mark heeft hier vanouds een belangrijke rol gespeeld.
Op het punt waar de Aa of Weerijs zich met haar verenigde, ontstond
de Bredase haven, waarover vanouds slechts één brug lag, de Tolbrug,
een toegang tot de stad waaraan de Tolbrugpoort haar naam sedert het
midden der veertiende eeuw ontleent.3 Passage per brug over de Mark
was oudtijds nabij Breda niet op een andere plaats mogelijk. Beneden
de stad lagen slechts veren, zoals die van het Lamsgat, Zwartenberg
en het Nieuw Veer.4 Stroomopwaarts bestonden oudtijds niet anders
dan vonders of voetbruggen. Een uitzondering, waarover straks, trof
men slechts te Minderhout aan.
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3. Gezicht op de kerk, de Duivelsbrug en het kasteel Bouvigne te Ginneken, 1713.
Waterverftekening door de lt.-kolonel Adam van Broekhuyzen,

vroeger berustend in diens m.s. geschiedenis van Breda.

Gemeentelijke Archicfdienst, Breda.

4. De Duivelsbrug te Ginneken, ca. 1880.
Litho door P. A. Schipperus.

Uit ). Ct.andijk, Wandelingen door Nederland (1886).
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5. De riVIer De Bovenmark met haar bruggen en vonders, 1823.
Rijksarchief 's-Hcrtogenbosch. Foto 1. van Assen, 's-Hertogenbosc
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Het verkeer van Breda naar Hoogstraten en Turnhout, dat zijn loop
ten oosten van de Mark nam, had geen bruggen van betekenis nodig,
omdat belangrijke rivierovergangen ontbraken. De verbinding Breda
Antwerpen via Rijsbergen en Zundert strekte zich ten westen van de
Aa of Weerijs5 uit en had slechts onbetekenende stroompjes als de Bij
loop onder Princenhage te passeren. Nabij de herberg de Roskam was
de passage over dit stroompje al zeer vroeg mogelijk via de "Biebrug
ge" .6 Tussen de Mark en de Aa liep langs het Mastbosch naar het zui
den slechts één secundaire weg, de verbinding Ginneken-Meersel-Meer
Ie. Het agrarisch verkeer over de Mark onder Ginneken (b.v. tussen
Galder en Ulvenhout) kon slechts te voet door middel van vonders
plaats hebben. De ligging ten opzichte der beide rivieren en het van
ouds bestaande wegenbestel stelden Breda uitstekend in staat haar ge
liefd opslagmonopolie uit te buiten. Geen wonder dan ook dat de Bre
dase magistraat in het geweer kwam toen het leggen van een echte
verkeersbrug over de Mark beraamd werd tijdens het Twaalfjarig Be
stand.

Een brug voor Bouvigne.

In het jaar 1611, twee jaar na het begin van het Twaalfjarig Be·
stand, had Jan Baptist Keermans,7 een der raadsheren van Prins Philips
Willem, het huis van der Boeveryen te Ginneken gekocht, dat thans
nog zoveel bekendheid geniet als het kasteel Bouvigne.8 De nieuwe
eigenaar stelde direkt alles in het werk om dit riant gelegen oord te
verfraaien en het huis te vergroten, waarbij tevens behoefte ontstond
aan een goede verbinding tussen het buitengoed - via de Markt te
Gînneken en de Gînnekenpoort - met de stad Breda. Reeds in 1531
wordt het bruggetje vermeld, waarover tot dusver het verkeer te voet
plaats had. Er wordt dan gesproken van een vonder "om daerover al
leenlyck te voet de riviere de Marcke aldaer te mogen passeren".9 Wel
moet iets meer stroomafwaarts een rivierovergang zijn geweest bij een
doorwaadbare plaats, gelegen ter plaatse van de Z.g. Ganzeweide (thans
omgeving Regentesse1aan-Van der Borchlaan), waar karren bij eb
konden passeren.
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Keermans nu wenste per karos naar en van de stad te rijden, zodat
een heuse brug hem onontbeerlijk leek. Weliswaar was ook voor hem
verbinding met Breda mogelijk via een weg, ongeveer samenvallend
met de tegenwoordige Ruitersboslaan, maar dan moest men via de
Haagpoort de stad betreden en dit was een grote omweg.

In 1613 speelde Oranje's raadsheer een belangrijke rol bij de bele
ning van zijn vorst met het land van Turnhout, bij welke gelegenheid
hij in staat was hout uit het Grotenhouts bos aldaar te rekwireren voor
de begeerde Ginnekense brug.10 In overleg met het dorpsbestuur en de
domeinraad werden nu de voorbereidingen voor de bouw getroffen,
waaraan niets meer in de weg scheen te staan toen de prins zelf vóór
zijn vertrek naar Spa in dit jaar nog opdracht tot het leggen van de
brug gaf.ll Zodra het stadsbestuur van Breda van deze plannen op de
hoogte was begon het te protesteren. Daarbij pretendeerde de stad
de vredige possessie vel quasi lla van den passe te brugge te hebben
over de voors. riviere binnen de Stadt van Breda. Op 16 juli 1613
stuurde de magistraat een brief aan J. B. Keermans, die toen te Meche
len vertoefde, waarin gesproken wordt van de gansche gemeynte van
Breda, die daegelycx in haere neiringhe ende coopmanschap meer
ende meer is affnemende, doordien ten platten lande allerley coop
handel ende borgersneiringhe gedreven wort. 12

Duidelijk werd in het op touw gezette project een aantasting van
het eerbiedwaardige opslagmonopolie gevoeld. De stad had inmiddels
ook bij de Raad van Brabant een bezitsaktie ingesteld, die op 19 juli
1613 uitliep op het uitvaardigen van een mandement-poenaal, waarin
het bouwen van de brug te Ginneken werd opgeschort.13 Desondanks
trad de stad, die op goede voet met Philips Willem's gunsteling Keer
mans wilde blijven, inmiddels in onderhandeling over deze affaire. De
schepen Balthasar Baldi, de tienraadsman Peter van Lanschot en de
binnenburgemeester Joachinl Gillis trokken naar Mechelen en Antwer
pen,14 alwaar de besprekingen tot dit resultaat leidden, dat het stads
bestuur op 5 augustus bewilligde in de bouw van een brug over de
Mark boven Ginneken "tegenover den cingel van de vors. huysinge"
(van Bouvigne) op conditie, dat de brug met een draaiboom of hekel
werk zou worden afgesloten.15 De bedoeling was blijkbaar dat de rivier-
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overgang niet ter plaatse van de huidige brug, maar even ten zuiden bij
Bouvigne zou gelegd worden. De raadsheer Keermans verklaarde zich
22 augustus 1613 hiermede akkoord, waarbij werd bepaald dat de brug
slechts zou dienen voor de prins, diens gevolg en de familie en pachters
van J. B. Keermans. Philips Willem confirmeerde op 5 december 1613
de bewuste verklaring, goetvindende dat ierstdags de brugge in dese
geroert (d.i. vermeld) sal worden gestelt,16

Niettemin bracht de stad eind oktober weer een protest uit, toen met
de verdere voorbereiding voor de brugbouw werd begonnen. Op het
moment namelijk dat al dagelycx daeraen gewrocht werd moest de
stadssecretaris Adriaan Dyrven, die tevens notaris was, een exploit be
tekenen aan de schout van Ginneken Michiel van den Eynden en ook
de timmer- en werklieden een protest aanzeggen. Daarbij verklaarde de
timmerman Huybrecht Janss. dat hij nog maar was gevorderd tot het
maken der stellingen, terwijl hij de belofte deed het werk te staken.17

Kort daarop schijnt de brug toch op de huidige plaats te zijn gebouwd.
Dat verdere Bredase akties niet zijn ondernomen zal verband houden
met de aankoop van Bouvigne door de prins zelf, die in 1614 geschiedde.

Tot het einde van het Twaalfjarig Bestand vernemen we over deze
rivietpassage niets, doch reeds in 1622 beklaagde zich de stad bij haar
nieuwe heer prins Maurits, dat vijandige Spanjaarden stad, burgerij en
garnizoen via de brug te Ginneken bedreigden, dat ook wagens met
koopwaar hier passeerden en daardoor 's lands convooigelden ontdoken.
Teneinde het verdere verkeer te stremmen verzochten zij het middelste
gebint in de brug weg te nemen en hier zoals vroeger een vonder te leg
gen, die alleen zou dienen ten behoeve van de "huyslieden".18 Deze stap
had resultaat want krachtens een bevel van de prins d.d. 29 april 1622
werd inderdaad de brug voor wagenverkeer ongeschikt gemaakt,19 doch
in de maand september is zij opnieuw hersteld voor de passage van de
ruiters van graaf Ernst van Mansfeld, wiens legermacht de stad Bergen
op Zoom, door de Spaanse legeraanvoerder Louis de Velasco bedreigd,
na een beleg van 86 dagen heeft ontzet.20 Op 20 mei 1623 gelastte de
prins opnieuw het wegnemen van het middelste gebint, welk elementair
onderdeel moest worden bewaard op de nabij gelegen Bouwerije (=
Bouvigne).21 Ook dit verbod heeft weer een korte werking gehad,
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want op 24 april 1624 gelastte de prins nogmaals - ditmaal aan zijn
controleur Willeborts - het middelste gebint weg te nemen.22 Met
deze situatie stemt overeen een in 1623 vervaardigde kaart van het
Mastbos en omgeving, alwaar ter plaatse van de latere Duivelsbrug
slechts een vonder te zien is.23

De viskopers van Geertruidenberg.

Tijdens de bekende belegeringen van de stad Breda door de Spaanse
veldheer Spinola in 1624/1625 en die van prins Frederik Hendrik in
1637 zal de brug opnieuw onklaar zijn gemaakt of zelfs verdwenen. In
1640 vernemen, dat zij kort na 1637 was hersteld "tot gerieff van den
coopman ende passagiers", maar dat de stad het bouwwerk weer spoedig
had afgebroken. Zeer nadelig bleek deze maatregel voor het gilde van
de viskopers uit Geertruidenberg, wier handelsverkeer op Antwerpen
liep via Den Hout, Teteringen, Heusdenhout, Ginneken, Princenhage,
Rijsbergen en Zundert. Zij brachten steur, zalm en elft op de vent van
Antwerpen, "Bruyssel ende andere plaetsen in Brabant, daer zij deselve
ordinaris sijn ventende". In de periode dat een brug ontbrak waadden
zij met paard en kar door een ondiepte van de Mark. Met grote aandrang
verzochten deze handelaars nu aan de prins van Oranje - die niet alleen
heer van Breda maar ook van Geertruidenberg was - om tot herstel
van de Ginnekense brug over te gaan.24

Zoals gebruikelijk ontving de Bredase rentmeester Adriaen VereIst
het vissersrekest om advies, die op 27 september 1640 aan de prins be
richtte, dat aan het herstellen van de gestremde rivierovergang nogal
wat bezwaren waren verbonden. Een stuk weg ter lengte van 14 roeden
(ca. 75 meter) aan de oostelijke oever juist vóór de brug was namelijk
geen eigendom van de prins maar van de Ginnekense dorpssmid Laurys
Hendricx, die zijn rechten uitbuitte door het terrein met een hek af te
sluiten en willekeurig tol te heffen voor het passeren van zijn privé
terrein. VereIst wees de prins terecht erop, dat de tolheffing een regaal
was, dat alleen de heer van Breda toekwam. Om deze affaire zonder
grote problemen te regelen stelde hij zijn meester voor om de eigen.
domsrechten van de smid voor :f 200 af te kopen. Een oplossing van
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deze kwestie was dringend geboden, omdat kort tevoren nog een burger
bij het passeren van de niet overbrugde rivier was verdronken.25

Een nader advies van Verelst d.d. 28 oktober 1640 leert ons, dat
het herstel van de brug o.a. ook afstuitte op financiële opvattingen van de
stad Breda, die de herbouw ten laste van de Generaliteit wilde brengen,
omdat de vorige brug bij het jongste beleg der stad om veiligheids
redenen was afgebroken. Ook vermeldde de prinselijke ambtenaar nog,
dat de oostelijke toevoerweg slechts een "erfweg" of "lijkweg" was, die
tevoren alleen als voetpad diende. Toen er in 1639 oorlogsperikelen
waren had smid Laurys Hendricx van vluchtelingen voor het voort
stouwen van een kudde schapen een rijksdaalder of meer tol geëist.26

Aan het einde van het jaar was de zaak nog niet geregeld, zodat de
Bergse viskopers zich in 1641 andermaal tot prins Frederik Hendrik
wendden. Zij wezen er in dit stuk op, dat hun visvervoer steeds in een
ijltempo moest plaats hebben. Bij vertrek uit hun stad om 8 uur 's a
vonds moesten zij de andere ochtend te 8 uur in Antwerpen aankomen,
opdat de kostelijke koopwaar diezelfde ochtend naar Brussel, Leuven en
andere plaatsen kon worden doorgevoerd. Daar de stadspoorten van
Breda 's avonds gesloten werden konden zij bij duisternis hun passage
niet door 's prinsen stad nemen. Men wachtte dan te Ginneken tot het
getij afgelopen was en reed met paard en kar door het water van de
Mark heen. Soms gelukte dit niet, zodat de vis nat werd en bedierf.
Een krachtig argument van de rekestranten was nog, dat als de brug te
Ginneken niet werd hersteld de negende penning en de pachtopbrengst
van de vis27 te Geertruidenberg zouden verminderen, waardoor de prins
zelf belangrijk financieel nadeel zou lijden.28

Van drie zijden werd over dit verzoek advies uitgebracht: door twee
leden van de domeinraad, door het stadsbestuur van Breda en door de
gouverneur van de vesting Breda, de markies De Haulterive. De beide
raadsheren achtten het geraden de privé-weg van de Ginnekense dorps
smid voor f 200 à f 250 aan te kopen en vervolgens van 's prinsen
wege tol te gaan heffen over de te herstellen brug. De door die tol
heffing te dekken kosten der reparatie zouden f 200,- mogen be
dragen. Het stadsbestuur berichtte daarentegen dat de brug voor de
vestingwerken nadeel opleverde. Reparatie mocht naar zijn gevoelen
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niet plaats hebben, tenzij slechts het maken van een overgang voor
voetgangers werd beoogd. De markies De Haulterive deelde mede, dat
hij in loco was gaan kijken en zich door "des Paysans" had laten ver
tellen dat de rivier 's zomers gemakkelijk gepasseerd kon worden, omdat
er dan slechts twee voet (= 60 cm) water in stond. Onlangs was nog
een viswagen uit Geertruidenberg gereden door een ondiepte bij de
Ganzeweide, maar hij geeft toe: "mais avec peine". Overigens refereer
de de Gouverneur zich tussen de regels door aan het advies van de
Bredase magistraat. 29

Hierna ontving rentmeester Verelst 29 maart 1641 opdracht om
de brug voor maximaal f 200,- te laten repareren en een voorstel in
te dienen voor het heffen van weggeld. Daarop berichtte deze op 3 mei
dat het dorp Ginneken de grond van de smid voor f 315 artois had
aangekocht,30 zodat het tolprobleem was opgelost. Op 29 mei schreef
Verelst voorts aan de griffier van de prins, dat de Bergse viskopers
bij hun eis tot herstel persisteerden en dat het zijns inziens niet wense
lijk was, dat de prins zelf weggeld ging heffen. Om die reden zond hij
geen ontwerp van een toltarief in.31

Hierna vernemen wij geruime tijd niets meer over de brug. Het
herstel zal dus hebben plaats gevonden tot tevredenheid van de Bergse
viskopers en met lijdzaam dulden van het Bredase stadsbestuur. Daar
de brug van hout geconstrueerd en niet draaibaar was, versleet zij niet
alleen snel, maar leverde zij ook moeilijkheden voor de scheepvaart op.
Deze laatste overweging zal het dorp Ginneken en enkele andere plaat
sen in 1661 er toe gebracht hebben om aan de domeinraad te vragen
"een optrekkende brug" - een ophaalbrug dus - te mogen bouwen
op kosten van de prins. Ook deze démarche lokte weer ernstig protest
van de stad Breda uit, die betoogde dat hier tevoren nooit( !) iets anders
had gelegen dan een smalle vondel voor de passerende man. De hui
dige brug was pas gesticht voor of in de belegering van Spinola en tot
dusver tot afbreuck van dese Stadt neeringe ende deurtocht geconni
veert ofte gecontinueert, aengesien vele passagien van vrachtwagens
ende andere, die te vooren door de stad vielen, daer henen gediver
teert ende Sijn Hoogheijts tollen ende wechgelden binnen dese Stadt
betaelt werdende daer door mede vercart werden. 32
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De weerstand van de stad Breda moet zo sterk hebben gewerkt, dat
een ophaalbrug niet tot stand is gekomen. Wel had herstel van de be
staande brug plaats. De controleur Dyonijs van Rucphen berichtte 6
september 1661 aan de domeinraad, dat van "de brugge over de riviere
van de Marcke achter de kercke van Ginneken, daerover de passagie
naer den huyse van Bouverijen, Antwerpen, Hoogstraten ende andere
valt, het oostelijk landgebint was gezonken. Voor de reparatie had hij
door Mr. Jan Schuermans drie à vier eikenbomen uit het Liesbos laten
halen.33

De Steenweg en de Brug.

Na de aanzienlijke uitbreiding der vestingwerken van Breda in 1682
werden geplaveide verbindingen aangelegd tussen de stad en de dorpen
Ginneken en Princenhage. De steenweg op Ginneken, in de jaren 1712
en 1713 vanaf de dorpsschoo134 aldaar tot de herberg de Roskam onder
Ulvenhout nabij de splitsing Pennedijk-Molenstraat doorgetrokken,35
had een zijtak naar de Mark, waar de daar aanwezige brug het verkeer
naar het Mastbos, Meerle en Antwerpen mogelijk maakte. De wegtol,
die op deze kasseiweg werd geheven, kwam Breda en Ginneken geza
menlijk ten goede, zodat de Baroniestad vanaf 1682 geen bezwaar meer
tegen de aanwezigheid van de brug te Ginneken maakte. Hoewel Breda
en Ginneken financieel belang bij deze rivierovergang hadden bleef het
onderhoud voorlopig nog ten laste van de prins. Zo in 1681, toen de
rentmeester Zuerius op 9 juni bij de domeinraad aandrong op dringend
herstel "oH staen ongelucken te wachten". Hij liet een bestek met be
groting opmaken door de reeds vermelde meester-timmerman van de
prins Jan Schuermans. Uit diens "estimatie" vernemen we dat de toen
malige brug 64 voet (ca. 13 meter) lang was en drie meter breed, ter
wijl zij zes gebinten had.36 Deze maten wijken niet sterk af van de om
vang in het jaar 1839, toen de lengte 16 m. en de breedte vier m. be
droeg.37 De herstelkosten werden in 1681 op f 796,- begroot en de
duur van het werk op vier weken geschat. Reeds 10 juni 1681 verleende
de domeinraad opdracht tot herstel, waarna de aanbesteding op 1 juli
plaats had. Schuermans nam het werk zelf aan voor f 760,-.38
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De levensduur van het bouwsel heeft nog geen veertig jaar bedragen,
want in 1717 moest de domeinraad opdracht verlenen aan de Bredase
rentmeester Eckhart om een nieuwe brug aan te besteden. Daarbij ver
nemen we dat de brug de allergrootste was die de heer van Breda in de
hele baronie op het platteland had te onderhouden. De herstelkosten
zouden f 1200,- à f 1300,- bedragen.39 De brug blijkt ook nu de
naam nog niet te voeren, die Jan Pieter Heye geïnspireerd heeft tot zijn
bekende sage van de Duivelsbrug. Zowel in de stukken betreffende het
aanleggen van de steenweg in 1682 als in die van 1717 over de bouw
van een !l.ieuwe brug is nog steeds sprake van "de Ginnekense brug".40

In de loop van de 18e eeuw verschoven de onderhoudslasten van
de brug van de domeinraad naar de exploitanten van de steenweg. Uit
de daarvan afzonderlijk geadministreerde fondsen moesten in elk geval
in 1762 de brug te Ginneken, die bij de watermolen over de MolenIei
(thans Oranjeplein ) en die bij de hoeve van Frackers41 aan de Ulven
houtselaan worden onderhouden. Een rekest van het stadsbestuur aan
de domeinraad dd. 3 april 1762 noemt voor het eerst de naam waar·
onder deze bij een ieder bekend is: "Duivelsbrug".42 Over de verdere
lotgevallen kunnen we kort zijn. Met Noorse delen43 en hout uit het
Liesbos werd de brug in 1763 geheel vernieuwd, het werk werd door
timmerlieden uit Breda verricht onder toezicht van de stadstimmerman
Cro!.44 Bij onderhoudswerk in 1792 wordt wederom gesproken van de
sogenaamde Duivelsbrug.45 In de 19de eeuw werden reparaties aan
besteed in 1822, 1826 en 1828.46

Tenslotte werd in 1884 overgegaan tot de bouw van stenen land
hoofden en het construeren van ijzeren leggers en leuningen.47 In 1904
werd de brug verlaagd en verbreed volgens plan van de Bredase ge
meentearchitekt E. P. J. de Wolf.48 Na vernieling door oorlogshande
lingen in 1944 werd de brug tenslotte in 1951 vernieuwd en gemoder
niseerd, waarbij deze een breedte kreeg van 10 meter. Over de archi
tektuur was advies ingewonnen van Ir. A. M. de Rouville de Meux.49

Deze rustieke Ginnekense plek is in en buiten Nederland bekend ge·
worden door de sage van de Duivelsbrug50 en door de herberg, die
aan de westzijde lag. Deze aanvankelijk eenvoudige tapperij, reeds in
1823 vermeld51 en tijdens de Belgische opstand als wachthuis dienende,
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groeide in de vorige eeuw uit tot een gerenommeerd hotel en voorts
tot een inrichting voor fysische therapie. Deze stond onder leiding van
Dr. Soer, die er de Kneipp-kuur toepaste. Aan dit "Kurhaus" kwam een
droevig einde toen geallieerde vliegtuigen het op 13 oktober 1944 bom
bardeerden en met de grond gelijk maakten.52

Andere bruggen over de Mark.

Ten zuiden van de Duivelsbrug lagen in de 17e eeuw over de Mark
tot aan Hoogstraten nog enige bruggen, waarvan hier enkele worden
genoemd.53

1. de Z.g. Nieuwe Brug in de verbindingsweg tussen Galder en Strij
beek. Hier bestond reeds een rivierovergang in het jaar 1554 tijdens
het proces dat toen tussen de graaf van Hoogstraten en de heer van
Breda is gevoerd over de belemmering van de vrije waterafvoer en
de scheepvaart. De uitspraak, op 24 december 1554 door keizer Karel
V gedaan, spreekt van "eene brugge geleijt aldernaest de palen oft
lemiten van den voors. lande van Hoochstraten, onder die welcke
die officieren van den voors. heere van Breda - om te beletten die
vaert - hadden groote stijlen doen slaen ende die met plancken
over beyde sijden in heuren middel int leege te doen maecken
nievers toe dienende dan om te beletten die voors. vaert mits dien
dat sy (die van de graaf van Hoogstraten B.) nieuwerts die selve
brugge en geraeckten".54

Wat de verdere lotgevallen van dit bouwsel in de 16e en 17e eeuw
zijn geweest, is onbekend.

Voor de passage van paard en kar ontstond behoefte aan een
deugdelijke brug in de 17e eeuw, toen de domeinraad van de prins
van Oranje op de Vossenberg onder Strijbeek een windmolen liet
bouwen.55 De inwoners van de heerlijkheid Ginneken en Bavel wa
ren verplicht daar graan te laten malen. Om hen geen omweg van
twee uur over de brug te Ginneken te laten maken dan wel in de
verleiding te brengen hun granen te laten malen op de molens van
de graaf van Hoogstraten56 liet de domeinraad in 1667 een nieuwe
houten brug over de Mark slaan, die sedertdien de Nieuwe Brug of
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Molenbrug heette. Zoals de DuiveIsbrug was ook deze houten rivier
overgang aan snelle slijtage onderhevig.57 Reparaties zijn ons bekend
uit de jaren 1777 en 1783, in het laatste jaar werden zij verricht
door de Ginnekense timmerman Anthony Grotens.58 Een algehele
vernieuwing in steen had in 1873 plaats, waarbij tevens de brug van
plaats veranderde. Tot dit doel werd 42,70 are weiland van J. M.
Bekens aangekocht (sectie G 436), waarna de werkzaamheden naar
het plan van de architekt H. J. H. Hermans te Breda werden uitge
voerd door Johannes van de Westerlaken te Chaam voor f 3466,44.
Het bestek spreekt van "het herbouwen van eene brug in de strek
king der te vergraven rivier met steenen landhoofden en ijzeren
leggers in plaats der nu bestaande houten Nieuwe Brug, welke ge
legen is in de strekking der Molenstraat van Strijbeek naar de
Dreef".59 De oude brug bestaat nog altijd in deze vorm, doch de
gemeenteraad van Nieuw-Ginneken besloot 30 december 1969 tot
de bouw van een bredere en sterkere brug, terwijl de weg andermaal
zal worden verlegd.

2. De brug bij de watermolen van de graaf van Hoogstraten onder
Meersel. Deze brug, gelegen in de weg tussen Meerle en Meersel,
moet zeer oud zijn, in elk geval even oud als de bijzonder romantisch
gelegen molen ter plaatse. Deze laatste dateert volgens Lauryssen
vermoedelijk uit het begin van de 16e eeuw. De oudste vermelding
in archiefstukken is echter van 1568. Herstel van de molen vond
plaats in 1612. Twee jaar later werd er een verlaat gemaakt.6o De
nabij gelegen brug is van steen en na de laatste wereldoorlog ge~

heel gemoderniseerd.
3. Reeds vroeg moet over de rivier ten noordoosten van Meer, nabij

het gehucht Ipenroy, een brug gelegen hebben. De ouderdom en de
naam ervan zijn mij niet bekend.

4. de I bbrugge nabij de watermolen over de Mark onder Minderhout.
Deze brug speelt in de rechtshistorie een rol omdat zij een der
grenspunten vormde van de Antwerpse "libertas castrensis operis"
(de vriheit des borchwerkes), het gebied, binnen hetwelk van de
bewoners hofdiensten voor de bouwen het onderhoud van het Ant
werpse kasteel en zijn grachten werden gevorderd.61 De molen
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aldaar wordt voor het eerst in het jaar 1380 vermeld. Aanvankelijk
was dit een volmolen, maar later werd hij tot graanmolen omge
bouwd. De molen verdween op het einde van de 18e eeuw, doch de
brug bestaat - in moderne vorm - nog altijd.62

5. De Schele Brug. Tussen Galder en Ulvenhout, ter hoogte van het
kasteel Daasdonk, moet in elk geval reeds in 1666 een brug gelegen
hebben. Deze immers wordt vermeld in een besluit van het Bredase
stadsbestuur d.d. 12 februari 1666 om bruggen te Meersel, Strijbeek
en Galder te laten afbreken om de toevoerwegen tot de in Ouden
bosch gelegerde Munsterse troepen af te snijden.63 Het is opvallend
dat dit bouwsel in een lijst van alle bruggen te Ginneken uit 1762
niet wordt vermeld, maar een bestek van 1822 gewaagt toch van
vernieuwing van eene houten brug genaamd de Schele Brug.64

Mogelijk is de brug tijdelijk afgebroken. Het werk van 1822 hield
algehele afbraak in van de bestaande brug met haar drie vleugels.
Deze rivierovergang, die 12 el lang en 3,82 el breed was, moest niet
scheef zoals de oude, maar bijna haaks over de rivier komen te lig
gen. Spoedig daarna - in 1826 en 1829 - werd het bovendek
reeds vernieuwd. In 1872 ging het gemeentebestuur tot de bouw
van een stenen brug over, welk werk voor f 3186,- door Johannes
van de Westerlaken te Chaam werd uitgevoerd. Een vernieuwing
had in 1898 plaats door M. Bakkeren te Princenhage.65 Tijdens de
laatste oorlog werd het brugdek vernield. Met handhaving van de
oude landhoofden kwam een nieuwe betonnen brug met dito pijlers
tot stand.

Vonders.

Behalve de hier genoemde bruggen lagen over de Mark hier en daar
nog vonders. Een zeer bekende is het Z.g. "Kippebruggetje" nabij de
grote hoeve van Bouvigne, rond de eeuwwisseling bewoond door zekere
Kaat van Haperen.66 Het bruggetje verdween begin 1900, doch werd op
aandringen van de V.V.V. Ginneken Vooruit in 1912 herbouwd, nadat
wethouder Maassen kosteloos grond had afgestaan voor een voetpad.67

Het werd in 1969 afgebroken in verband met de bouw van een stuw in
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de Mark ter plaatse. Een andere vonder lag nabij de hoeve de Blauwe
Kamer.68

Het Bredase standpunt ten opzichte van andere bruggen.

Dat te Breda niet alleen een brug over de Mark als een dreiging
werd gezien voor nering en fiscus, blijkt uit een rekest, dat de winkeliers
van het Ginnekenseinde in 1694 tot het stadsbestuur richtten over de
Turfvaart, een in de 17e eeuw gegraven kanaal tussen Zundert en Bre
da. 69 Op een punt onder Boeimeer, bij de uitmonding der vaart in de
Aa of Weerijs, hadden de manhuismeesters van het Manhuis op de
Haagdijk een brug gebouwd, die alleen bedoeld was voor het vervoer
van veldgewassen van hun aldaar gelegen land naar de stad.70 De brug
lag ter plaatse van een oude weg "daer men van outs aH soo met karren,
wagens als doorstouwen van beesten door de Toorffvaert alsoo heeft
gebruijckt". Vijftien bewoners van het Ginnekenseinde protesteerden
bij het stadsbestuur tegen deze daad, omdat deze naar h~ mening scha
de toebracht aan hun handel of bedrijf. Het verkeer uit Hoogstraten,
Meer, Meersel, Oost- en Westmal en St. Lenaarts immers, dat tevoren
zijn route naar Breda nam door de Ginnekenpoort, reed nu door de
Haagpoort de stad binnen.

Onder de vijftien rekestranten waren een koopman, een lakenkoop
man, een brandewijnstoker, een zeembereider en zeeldraaier, een gla
zenmaker, een meesterbakker en drie brouwers. Zij verwachtten van de
euveldaad der manhuismeesteren "eene totale ruïne van hare neeringe
ende coopmanschap, verloop van hare calanten ende wes dies meer is,
in somma een geheel bederff van hare negotie". Tevoren had hier vol
gens hen nooit een brug gelegen maar steeds een vonder voor de pas
santen.71 Als de brug in stand bleef, zo stelden zij, zou de pacht van de
steenweg Breda-Ginneken veel minder gaan opbrengen. Een soortgelijk
rekest werd tot het stedelijk bestuur gericht door het dorp Ginneken.72

Beide geschriften werden aan de manhuismeesters om advies gezonden,
die op het tweede tot bericht gaven dat de bewuste brug over een oude
weg lag, waarover karren en beesten hun route namen. Ter plaatse van
de vaart moesten deze vóór het leggen van de brug door het water
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waden, waardoor veel ongelukken gebeurd waren, o.a. in het verleden
jaar met een der karren van het Manhuis. Het leggen van de brug was
derhalve "eene prijslijcke saecke,...... alsoo dat bij ontbeeringe van
deselven niet dan ongelucke soo van mensschen als beesten can werden
tegemoet gesien".

Als de tol op de steenweg te Ginneken minder op zou brengen was
de pachter op de steenweg te Princenhage, die het betrokken verkeer
nu zag passeren, bereid aan zijn collega van de steenweg te Ginneken
alles te betalen wat hij deswege meer ontving dan f 10,-. Zij eindig
den met het verzoek op het rekest niet in te gaan "om eenmael van dese
langh duerende ons aengedane moelijckheden te moogen sijn ontlast".73

De brug schijnt in stand te zijn gebleven en van latere klachten uit de
Ginnekenstraat werd niet meer vernomen.

*••

Zo zien wij, dat het opslagmonopolie van de stad Breda tot het be
gin der 17e eeuw kon worden gehandhaafd, mede omdat over de Boven
mark geen echte verkeersbrug op het gebied der heren van Breda be
stond. De verwerving van het kasteel Bouvigne door Philips Willem
heeft de in standhouding der brug te Ginneken bevorderd. Meer nog
de aanleg van de Steenweg Breda-Ginneken in het jaar 1683. De molen
bouw te Strijbeek deed blijvend een brug aan de grens met het land van
Hoogstraten ontstaan, doch deze overgang had slechts locale betekenis,
evenals de brug bij de watermolen te Meersel. Het dorp Ginneken deed
op het einde der 17e eeuw nog alle moeite om het verkeer van het zui
den naar en van Breda over zijn Steenweg te geleiden. De Duivelsbrug
te Ginneken bleek voorts vanouds een belangrijk knooppunt in de com
merciële relaties tussen Geertruidenberg en Antwerpen, waarvan de
vishandel in het midden van de 17e eeuw de hoofdschotel uitmaakte.
Met de Ibbrugge te Minderhout, die een onderdeel vormde van de weg
Ginneken-Meerle-Hoogstraten, bezat zij een aanwijsbare gewestelijke
functie.
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BIJLAGE I

Adriaen VereIst, rentmeester van de prins van Oranje te Ginneken,
adviseert aan zijn heer over de herbouw van de brug over de Mark
achter de kerk te Ginneken.
27 september 1640.

Doorluchtichste Furst, Genadichste Heere,

Ten tijde van den laetsten aenslach van de Conincksche, soo geseet werdt,
op de stadt Breda, hebbende dye van de magistraet beneffens den commandeur
aldaer goetgevonden de twee middelste vacken van de Ginnekensche brugge
over de Mercke aff te doen werpen, is de reste van deselve brugge daerop ge
vo1cht ende leet nu overhoop omgestort in 't water. Hebbe aen dye van de
voorseyde magistraet aangehouden, dat sij deselve souden doen repareren ende
stellen in vorigen staet, waer tegens sij nyets en hebben. Dan souden geerne dese
oncosten brengen tot laste van de generaliteyt ende sullen daerover spreecken
mette heeren gecommitteerde tot te verpachtinge van 's landts middelen dye tot
Breda verwacht werden.

Het houdt totte voors brugge is ten tijde van de beleeninge van de vrijheyt
ende landt van Turnhoudt gehaelt uyt het Grootenhoudts-Bosch ende is deselve
bij ordre van prince Philips Wilhelm Hoog Loffelijke Memorie ende tzijnen
coste geleet geweest ende onderhouden. Om daerbij te geraecken mOet men
passeren van de kercke aff over den acker ofte erffve van den smidt, woonende
in t' dorp van Ginneken, ter lengte van ontrent veertich roeden, dye su1ckx tOt
noch toe nyet en heeft willen gedoogen (:houdende de passaigie met een hecken
affgesloten:) dan midts hem gevende sijn gemoet van de passerende wagens,
karren, bestialen etc., soo dat hij daer genouchsaem opgestelt heeft ende inge
drongen een wechgelt, d'welck aen de particuliere nyet vrij en staet als sijnde
gereeckent onder de regalia ende beneffens de thollen begrepen ende verheven
onder t' leen van Breda.

De vischcoopers van Geertruydenberge houden sterck aen, dat de voors.
brugge mochte bij den eenen ofte anderen middel herstelt werden alsoo hunne
ventwagens daerover bij dagen ende nachten moeten passeren nae Antwerpen
offwel moeten hunne peerden ende wagens drijven door de riviere d'we1ck bij
wyntertijden ende op een hooch water swaer ende verdrietich valt. Oock en is
het nyet sonder peryckel, sijnde over sesse dagen eenen borger van Breda, dye
te peerde aldaer wilde passeren, verdroncken. Bovendyen dagen de voors. visch
coopers, dat sij ter oorsaecken van het nat werden ende bederven van de visch
merckelijke sommen daeraen binnen Antwerpen verloren hebben, seggende
voorders soo de voors. brugge nyet herstelt en werdt ende de passaigie geopent,
dat tzelve aen U: Hoocheyt in de aensraende verpachtinge der visscherijen
merckelijck sal schaden gelijck oock wel te bevroeden is.

Doch de voors. smidt wilt totte voors. openinge nyet verstaen dan behou
dende tOt sijnen proufijte tvoors. wechge1t ten minsten over den buytenman ofte
wel, dat men hem den wech affcoope ende betale waervoor ter wijde van
twintich voeten ende ten aensiene dat hij ter wederzijden sich soude moeten
beheynen hij eyscht 200 :f, in we1cken coste mijns oordels (onder ootmoedichste
verbeteringe) meer geraden ware eens te vallen, dan hem 't voors. wechgeIt
ende schattinge toe te laten om redenen voors.

Over vele jaeren plach de gemelde brugge te liggen aen de Ganseweyde on
trent eenen boochscheut naerder de stadt, dan den grondt is daer ter weder-
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Dit doende
ARAG, Nass. Dom. 1020, fol. 24.

zijden seer laech ende de riviere seer breedt, soo dat het verleggen derselver wel
dryemael meer soude comen te costen, waertoe dye van de voors. stadt nyet en
sullen willen verstaen als sijnde nyet voorders gehouden dan dye te stellen in
vorigen state.

Op 'tgene voorschreven is bidde ootmoedelijck, dat U: Hoocheyt gedient
mach wesen mij te doen verstaen sijnen genadigen wille .
Godt beware den persoon van U: Hoocheyt ende geve mij middelen dat ick
mach toonen dat ick ben

Doorluchtichste Furst, Genadichste Heere
U: Hoocheyts

Ootmoedichsten onderdanichsten ende getrouwsten dienaer
Adriaen Verelst.

Ginneken, 27 september 1640.
ARAG. Nass. Dom. 1020, fol. 27-28.

BIJLAGE II

De gezamenlijke vissers en viskopers te Geertruidenberg bepleiten
bij prins hederik Hendrik de herbouw van de brug te Ginneken,
1641.

Aen Sijne Hoocheyt Mijn Heere den Prince van Oraengien.

Geven in aller ootmoet ende reverentie te kennen de saementlijcke visschers
ende vischcoopers tot Geertruydenberge, hoe dat sij supplianten nu sedert
eenige weecken herwaerts instantelijck bij Uwe Hoocheyt hebben aengehouden,
ten eynde tOt beneficie van Sijne Hoocheyts visscherijen eene brugge wederom
tot Ginneken mochte worden geleyt ter plaetse daer deselve voor desen heeft
gelegen, maer en connen nyet verstaen dat daerop voor alsnoch bij U Hoocheyt
is geresolveert ende wandt de supplianten de visscherijen van U Hoocheyt als
oock den IXe penninck seer hooch ende dyer gepacht hebben, denwelcken sij
nyet mogende oH cunnende ter bequaemer tijt ende wel geconditioneert aen de
merct brenghen, daerdoor merckelijck souden worden beschadicht 'twelcke door
het nyet leggen van de voors.brugge nootsaeckelijck soude worden gecauseert,
gemerct sij des avonts ten acht uyren rijdende van Geertruydenberge 'smorgens
ten acht uyren 'sdaechs daeraenvolgende tot Antwerpen daermede moeten sijn off
souden haeren visch nyet connen venten omme wederom vercocht ende naer
Brussel, Loven ende andere plaetsen gebracht te worden. Nu soo is notoir dat
sij des nachts door Breda nyet en connen rijden, sulcx dat sij nootsaeckelijck
tot Ginneken door de Marcke moeten rijden alwaer sij soo lange moeten wach
ten dat l' getije affgeloopen is eer sij daerdoir connen commen ende evenwel
connen sij met den visch nyet drooch doorcommen, welcke visch alsoo nat
werdende bederfft eer dat sij tot de gedestineerde plaetsen can aencommen. Oock
soo vertrouwen de supplianten dat de stadt Breda doo'r het leggen van de voors.
brugge, dye wel ontrent een half uyr gaens van de stadt is disterende geen
prejudicie en can pretenderen ende soo daeraen de conservatie en behoudenisse
van Sijn Hoocheyts visscherijen is gelegen ende dat sij deselve oock dier gepacht
hebben op hope dat de voors. brugge aldaer soude worden geleyt, soo ver
soucken ende bidden de supplianten alnoch ootmoedelijck dat Sijn Hoocheyt
genadichlijck believe ordre te geven dat de voors. brugge wederom tOt Ginneken
mach worden geleyt.
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BIJLAGE III

Adriaen VereIst, rentmeester van de prins van Oranje te Ginneken,
schrijft aan de griffier van de prins, dat naar zijn mening na de
herbouw van de brug te Ginneken geen tol moet worden geheven
en dat de passage voor iedereen vrij moet zijn.

Mijnheere,
Ick ben noch in 't verwachten van de resolutien van Sijn Hoocheyt op

'tgene op den 3en deser bij schrijvens aengedient hebbe nopende de brugge tot
Ginneken waerover ick andermael schrijve hier beneffens .

De Heeren van den Rade hebben mij, COrts nae U.E. vertreck uyten Haghe
wel aengeschreven dat hunne Ed. goetvynden om te benemen de groote dachten
van de vischcoopers van Geertruydenberge dat de voors. brugge sonder uytstel
gemaeckt werde dan en adviseren nyet oft Sijne Hoocheyt toestaet de conditie
waerop ende anders nyet den erffwech bij den smith vercocht ende bij dye van
Ginneken ingecocht is ende den prijs daervan gepresenteert is te betalen, te
weten dat de passagie voor een ieder vrij soude blijven als in voortijden van
wechgelt ende andere lasten. Ick sal dan daerop tzaemen de resoIutien ende
ordre verwachten .
Hiermede nae dienstige gebiedenisse blijve

Mijnheere
U.E. bereyden dienaer
A. Verelst

Ginneken den 29 mey 1641.
ARAG, Nass. Dom. 1020, fol. 39.

AANTEKENINGEN

1 De Blijde Inkomste bepaalde "dat nerghens opslach van goede siin en sal in
den gheheelen lande, dan binnen der stad vrijheyt van Breda, ghelijc alst van
ouder custume haircomen is". - F. F. X. Cerutti, Middeleeuwse rechtsbronnen
van Stad en Heerlijkheid Breda I (Utrecht 1956), p. 371 no. 309 (verder aan te
halen als: Cerutti); Geschiedenis van Breda. De Middeleeuwen (Tilburg 1952),
p. 122 en 126 (verder aan te halen als: Gesch. v. Br.).

2 Gesch. v. Br. p. 27-28.
3 De fundering van de Tolbrugpoort bestaat nog steeds in de kelder van de

ijzerwarenhandel Tolbrugstraat 19. Het onderhoud van de Tolbrug, die met
het stedelijk stratennet één geheel vormde, kwam in de 18e eeuw nog ten laste
van het domein (GAB, notulen stadsbestuur d.d. 11 dec. 1702).

'" Zie voor dit laatste Taxandria XLIX (1942), p. 229-230.
5 Vanuit Ginneken passeerde men deze rivier over de Oude Molenbrug te

Boeimeer; deze brug wordt aangeduid op een uit 1650 daterende kaart van
de gemeynte van den Aert onder Princenhage, welk stuk gediend heeft in een
geschil tussen de gegoeden van den Aard en de Bredase koopman Johan Beens.
Rijksarchief 's Hertogenbosch, Collectie kaarten Baronie van Breda.

6 Deze moet gelegen hebben op dezelfde plaats waar thans nog de rijksweg
Princenhage-Antwerpen de Bieloop kruist. Zie over deze brug ARAG, Nass.
Dom. 1020, fol. 4; minuut d.d. 1 april 1621.

7 De naam van Keermans, die in een brief van de heer De Gouvernet d.d. 18
april 1603 aan de Franse koning Hendrik IV wordt genoemd "conseiller
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espaignol" van prins Philips Willem van Oranje, wordt aldaar als Queremans
gespeld. De prins maakte in dat jaar gebruik van diens diensten om de Bla
cons uit het prinsdom weg te werken. In Keermans' handen legde in 1607
de gouverneur van Orange de eed aan de prins af. Aldus werd mij vriendelijk
medegedeeld door de heer en mevrouw Mr. W. F. Leemans-Prins te Arnhem,
die deze gegevens ontleenden aan Comte A. de Pontbriant, Histoire de la
Principauté d'Orange (Avignon 1891), p. 404, 405 en 408 en aan ARAG,
fiches Prinsendom nà 1581, portefeuille 82 no. 85, met verwijzing naar fol.
46, CXXIIII van de oude inventaris van Orange. - J. B. Keermans was door
Philips Willem aanvankelijk tot drossaard van stad en land van Breda be
noemd, maar deze aanstelling stuitte op ernstig verzet van de Staten-Generaal.
Keermans was immers geen geboren Brabander, hij had zelfs deel uitgemaakt
van de Bloedraad, de moord op Willem de Zwijger gerechtvaardigd en zich
onhebbelijk jegens de hervormden gedragen bij Sacramentsprocessies in de ba
ronie van Breda. De Raad van Brabant verbood Keermans bij mandement
dd. 20 sept. 1613 zijn ambt te aanvaarden. - GAB, Collectie Havermans no. 5,
fol. 18 en 21.

8 Taxandria XVI (1909), p. 33-36.
9 Algemeen Rijksarchief, 's Gravenhage (ARAG), Nass. Dom. vo!. I fo!. 212

no. XIV; Gemeentearchief Breda (GAB), R Breda 436, fo!. 161.
10 Aldus het na te melden advies van de rentmeester Adriaen VereIst d.d. 27

sept. 1640 in Nass. Dom. no. 1020, fol. 27. Zie over deze belening J, E.
Jansen, Turnhout in het verleden en het heden I (Turnhout 1905), p. 213-214.

11 Brief van J. B. Keermans aan het stadsbestuur d.d. 19 juli 1613 in GAB,
Stadsarchief no. 12, fo!. 33v.

11aHet romeins recht kende slechts possessie (bezit) van lichamelijke zaken;
daarnaast bestond quasi-possessio van onlichamelijke zaken, zoals servituten
en superficies.

12 GAB, t.a.p. fol. 34. Reeds in 1592 had de stad Breda bedenkingen tegen hrug
genbouw geuit hij enkele taadsheren van de prins van Oranje, die toen o.a. de
vraag voorlegden ". . .. oft de wethouderen souden geraden vinden een brugge
te leggen over de Marcke tusschen De Hage ende Ginneken tot hedryH van de
gemeynte". Daarop verklaarde het stadsbestuur "dat alsoo deselve hrugge soude
dienen tot voordeel van den vyant ende tot nadeel deser stadt, dat daeromme
deselve hrugge nyet en soude dyenen geaccordeert". - GAB, Collectie Haver
mans no. 6, fol. 15.

13 GAB, Privileges no. 119; afschrift in Stadsarchief no. 12, fol. 32v-33. Het
rekest tot instelling der hezitsaktie is te vinden in GAB, Collectie Havermans
no. 10, fol. 201-202.

14 GAB, Stadsrek. 1613, fol. 171v: "Den hynnenhorgemeester Gillis ende Baltha
sar Baldi schepene hetaelt van vacatiën ende gedehourseerde penninghen hy
de zelve gedaen ende gehadt in eene reyse, die deselve naer Mechelen gedaen
hehhen om metten E. heere Keerremans te spreken nopende de hrugge tOt
Ginneken" (ordonnantie d.d. 31 aug. 1613). Op fa!. 174v wordt een betaling
van f 56-4-0 aan Baldi verantwoord voor een in juli ondernomen reis naar
Keermans te Antwerpen en BrusseL

15 GAB, Stadsarchief no. 12, fol. 29v.
16 Ibidem, fol. 45v; stadsarchief no. 415 k1 en h2•
17 GAB, Stadsarchief no. 415 hl.
18 ARAG, Nass. Dom. 1020, fa!. 7.
19 ARAG, Nass. Dom. 1020, fa!. 9.
20 G. G. van der Hoeven, Geschiedenis der vesting Breda (Breda 1868), p. 99.
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21 GAB, Stadsarchief no. 12, fol. 237; Nass. Dom. 1020, fol. 15; Stadsarchief
no. 415 h6•

22 Nass. Dom. 1020, fol. 16.
23 Rijksarchief 's Hertogenbosch, collectie kaarten Baronie van Breda. Een zeer

goede reproductie bevindt zich in GAB, Topografisch-historische atlas 1962
158. Op de bekende gravure van de belegering van Breda in 1624/1625 door
Jaques Callot ziet men eveneens slechts een bescheiden bruggetje.

24 Nass. Dom. 1020, fol. 23.
25 Ibidem, fol. 27. Zie bijlage I.
26 Ibidem, fol. 21.
27 De opbrengst van de afslag van zalm, elft en steur te Geertruidenberg was in

deze periode inderdaad niet gering. Zij beliep in 1630 nog 30706 pond artois
en steeg alsvolgt:
1640 34923 pond
1641 41762 pond
1642 48387 pond
1643 64872 pond
1644 64872 pond
1645 73049 pond
1646 68400 pond
1647 61602 pond
Zie C. J. Mollenberg, Onuitgegeven bronnen voor de geschiedenis van Geer
tnüdenberg Cs Hertogenbosch 1899), p. 382-387 en 398-399. De gildebrief
van de viskopers dateert van 5 maart 1615.

28 Nass. Dom. 1020, fol. 24. Zie bijlage II.
29 Ibidem, fol. 29-32.
30 Ibidem, fol. 37-38. De betrokken transportakte werd niet in de Vestbrieven

van Ginneken aangetroffen.
31 Ibidem, fol. 39. Zie bijlage III.
32 GAB, Stadsarchief no. 253, brief d.d. 18 okt 1661.
33 Nass. Dom. 1150, fol. 39. Zie over deze mr. timmerman van de prins dit

Jaarboek XII (1959), p. 14-16.
34 Deze lag tot 1866 aan de Raadhuisstraat, ter hoogte van perceel no. 23.
35 Th. E. van Goor, Beschryving der Stadt en Lande van Breda Cs Gravenhage

1744), p. 370; GA Nieuw-Ginneken, Gemeentearchief van Ginneken en Bavel,
no. 442, Steenwegrekening 1709-1719: "betaelt aen Mattheus van Ghils de
somme van f 5985-19-4 over ende ter saecke van T'maecken ende leggen
van den nieuwen steenwegh, streckende van de Schoole alhier tot Ginneken
tOt ontrent de huysinge gent. den Roscam, mitsgaders over het aennemen en
de maecken van een nieuw huys tOt bewooninge van den pagter van den
Steenwegh ende sulcx tot voldoeninge der quote van dese dorpen in eene
somme van f 10283-10-0 naer voorgaenden aftreck van f 1300,-, door de
regenten der heerlijckheden van Baerle Nassau ende Henogh alsmede van
Chaern respectieve voldaen ende betaelt tOt haere exemptie ende bevrijdinge
van de verhooginge in het tribuet van den straetwegh, wegens het leggen
van den voors. nieuwen steenwegh". Een liquidatie der kosten had op 29 no
vember 1717 tussen Ginneken en Breda plaats gehad. Er waren 49 aken steen
aangevoerd.

36 Nass. Dom. no. 1020, fol. 52-55; GAB Stadsarchief no. 2056; bestek van "het
vernieuwen van de brugge over de riviere de Marckt bij de kerck tot Gin
neken".
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37 G.A. Nieuw-Ginneken, GA Ginneken en Bavel no. 1458. Staat, opgemaakt
door de Ginnekense timmerman P. Soffers.

38 GAB, Stadsarchief no. 2056.
39 Nass. Dom. 1020, fol. 116.
40 Zo in een opmeting d.d. 3 maart 1683 (GA Ginneken en Bavel no. 426):

"Tot het maecken van eenen steenwech voor die van Ginneken en Bavel.
Van den watermolen tot Cornelis Lambr. van den Cauwelaer backhuys, daer
onder gerekent den steenwech, loopende rontsom het dorp ende 500 tOt de
Ginnekense brugh ende is groot bevonden - 320 roeden". - J. P. Heye
voltooide zijn ballade van de Duivelsbrug op 21 februari 1831 te Oisterwijk;
zij werd anonym geplaatst in de Noord-Brabandsche Volksalmanak van 1843,
p. 108-120 (zie noot 50). - Tijdens het zetten van dit opstel ontdekte ik nog
een kaart uit het jaar 1713 (zie noot 66), waarop deze brug wordt genoemd
"de Hooghe Bruegh".

41 Dit was de eeuwenoude hoeve van Beversluys, thans de boerderij van de
familie Hamel, Ulvenhoutselaan 123 bis.

42 Nass. Dom. 1082, fol. 1071-1072, zie ook GAB, Stadsarchief no. 227, fol.
212v-213v.

43 GAB, Stadsarchief no. 72, fol. 156v-157.
44 GA Nieuw-Ginneken, GA Ginneken en Bavel, no. 43, resoluties d.d. 1 maart

1763 en 3 aug. 1763.
45 GA Nieuw-Ginneken, GA Ginneken en Bavel, inv. 282, Dorpsrekening 1792,

fol. 34.
46 Bredasche Courant 27 juli 1822; GA Ginneken no. 1551; zie ook aldaar no.

145 inzake reparaties door H. van der Aa.
47 Het werk werd aangenomen door A. F. van Dongen te Princenhage voor

f 6487,-.
48 GA Ginneken, raadsbesluit d.d. 3 sept. 1904; ibidem no. 1340, bijlagen ge

meenterekening 1904 no. 161. De kosten bedroegen f 2856,08. De brug werd
geplaveid met zgn. "Scoriae bricks". Bij het uitgraven van grond voor de
landhoofden werden vondsten gedaan, nl. een immortellenkrans van porse
lein, een aarden kannetje met oor en een koperen lepel. Aldus een bericht uit
de Haarlemsche Courant, vermeld door W. van de Poll, in De Huisvriend
1914, p. 265-267.

49 Raadsbesluit Breda d.d. 7 september 1950; bijlagen raadsnotulen 1950 no.
266. Bij de herbouw werd gebruik gemaakt van de nog aanwezige landhoof
den uit 1884.

50 J. R. W. Sinninghe, Noord-Brabantsch Sagenboek (Scheveningen z.j.), p. 146;
J. Philipsen, Legende van de Duivelsbrug te Ginneken (Breda 1873); M. van
Zeggelen, De Duivelsbrug, in Buiten XXV (1931), p. 543; Sinte Geertruydts
bronne IX (1932), p. 65.

51 F. A. Brekelmans, Het Bredasche Gasthuis (Breda 1951), p. 51-52.
52 F. A. Brekelmans, Breda in oude Ansichten (Zaltbommel 1967), p. 68.
53 Een door de Ingenieurs van de Waterstaat De Geus en Van de Velde opge

maakt "Rapport van den tegenwoordigen oppervlakkigen staat en gesteld
heid van de Rivier de Mark" vanaf de Weldadigheidskolonie te Wortel tot
aan de stad Breda uit het jaar 1823 (Rijksarchief 's Hertogenbosch, Collectie
Cuypers van Velthoven no. 153) noemt tussen die twee punten de volgende
bruggen en vonders
1. De Keirschotse brug bij Wortel. 2. De Klinkaartse brug bij het kasteel te
Hoogstraten. 3. De stenen brug bij het kasteel. 4. De brug in de 's-Boschstraat.
5. De voetbrug bij Minderhout. 6. De brug in de rijweg van Minderhout op
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Kastelree. 7. De Volmolense brug (= de Ibbrugge). 8. De Loeyenvonder in het
voetpad van Meer naar Loey. 9. De Elsterdijkse brug in de weg van Meer
naar Ipenrooy. 10. De Venhoutse vonder. 11. De brug bij de Meerselse water
molen. 12. De vonder bij het Capucijnenklooster. 13. De brug bij Strijbeek.
14. De Schele of Galderse brug. 15. De vonder bij Van Dijk (= Blauwe Ka
mer?). 16. De voetbrug bij Nieuwenhuizen (= de Reeptiend). 17. Het (latere?)
Kippebruggetje. 18. De Duivelsbrug.

De rivier de Mark had vanaf de inundatiesluis te Breda tot de Colonie te
Wortel een lengte van 53890 ellen of ruim 91/2 uur gaans. In totaal waren er
(inclusief de overgangen bij molens en sluis) 11 rijbruggen in publieke wegen,
3 in privéwegen en 7 vonders. De bierbouwer te Meersel-Dreef had bij de
hoge waterstand in 1816 nog bier per schip naar Breda laten vervoeren over
de Bovenmark.

54 Ger. Verstraelen, De Mark in vroeger eeuwen, in HOK VI (1938), p. 83-89.
55 Dit geschiedde in 1667; efr. GA Nieuw-Ginneken, GA Ginneken en Bavel no.

35, resolutie d.d. 27 juni 1667: "AIsoo by oft van wegen Sijne Hoogheijt alhier
onder Ginneken op den Vousenberg sal werden geset eenen nieuwen wint
corenmolen met d'woonhuijs voor den mulder van dien ende verder dat
ooek moet werden geleght eene nieuwe brugge over de reviere de Merek tus
sehen Strijbeeek ende Galder ... "

56 GAB, Stadsarchief no. 227, fo1. 18v: "De andere is een houte brug, leggende
over de Rivier de Mark tot Galder, door de wandeling bij de boeren genaamt
de Molenbrug, en die apparentelijk al meede door den Heer en Baron is
gelegt geworden, tot beneficeering van desselfs moolen genaamt de Vossen
berg, alsoo sonder behulp van deese brug het gantsche gehugt van Galder aldaar
niet ter moolen soude konnen rijden, dan met het doen van een tour van bij
de twee uuren, en het te vreesen is, dat die ingeseetenen alsdan ter sluijk
soude gaan na de molen onder Meersel in Brabant of wel de watermoolen
te Rijsbergen".

57 Bericht omtrent de slechte toestand in 1764 in GA Nieuw-Ginneken, GA
Ginneken en Bavel no. 53, in dato 9 aug. 1764; memorie van onkosten d.d.
21 aug. 1766.

58 GAB, R Ginneken 145, fo1. 118; R Ginneken 146, fo1. 1 en 4.
59 GA Nieuw-Ginneken, GA Ginneken en Bavel, raadsbesluit d.d. 21 aug. 1873;

inv. no. 1310, bijlagen gemeenterekening 1874 no. 146.
60 C. J, Lauryssen, De molens van het Graafschap en Hertogdom Hoogstraten

in HOK II (1934), p. 5-199; de watermolen te Meersel aldaar p. 113-119.
61 F. Prims, Geschiedenis van Antwerpen 1. Jong Antwerpen (Brussel 1927), p.

27. Libertas schijnt hier beheer te betekenen. De Ibbrugge wordt op het al
daar t.o. pag. 28 opgenomen kaartje ten onrechte dicht bij Breda gesitueerd;
efr. ook P. C. Boeren, Een Nederlandsche wacht aan de Rijn (Amsterdam
1942), p. 12,2. Een correctie op het artikel van Prims leverde J. Ernalsteen, De
omschrijving van de vrijheid des borchtwerkes van Antwerpen, in: Oudheid
en Kunst XXI (1930), p. 9-13. De door de Antwerpse archivaris gebruikte
akte van 1242 bestudeerde A. Gielens, Eene ordonnantie op den riddertol,
1242, in Jaarboek van Antwerpen's oudheidkundigen Kring XV (1939),
p. 102-113.

62 Lauryssen, t.a.p. p. 102; zie voor de opbrengst van de molen in de jaren
1518-1730 HOK XVIII (1950), p. 66.

63 GAB, Stadsarchief no. 28, fo1. 63. "d'HrLuytt Eysinga staet binnen, propo
neert wegens de H. Commando Falckenhaen om de bruggen te Meerssel, Gal
der en Strijbeeck aH te smijten om die tot secours van de ingevallene Mun-
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stersche in den Oudenbosch te beletten. Geresolveert t'selve te doen. Mr. Jan
Schuijrmans ontboden en gelast tselve te doen. Den Commandeur Falcken
haen sal 25 soldaten meede senden". Vriendelijke mededeling van Dr. J. L. M.
de Lepper te Breda.

64 GA Nieuw-Ginneken, GA Ginneken en Bavel no. 1551, repertoire no. 13.
65 Bestek dd. 6 aug. 1898.
66 F. A. Brekelmans, Breda in oude Ansichten, p. 66, Kaat (Catharina) van Hape

ren (1836-1924) woonde hier met twee ongehuwde broers en een zuster. Zie
GA Nieuw-Ginneken, Bevolkingsregister van Ginneken en Bavel, dl. 14, fol.
28. - Een vonder komt hier ter plaatse reeds voor op een kaart van de ver
deling der tienden onder Ginneken uit het jaar 1713 in RAH, Archief domeinen
Prins Frederik (aanwinst 1970).

67 GA Nieuw-Ginneken, GA Ginneken en Bavel no. 1348, gemeenterekening
1912, bijlage no. 228. De bouwkosten bedroegen f 646,18.

68 Zie aantekening 53 sub 15. Hier is waarschijnlijk bedoeld de hoeve Galder I
8, die volgens het bevolkingsregister van 1850, fol. 280 bewoond werd door
P.eter van Dijk (1805-1851) met diens broer Johannes en diens zuster Catha
nna.

69 H. van der Hoeven, Bijdragen tot de kennis der geschiedenis van Zundert
en Wernhout (Zundert 1920), p. 316-317.

70 GAB, Archief Oude Mannenhuis no. 322, fol. 92. De brug werd gebouwd
door personeel van de weduwe Johan Schuermans.

Tl Ibidem no. 364.
72 Ibidem no. 363.
73 De behandeling van deze affaire werd niet aangetroffen in de notulen en reso

lutiën van het stadsbestuur; evenmin kwam het Ginnekense rekest te voor
schijn.
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