
immers overbodig was geworden.
Toen ontstond er een langere
straat vanaf de Markt: het begin
was de huidige Marktstraat; verder
liep ze langs de huidige Arena en
dan, geleidelijk iets naar het oos-
ten buigend, door tot aan de nieu-
we stadsmuur, aan de tegenwoor-
dige Kasterenwal. De Bosschenaar
kon nú voortaan wat verder door-
lopen voordat hij op de stadsmuur
stuitte. De deels nieuwe lange
straat kreeg de naam Tolbrugstraat,
die we vanaf 1469 in de schepen-
protocollen aantreffen, maar al
veel eerder door ophoging bouw-
rijp gemaakt en bebouwd werd.8

Soms wordt in de protocollen dui-
delijk onderscheid gemaakt tussen
‘die grote Tolbrugge’ en: ‘achter
die Tolbrugge’ aan ‘dat cleyn Tol-

Achter de Tolbrug,
Tolbrugstraat en Haven

Marcel van der Heijden

Achter de Tolbrug, hoek Korte Tolbrug-

straat. Een opname van Martien Coppens.

(Foto: Stadsarchief )
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schepen; rond het jaar 1400 werd
een kademuur gebouwd.4 De oud-
ste schriftelijke vermelding van de
Tolbrug dateert van 1327.5 De
Marktstroom liep, als afsplitsing
van de Grote Stroom, van het hui-
dige Herman Moerkerkplein naar
de omgeving van – als ik het goed
zie – de Barbaraplaats, waar hij
zich weer verenigde met de Grote
Stroom. Deze laatste liep als stads-
gracht langs de buitenkant van de
(eerste) stadsmuur. De Markt-
stroom lag geheel binnen deze
ommuring. De stroom was in twee
richtingen bevaarbaar, via de
waterpoorten aan de beide uitein-
den. Aan het einde van het Roze-
marijnstraatje zijn van de oostelij-
ke, ronde waterpoort nog restan-
ten te zien. Aan de overkant van
de Marktstroom, vanaf de Markt
gezien, ontstond langs de oever in
de eerste helft van de veertiende
eeuw geleidelijk een straat, toen al
genoemd Achter de Tolbrug, met
deels hetzelfde tracé als de huidige
straat Achter de Tolbrug.6 De toen-
malige Bosschenaar die vanaf de
Markt de huidige Marktstraat was
doorgelopen en aan het einde
daarvan de Tolbrug was overge-
gaan en de straat Achter de Tol-
brug had gekruist, kon nog een
klein eindje in dezelfde richting
doorlopen, tot hij op de stadsmuur
stuitte. In de Bossche schepenpro-
tocollen komt vanaf 1368/9 de
aanduiding ‘over de Tolbrug’, later
vaker ‘after de Tolbrug’ of ‘achter
de Tolbrug’, veel voor, maar in
deze omgeving was al vanaf de
eerste helft van de veertiende eeuw
bebouwing.7 Rond 1400 werd de
oude stadsmuur achter de Tolbrug
doorgebroken, die door de nieuwe
stadsmuur, een eind verderop,

De Bossche Tijdreiziger reist dit
jaar richting ’s-Hertogenbosch
Waterstad. We willen hem volgen
door aandacht te vragen voor
enkele straatnamen die hiermee
te maken hebben.
’s-Hertogenbosch heeft een korte
verbinding met de Maas en dus
ook met de Rijn. In de tijd dat
deze rivieren nog in open verbin-
ding met elkaar stonden, bezorgde
dit de stad en ommelanden vaak
veel wateroverlast, maar de
scheepvaart voer er wél bij.1 Den
Bosch was door de eeuwen heen
een handelsstad en de belangrijk-
ste handelswegen waren waterwe-
gen. Er moesten dus ook havenfa-
ciliteiten zijn.

Het oudste spoor van scheepvaart
binnen de stad, en naar we aanne-
men dus ook van havenfaciliteiten,
is het bestaan van een brug waar-
bij passerende schepen tol moes-
ten betalen: de Tolbrug. Er is wel
discussie geweest of de tol waar-
naar de brug genoemd is, een
landtol of een scheepstol was,
maar de argumenten voor een
scheepstol lijken mij het sterkst.2

De tolbrug lag op de plaats van het
huidige Burgemeester Loeffplein,
over een tak van de Binnendieze
die de Marktstroom wordt
genoemd. De oudste vermelding
van deze brug zou uit het jaar 1213
zijn, dus kort na de stichting van
de stad.3 Bij archeologisch onder-
zoek is gebleken, dat aan de zuide-
lijke oever van de Marktstroom al
in de eerste helft van de dertiende
eeuw tot tweemaal toe houten
beschoeiingen zijn aangebracht,
de eerste bestaande uit vlechtwerk
en waarschijnlijk ook palen, de
tweede uit hergebruikte delen van



bruggestraetken’.9Misschien is
dat ‘cleyn Tolbruggestraetken’
gelijk te stellen met de latere Korte
Tolbrugstraat. De huidige Tolbrug-
straat heeft een iets meer westelijk
gelegen tracé dan de oude (Lange)
Tolbrugstraat. Over de scheepstol
en over havenfaciliteiten bij de Tol-
brug weten we overigens weinig
tot niets. Archeologisch onderzoek
heeft wel sporen van middeleeuw-
se handelsactiviteiten bij de Markt-
stroom aan het licht gebracht.

De buurt achter de Tolbrug, later
in de wandeling de Pijp genoemd,10

was al in de zestiende eeuw een
wijk met veel armoede. Dat werd
er in later tijden niet beter op. In
de achttiende eeuw kwam er in
deze toch al zo dicht bevolkte buurt
ook nog een kazerne. De militairen

1927: Varkensmarkt annex Kippenmarkt

aan het einde van de Lange Tolbrugstraat.

(Foto: Stadsarchief, collectie Het Zuiden)
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ging vroeger ook nog onder de
Vismarkt/Visstraat door en zo ver-
der, om via een waterpoort de stad
te verlaten en in de Dieze uit te
komen. Een nieuwe, versterkte
waterpoort die op ongeveer dit
punt in 1448 is gebouwd, werd
Aan de Boom genoemd. Waar-
schijnlijk is deze benaming ont-
leend aan een balk die op een
bepaalde diepte onder water was
aangebracht, om schepen met een
te grote diepgang te verhinderen
uit te varen en zo een te groot risi-
co te nemen tot vastlopen verder-
op.12 Ten noorden van de Vis-
markt zal de Vughterstroom voor
gebruik als haven verbreed en uit-
gebaggerd zijn. Dit laatste moest
af en toe herhaald worden.13 De
oudste aanwijzing in de Schepen-
protocollen van een haven in deze
omgeving stamt uit de periode
1390-1394.14 De haven aan de wes-
telijke oever, ‘waar de mandenma-
kers wonen’ of ‘bij de mandenma-
kers’,15 was de oudste. Op de Vis-
markt werd in 1442 een hijskraan
geplaatst. De bedienaren ervan
heetten ‘kraankinderen’ en ver-
enigden zich na 1629 in een
gilde.16 Pas in de zeventiende
eeuw werd de oostelijke oever
geschikt gemaakt voor havenactivi-
teiten; tevoren liepen de percelen
aan de Orthenstraat achter door
tot aan het water.17 Toen er een-
maal twee havenkades waren, de
ene breder dan de andere, moet
de behoefte zijn ontstaan in de
naamgeving onderscheid te maken
tussen Brede en Smalle Haven,
respectievelijk de westelijke en de
oostelijke kade. In het verleden zijn
deze ook wel Brede Havenstraat en
Smalle Havenstraat genoemd.
Door de latere aanleg van een dui-
ker in de Vughterstroom ter hoog-
te van de Visstraat kon op dat punt
niet meer vanuit de haven de Bin-
nendieze opgevaren worden. Maar
de haven is voor ’s-Hertogenbosch
van enorm belang geweest, ook

werden natuurlijk goede klanten
van de vele kleine kroegjes, en er
waren meer ‘mot- en ravothuizen’
dan elders in de stad. Niet lang na
de Tweede Wereldoorlog werd er
in de wijk, met de Korte en de
Lange Tolbrugstraat als kern, al
het een en ander afgebroken, maar
in de jaren zestig werd de hele
wijk volgens plan ‘gesaneerd’ en
grootschalig nieuw bebouwd. De
Pijp, een echte ‘volkswijk’, bestond
sindsdien niet meer.11

Tot wanneer er aan de Markt-
stroom nog havenactiviteiten van
enige omvang zijn geweest, is niet
bekend. Waarschijnlijk zijn die al
in de veertiende eeuw overvleugeld
door een andere haven. In de eer-
ste helft van de veertiende eeuw is
de tweede, wijdere stadsmuur
gebouwd. Daardoor kwam de tak
van de Binnendieze die we de
Vughterstroom noemen, geheel
binnen de stadsmuur te liggen.
Deze stroom kruist de Vughter-
straat, loopt door de Uilenburg en



voor de transitohandel naar het
zuiden. Deze laatste verdween
vrijwel na de aanleg van de Zuid-
Willemsvaart, voltooid in 1826.
Tegen het einde van de negentien-
de eeuw, toen de vestingfunctie
van de stad was opgeheven, werd
de Dommel tussen de Dieze en de
Stationsbrug geschikt gemaakt
voor scheepvaart. Dit stuk Dom-
mel kreeg toen de naam Buitenha-
ven, waardoor voor de oude haven
de aanduiding Binnenhaven zinvol
werd.18Het terrein tussen het uit-
einde van de Binnenhaven, de Jan
Heinsstraat en de Citadel is tot het
laatste kwart van de negentiende
eeuw onbebouwd gebleven. In de
wandeling heette het ‘de Plein’.19

Toen men dit gebied ging ontwik-
kelen en bebouwen kreeg de ooste-
lijke kade langs het uiteinde van
de haven de naamHandelskade.
De straatnamenHavenstraat,Haven-
dwarsstraat, Korte Havenstraat,
Havendijk enHavensingel laat ik
verder buiten beschouwing. Ze zijn
vastgesteld rond 1900 en liggen
buiten de wallen. Ze hebben trou-
wens geen uitleg nodig.20 ���������
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