werd) de tekst: „Hier hebben de Deenen gewoont" 3) In het Rijksarchief te Brussel
bevindt zich een iets ouder gedateerde kopie van een veel oudere (16e eeuwse) kaart,
waarop die zelfde wal voorkomt met de tekst,,weringe der Deenen'', terwijl binnen
de wal de tekst „Hier hebben de Deenen genesteld" begint. 4)
Wie waren de „Denen" die hier nestelden? Waren dat lieden uit Denemarken die
daar bijna drie eeuwen gehuisd zouden hebben zonder meer na te laten dan wat
verhalen? Zolang hun sporen tot die verhalen beperkt büjven, lijkt me een andere
gedachte interessant: het waren zwanen!
In het dialekt van en om Breda worden zwanen wel „denen" genoemd. De oudste,
mij bekende, aanwijzing daarvoor is een verzoek dat de inwoners van Princenhage in
1475 aan de heer van Breda richtten: 5)
, ,Item voert.so begheren die lude van der Hage an horen ghenadighen landsheere van
Nashou, dat hij die deynen wat afvanghen wille, want sij groet quaet ende groten last
doen in der lude ackeren ende coren"
Dat de heer van Breda het recht van de zwanenjacht bezat in de Haagse Beemden en
een groot aangrenzend gebied is duidelijk 6). Ook dat rond 1500 reeds deganzenkolonies voorkwamen die pas door recente ruilverkavelingen verdreven werden. 7 )
„Deen" is ook bekend in het Woordenboek van de Nederlandse taal. ?)
De recentste aanwijzing voor het gebruik van „deen" voor zwaan vernam ik uit de
mond van een 90-jarige bewoonster van Burgst bij Prinsenbeek.
Zwanen nestelen inderdaad, maar de vraag blijft open waarom de genoemde kaarten
daarbij een wal aangeven. De aangegeven plaats lag echter aan de rivier de Mark, aan
het Keukenwiel, vlak bij de lage en drasse gronden van Abroek: een voor zwanen niet
ongunstige omgeving. Voorts lag deze plaats recht tegenover het kasteel van de heer
van Breda, die het recht op de zwanenjacht uitoefende.
K.A.H.W. LEENDERS
') Dr.M.J.G.de Jong: Een onvoltooide dramatische bewerking van de Bredase Denensage, in: Jaarboek
Oranjeboom 13 (1960) 138-153; dit artikel verwijst naar andere verhandelingen.
) Pater Gratianus: Meir in de Kempen, Brussel 1912.
3
) Th.E.v. Goor: Beschryving der stadt en lande van Breda, Den Haag, 1744, blz. 48A.
4
) ARA Brussel, kaarten en plattegronden in handschrift nummer 2487, kopie van ca. 1730, vervaardigd
door A. v. Broekhuyzen. Afgedrukt in Bulletin K.N.O.B. 68 (1969) pi. XXV.
5
) F.F.X. Cerutti: Middeleeuwse rechtsbronnen van stad en heerlijkheid Breda, dl. II, Bussum 1972,
nummer 795.
6
) ARA Den Haag, Nassau Domeinen, inv. Hingman 1205. (1634).
7
) RA Den Bosch, Koll. Cuypers van Velthoven nummer 159: keuren waterschappen Halle/Weimeren
en Hooidonk.
* 8) Deen: Cygnus cygnus, althans in sommige streken.
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LAG ER TOCH EEN BRUG OVER DE DOMMEL IN DE
ROMEINSE TIJD BU ZEGENWERP?
In 1971 verscheen het artikel van Knippenberg: „Ijzeren paalschoenen te SintMichielsgestel ') Wij lezen daar ondermeer, dat bij verbredingswerkzaamheden van
de Dommel bij het landgoed Zegenwerp zware palen tevoorschijn zijn gekomen. Of
deze behoord hebben tot een brug of een aanlegsteiger was niet meer te achterhalen.
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Men vond er ook een ijzeren paalschoen. W. Knippenberg vindt het verleidelijk om
hier te denken aan een brug uit de Romeinse tijd. „Dat paalschoenen gevonden
worden op plaatsen, die van nature geschikte oversteekplaatsen zijn en ook in de
Romeinse tijd als zodanig dienst hebben gedaan", bewijst nog niet, schrijft hij, „dat
zij uit die tijd afkomstig zijn". En hij besluit dan met „blijft onze conclusie, dat
ijzeren paalschoenen „wellicht" uit de Romeinse tijd dateren, maar waarschijnlijk
uit veel latere eeuwen".
In hetzelfde artikel laat W. Knippenberg evenwel ook uitkomen, dat Prof.Dr.J.E.
Bogaers een sterk vermoeden heeft, dat de gevonden houtconstructies wel eens
overblijfselen zouden kunnen zijn van een brug in de Romeinse tijd. Door de
graafwerkzaamheden is echter volgens W. Knippenberg een systematisch onderzoek
van de bodem niet mogelijk. Op de topografische kaart van tegenwoordig ziet men
het Dömmeldal ter hoogte van het gehuqht Zegenwerp versmallen. Een werkelijk
ideale oversteekplaats. In het Etymologisch Woordenboek2) vindt men bij Worp het
volgende: ,,in plaatsnamen of plaats waar netten worden uitgeworpen, zoals in
de naam Zegenwerp, óf vluchtheuvel in Friesland en dan dus opgeworpen land''. Wij
hebben dus te maken met een plaats waar visnetten werden uitgeworpen. In Van
Dales Woordenboek 3 ) staat bij z e g e n: „groot, smal visnet met een zak(kuil) in
het midden kurken aan de bovenpees en loodjes aan de onderpees waarmee men de
gehele breedte van een viswater afsluit; trekt men het voort en daarna met één eind
rond, dan vangt men alle vissen die niet door de mazen kunnen: met de zegen
vissen".
Door de plaatselijke versmalling van de Dommel te Zegenwerp (zie topografische
kaart) lijkt dit mij een ideale plaats om vis op te wachten. In het Etymologisch
Woordenboek 4) vindt men bij z e g e n:,,visnet'' ontstaan uit lat. s a g ê n a ontstaan
uit gr. s a g è n è „sleepnet".
Het bestanddeel Zegen in Zegenwerp kan dus heel wel ontstaan zij door germanisering van sagêna. Ik denk hierbij aan het verschuiven van de klemtoon naar het eerste
gedeelte. Natuurlijk vertoont het Dömmeldal op meerdere plaatsen versmallingen.
Vele plaatsen lenen zich zo op het eerste gezicht voor het vangen van vis met een
sleepnet, waarbij men de gehele breedte van het viswater afsluit. Bij Zegenwerp
evenwel kan of kon men het water gemakkelijk bereiken. Drs. Knippenberg spreekt
over een oude zandweg in de richting van de oever, waar de palen zijn gevonden in
zijn bovenaangehaalde artikel. Hij wijst er zelfs op, dat genoemde weg ook voorkomt
op de gemeentekaart uit: de Kuijperatlas uit het midden van de vorige eeuw.
Waartoe heeft deze weg gediend? Was er een overzetveer, een aanlegsteiger voor
vissers of een brug? Vanaf een eventuele brug kan men gemakkelijk vissen en daarbij
netten hanteren. Bij een brug in de Romeinse tijd vindt men vaak een politiepost.
Hielden deze militairen zich bezig met de visvangst om zo in eigen behoefte te
voorzien?
DRS. H.J.M. THIADENS
') W.H.Th. Knippenberg: Ijzeren paalschoenen te Sint-Michielsgestel (In: Brabants Heem jrg. XXIH.
nr. 6 nov-dec 1971) pag. 312-134.
2
) Dr. J. de Vries: Etymologisch Woordenboek, Utrecht, 1959 p. 282.
3
) Van Dales Nieuw Groot Woordenboek 's-Gravenhage, 1950 p. 2149.
*) Dr. J. de Vries: Etymologisch Woordenboek, Utrecht 1959 p. 289.
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