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De Bredase bouwnijverheid heeft in de zeventiende en in de eerste helft van de
achttiende eeuw lange perioden van bloei gekend. Vele Bredanaars vonden hun bestaan
in deze tak van nijverheid. Toch zal men in de literatuur betreffende Breda over die peri
ode tevergeefs naar studies van bouwbedrijven zoeken. Dit artikel heeft dan ook tot
doel een aanzet te geven tot het opvullen van deze lacune in de Bredase geschiedschrij
ving. Het is grotendeels het resultaat van archiefonderzoek. Relevant archiefmateriaal
bleek ruim voorhanden te zijn. Het beschikbare materiaal biedt zelfs mogelijkheden
voor een beschrijving van de gehele bedrijfstak.

De keuze voor het metselaarsbedrijfvan de familie Fiers is niet toevallig. De onder
neming behoorde tot de toonaangevende bedrijven in de Bredase bouwsector. Niet in
de laatste plaats omdat het meer dan vijfenzeventig jaar verantwoordelijk is geweest
voor de uitvoering van de 'stadsmetselwerken'.

In het eerste hoofdstuk van dit artikel wordt een korte uiteenzetting gegeven van
het functioneren van de beroepsorganîsatie van de Bredase metselaars. Hoofdstuk twee
is gewijd aan de familieleden die de leiding van het bedrijfin handen gehad hebben. Het
bedrijfzelfkomt in het derde hoofdstuk uitgebreider aan de orde. Hierin wordt achter
eenvolgens aandacht besteed aan de door het bedrijf uitgevoerde werkzaamheden, de
bedrijfsvoering en de economische ontwikkeling van het bedrijf. Ten slotte worden in
hoofdstuk vier de voorgaande hoofdstukken kort samengevat.

1. De beroepsorganisatie

Wie in de zeventiende en achttiende eeuw in Breda het beroep van meester-metse
laar wilde uitoefenen, moest lid zijn van het 'metselaers, leydeckers, steenhouwers en de
straetmaeckersgilde'. De meester-metselaars vormden binnen dit gilde, dat in de perio
de 1655-1745 gemiddeld twaalfleden telde, verreweg de meerderheid. Het bestuur was
in handen van de overdeken, die tot het stadsbestuur behoorde, twee dekens en twee
oudermannen. Elkjaar koos men op 'flora maendagh'1 een nieuwe deken die tweejaar
in functie bleef. De dekens waren in het bijzonder belast met het beheer van de gildefi
nanciën, waarbij de 'oudtste regerende deken', ook wel busmeester genoemd, zorg
droeg voor de gildekas. Omdat het gilde nîet beschikte over een eigen gildehuis of
-kamer, beheerde deze tevens de lessenaar waarin het gildearchiefen de gildeattributen
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bewaard werden. Doorgaans maakten de dekens na hun aftreden nog twee jaar deel uit
van het bestuur als ouderman, tenzij zij eerder herbenoemd werden als deken. De groep
waaruit de dekens gekozen werden, was zeer beperkt. Dit had tot gevolg dat enkele
vooraanstaande gildeleden bij voortduring zitting hadden in het bestuur.2

Er was geenszins sprake van vrije toetreding tot het gilde. Vanouds waren het ver
plichte poorterschap en de entree- en leergelden al financiële drempels. Daarnaast
moest diegene die zich als meester wilde vestigen kunnen bewijzen 'tweejaaren in eene
vrije stadt bij een vrij meester' geleerd te hebben. Alvorens overgegaan mocht worden
tot het afleggen van de meesterproef moest ook nog toestemming verkregen worden
van het gildebestuur. Zodoende besliste dit bestuur uiteindelijk over het al dan niet toe
laten van nieuwe leden.3 Bovendien hield men het aantal meestersplaatsen beperkt om
concurrentie te voorkomen. Als er al plaatsen vrijkwamen, reserveerden de voor
aanstaande leden deze meestal voor de eigen familieleden. Op deze wijze creëerden en
kele families een oligarchie binnen het gilde. Het duidelijkst is dit te zien in de tweede
helft van de zeventiende eeuw. In deze periode voerden de metselaarsfamilies Van Es,
Fiers en Smolders de boventoon. In 1685 bijvoorbeeld behoorden vijf van de negen
meester- metselaars die in Breda werkzaam waren tot de familie Fiers. De peetvader van
deze familie, Aert Janssen Fiers, zelf met tussenpozen vijfentwintig jaar bestuurslid,
slaagde erin vijf familieleden op te leiden en in het gilde op te laten nemen. Het waren
zijn beide zonen Adriaen en Steven,Jan en Huybrecht Fiers, zonen van zijn broer Adri
aenJanssen Fiers, enJanJanssen Kuyl, zoon van zijn zuster MaeykenJanssen Fiers. Zijn
invloed reikte in dejaren tachtig van de zeventiende eeuw zelfs zo ver dat de gildebijeen
komsten gedurende tienjaar in de herberg van zijn schoonzoon Marten Burghgraefge
houden werden. 4

Bij de uitoefening van hun beroep waren de leden in hoge mate gebonden aan de
'ambachtsbrieff' van het gilde. Dit reglement bevatte onder andere voorschriften om
trent het aannemen van werk en het in dienst nemen van knechten. Het gildebestuur
had tot taak erop toe te zien dat deze bepalingen behoorlijk nageleefd werden. Vooral de
bepalingen die de knechten een beperkt recht op arbeid garandeerden werden regelma
tig overtreden. Ook besliste het bestuur in geschillen waarbij gildeleden of knechten
van gildeleden betrokken waren. Wanneer klanten ontevreden waren over de uitvoe
ring ofvoortgang van het aangenomen werk en 'oversu1cx c1achtigh vielen', dan kon
den de dekens besluiten de betrokken aannemer van het werk te scheiden en een ander
in zijn plaats het werk voort te laten zetten. 5

Wanneer economische belangen in het geding waren, ondernam het gehele gilde
actie. Zoals diverse malen gebeurde nadat weer een 'onvrije', een niet-gildelid, aan het
werk gesignaleerd was in de stad. Met een beroep op de oude privileges verzochten de
gildebroeders het stadsbestuur, deze onwettige concurrentie te verbieden 'siende het
groote nadeel van ons gildt wegen de onvrij wercken dewe1cke dagelijcks van buyten
hier werden ingebracht'. 6 Meestal met gunstig resultaat!

Behalve de eerder genoemde zakelijke functies, vervulde het gilde sociaal gezien
ook een belangrijke rol. Op straffe van boete waren de leden verplicht in geval van over
lijden van medeleden, hun vrouwen of kinderen, 'personelijck mettenlijcke totte be
graffenisse te gaen'.7 Ook aan het bijwonen van de verkiezing van een nieuwe deken en
het 'doen van de reeckeninge' ontkwam men niet zonder geldig excuus.8 Voor het laat-
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ste zal overigens geen gebrek aan animo bestaan hebben. Op dezejaarlijkse bijeenkomst
legden de dekens verantwoording afvan inkomsten en uitgaven. Na het sluiten van de
rekening nuttigden de gildebroeders gedurende enkele dagen grote hoeveelheden spijs
en drank. Enkele buitenstaanders zorgden daarbij soms nog voor enige opluistering,
zoals in 1702, toen zes gulden betaald werd aan de 'musikanten die met twee violen en
een basse op het doen van de maeltijt hadden gespeelt'.9

Van geldelijke ondersteuning van weduwen of wezen van gildeleden wordt in de
rekeningen slechts zeer zelden melding gemaakt. Het bleefbij het betalen van een luttel
bedrag aan een 'arme siecke weduwe' van een gildebroeder. 10 Van onwil zal hier geen
sprake geweest zijn. De vermogenspositie van de leden was vermoedelijk vrij goed.
Hun bestaanszekerheid werd immers gegarandeerd door het systeem van beperking
van het aantal meestersplaatsen.

2. Defamilie

De grondlegger van het familiebedrijf, de uit Waspik afkomstige Aert Janssen
Fiers, van beroep metselaar, legde op 14 oktober 1655 de eed van trouw afals poorter
van Breda. 11 Enige tijd later, op 30 oktober, werd zijn proef voor het metselaars
ambacht goedgekeurd. 12 OfFiers ook de twee vereiste leerjaren in Breda heeft doorge
bracht is onzeker. Wel zeker is, dat hij vanaf 24 mei 1655 als metselaarsknecht in dienst
is geweest bij de stadsmetselaarJan Wouters van Rijckevorssel. 13 Het ligt voor de hand
te veronderstellen dat deze een aandeel gehad heeft in de toelating van AertJanssen Fiers
tot het gilde. Financiële belemmeringen om zich als meester te vestigen waren er in
ieder geval niet. Bij het overlijden van zijn moeder Maeyken Ariaenssen van der Woel,

8. De metselaar (uit de bundel Het 11Ienselijk
bedrijfvanjan Luyken, 1694).
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'weduwe eerstmael van Jan Aertsen Fiers ende lestm.ael van Jochem Dirck Rijcken',
konden haar erfgenamen nog een kapitaal van] 2647-10-0 verdelen. 14 Armlastig was
de familie dus bepaald niet.

Na het afleggen van de meesterproef, die te Breda bestond uit het metselen van een
gevel met 'boven in den gevel een houten off steenen kruyscosijn' en een 'punctheyrt,
werckelijk gewrocht', 15 is AertJanssen Fiers niet direct een eigen bedrijfbegonnen. De
eerste tijd na zijn proefheeft hij nog voorJan Wouters van Rijckevorssel gewerkt. 16 Pas
in 1656 heeft hij zich als zelfstandige metselaarsbaas gevestigd. Van 1657 tot 1671 be
woonde hij het huis 'Den Reyger' aan de westzijde van de Grote Markt. Daarna be
woonde hij tot zijn dood in 1693 't huys, pleyne, achterkeucken ende erve met sijne toe
behoorte, genaemt De Vergulde Kettingh', in de Korte Brugstraat, dat hij in 1670 voor
] 2960-0-0 had aangekocht. 17

AertJanssen Fiers en zijn vrouw Willemyna Stevens Claewaerts hadden twee zo
nen: Adriaen, gedoopt in 1656, en Steven, gedoopt in 1668. 18 Deze kwamen omstreeks
hun tiendejaar als leerknecht in het bedrijfwerken. Eerder was niet mogelijk omdat het
gilde de leeftijdsgrens voor leerknechten op tien jaar had gesteld. 19 Na enige jaren in
zijn vaders bedrijfgewerkt te hebben, werd Adriaen in 1683 meester. Zijn broer Steven
deed in 1692 de meesterproefdoor het maken van een gevel aan het huis 'den Roosen
krans op het Ginnekenseynde', en een punthaard in een pakhuis 'agter de Roode Swaan
op de Havermerckt'.2o Toen Aert Janssen Fiers in februari 1693, waarschijnlijk ge
dwongen door een slechte gezondheid, besloot op te houden met het bedrijf, was hij het
die het bedrijfvan zijn vader mocht voortzetten en niet zijn oudere broer Adriaen. 21 Dit
lijkt ongebruikelijk, maar het testament van Aert Janssen Fiers van 15 juli 1693 maakt
het een en ander duidelijk. Adriaen blijkt dan uit Breda vertrokken te zijn. AertJanssen
Fiers verklaarde 'ziecklijck na den lichaeme', niet te weten ofzijn zoon Adriaen nog in
leven was. Onenigheid lijkt aan zijn vertrek voorafgegaan te zijn. Zijn vader vermaakte
hem namelijk alleen de legitieme portie, en zo hij nog in leven zou blijken te zijn, dan
zouden zijn kinderen toebedeeld krijgen, hetgeen hem 'andersints voor een vijffde paert
soude gecompeteert hebben'.22 Een kleine maand later, op 13 augustus 1693, overleed
AertJanssen Fiers, waarna hij op 17 augustus door zijn gildebroeders in de Grote Kerk
ten grave gedragen werd. 23

Steven Fiers nam in februari 1693 het personeel van zijn vader over. Op 11 decem
ber van dat zelfde jaar kocht hij het pand 'De Distelblom', staande 'over de Haven
aen den Nieuwen Kaey', en betrok het met zijn echtgenote, de Rotterdamse Catharina
Flaes. 24 Tot en met 1744 is het in gebruik gebleven als woon- en bedrijfsruimte van de
familie Fiers. 25

Na Steven Fiers' vroegtijdig overlijden op 8 augustus 1706 zette zijn weduwe Ca
tharina Flaes het bedrijfvoort. 26 Vanzelfsprekend was zij het metselen zelfniet machtig.
Dit sloot een bedrijfsovername echter niet uit. Integendeel, de gilderekeningen vermel
den in de periode 1655-1745 regelmatig vrouwelijke ondernemers, allen metselaars
weduwel1. 27

Nog 38jaar heeft 'juffrou de weduwe Fiers' de leiding over het bedrijfgevoerd. Zij
liet bij haar dood in 1744 geen mannelijke erfgenamen na die in aanmerking kwamen
voor de voortzetting van het bedrijf. Het is overigens nog maar de vraag ofzij iemand
daartoe bereid gevonden zou hebben. De economische situatie in Breda was op dat mo-
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ment weinig rooskleurig. Alleen de bedrijfsgereedschappen en winkelwaren werden
voor f 259-3-4 overgenomen door haar schoonzoon Nicolaes Canters, eigenaar van
het grootste metselaarsbedrijf van de stad. De rest van haar nalatenschap werd ver
kocht. 28 Hiermee kwam een einde aan een familiebedrijf dat gedurende velejaren voor
de stad Breda van grote betekenis is geweest.

3. Het bedrijf

Werkzaamheden

Wat was nu de aard van de door het bedrijf uitgevoerde werkzaamheden en wie
waren de opdrachtgevers? We kunnen twee categorieën opdrachten onderscheiden:
enerzijds de werkzaamheden uitgevoerd in opdracht van het stadsbestuur, anderzijds
de in opdracht van andere instanties ofparticulieren uitgevoerde werkzaamheden.

Over de eerste categorie opdrachten zijn wij het best geïnformeerd, omdat de bij
het stadsbestuur ingediende rekeningen wegens verricht werk voor een groot deel be
waard gebleven zijn. 29 Hieruit blijkt dat het familiebedrijf Fiers in de periode
1657-1733 verantwoordelijk is geweest voor de uitvoering van nagenoeg al het metsel
werk voor de stad Breda. Hoe was dat mogelijk? Deze werkzaamheden vloeiden
rechtstreeks voort uit het stadsmetselaarschap, welk ambt gedurende de genoemde pe
riode in handen was van de ondernemers van de familie Fiers. Hiermee bezaten zij een
bijna absoluut monopolie op de uitvoering van de 'stadsmetselwerken'. Alleen wanneer
het bedrijfonvoldoende capaciteit had om in korte tijd een buitengewoon groot aantal
opdrachten uit te voeren, werden ook andere bedrijven ingeschakeld. In deze incidente
le gevallen gunde men het werk meestal aan een aan de familie verwante ondernemer.30
Een aanzienlijk deel van de gelden die jaarlijks besteed werden aan de openbare stads
werken kwam ten goede aan het bedrijfvan de stadsmetselaar. Het zal duidelijk zijn dat
het hierdoor een begerenswaardig ambt was. Het voorzag het bedrijf van een, welis
waar wisselend, maar blijvend aanbod van werk.

Door het overlijden van de stadsmetselaar Jan Wouters van Rijckevorssel was in
mei 1657 de functie vacant geworden. 31 Vanaf9 juni 1657 treedt AertJanssen Fiers als
stadsmetselaar op.32 Waarom hij Van Rijckevorssel mocht opvolgen is niet geheel dui
delijk. Tenslotte was Fiers een nieuweling in de stad die pas één jaar een eigen bedrijf
had! Zijn ervaring in het bedrijfvan de overleden stadsmetselaar en zijn protestantse ge
loofsovertuiging zullen zeker in zijn voordeel hebben gewerkt. In de voorgaande
maanden had hij voor de 'Staeten van Hollant ende Westvrieslandt' een stenen beer ge
metseld 'achter het casteel alhier op de westsijde van den Havenkant'.33 Mogelijk heeft
de goede uitvoering van dat werk hem een aanbeveling bij de magistraat bezorgd.

Hoe dan ook, deze benoeming bezorgde hem een aanzienlijke hoeveelheid werk.
Aanzienlijk, omdat het stadsbestuur vanaf 1637 belast was met het onderhoud van de
vestingwerken, militaire gebouwen, bruggen en sluizen.34 Daarnaast vergden het on
derhoud van riolen, kaden en openbare gebouwen een aanzienlijk deel van de beschik
bare tijd. Minder voor de hand liggende werkzaamheden, zoals de jaarlijkse schoon
maakbeurt van het stadhuis, nam het bedrijfook voor zijn rekening.35 Sinds 1661 was
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Tabel 1. Aantallen gewerkte dagen voor de stad door de stadsmetselaar en zijn werknemers, 1655-1702

jaar stads- metselaars- opper- totaaI
metselaar knechten lieden

1655 181,5 468,25 271 920,75
1656 99 181,25 188,25 468,5
1657 130,25 243 279,5 652,75
1658
1659 146,25 223,5 310 679,75
1660 147,5 247 263,75 658,25
1661 130,25 292,25 285,5 708
1662 132,5 195,25 349 676,75
1663 176 419 501 1096
1664 180,75 274 392,5 847,25
1665
1666 173,5 203 257,75 634,25
1667 209 544 477,25 1230,25
1668 194,75 312,75 350,25 857,75
1669 101,5 107,5 162,25 371,25
1670 115,5 160,25 211,5 487,25
1671 133 199 259 591
1672 128,75 165 193,25 487
1673 134 234,75 266,5 635,25
1674 189 292 278,75 759,75
1675 197,75 346,75 361 905,5
1676 125 241,5 293,5 660
1677 85,75 215,5 226 527,25
1678 89 206,25 232 527,25
1679 103,75 186,5 278 568,25
1680 108,5 315,75 409 833,25
1681 144 549,5 656,75 1350,25
1682
1683
1684
1685 110,25 186,75 232,25 529,25
1686 96 157,75 232,75 486,5
1687 104 146,25 243,25 493,5
1688 112,5 213,75 250,25 576,5
1689 99 156,75 195,25 450
1690 60 151 143 354
1691 113,75 224,5 222,25 560,5
1692 97,5 218 252,5 568
1693 121,25 485 682,5 1288,75
1694 70 367,75 367,5 805,25
1695 59,25 319,25 248,25 626,75
1696 75 597,5 592,5 1265
1697 86 679,75 707,5 1473,25
1698
1699 153,25 970,25 1474,25 2598,25
1700 157 712 792,5 1661,5
1701 136,5 700,5 697,5 1534,5
1702 142 1094 880,5 2116,5

Toelichting: de gegevens voor dejaren 1680,1697 en 1702, slechts bewaard gebleven
tot half oktober, zijn aangevuld met gegevens uit het voorgaandejaar.

Bron: GAB, B, ms. 26-70, rekeningen van de stadsmetselaar 1656-1702.

40

Jaarboek De Oranjeboom 44 (1991)



Aert Janssen Fiers naast stadsmetselaar tevens erfscheider. De erfscheiders waren, be
halve met het rapporteren van en adviseren over alle 'geschillen van erven', vooral belast
met het bouw- en woningtoezicht.36 Waarschijnlijk was het deze combinatie van func
ties die hem tot een veel gevraagd taxateur van onroerend goed maakte.

De stadsmetselaar ontving tot 1703 geen vast salaris, maar bracht het aantal door
hem en zijn werknemers gewerkte dagen in rekening bij het stadsbestuur. Tabel 1 geeft
een overzicht van het aantal gewerkte dagen 'aen alderhande reparatien van stadtswer
eken, huysen, baracken, corps de guardens, riolen ende andersints'. Alleen omvangrijke
reparatiewerken en nieuwbouwwerken werden soms aangenomenY

Tijdens het stadsmetselaarschap van AertJanssen Fiers, van 1657-1692, vertoont
het aantal gewerkte dagen nogal wat schommelingen. Het aantal gewerkte dagen va
rieerde van 354 in 1690 tot 1350,25 in 1681, met eenjaarlijks gemiddelde van 670 da
gen. Opvallend zijn de pieken in dejaren 1667 en 1681. De piek van 1230,25 dagen in
1667 was een direct gevolg van de vredesonderhandelingen die tijdens de Tweede En
gelse Oorlog te Breda gehouden werden en na de Tocht naar Clutham op 31 juli 1667
resulteerden in de Vrede van Breda. De barakken, waarvan sommige lange tijd niet be
woond waren geweest, kregen een opknapbeurt. Ook noodbarakken werden in ge
bruik genomen omdat tijdens de onderhandelingen 'alle de braeken dobbelt werden
versien met volck'. Daarenboven besloot men in september van datzelfde jaar alle
wachthuizen in de binnenstad af te breken en die op de vestingwerken weer in gebruik
te nemen. Omdat in sommige van de wachthuizen op de vestingwerken 14 à 15 jaar
geen wacht gehouden was, bracht dit veel werk met zich mee.38 In dejaren 1681-1683
werden ingrijpende wijzigingen in het Bredase vestingstelsel uitgevoerd. In 1681 ver
oorzaakten werkzaamheden 'aen de bruchge teynden de Keyssersstraedt ende mueren
ende aende bruchge bij den gevangentooren' een piek.39 Helaas ontbreken de gegevens
over de jaren 1682 en 1683. Het aantal gewerkte dagen moet in die jaren van een met
1681 vergelijkbare omvang geweest zijn.

Door de jaren heen legden vooral de reparaties aan de militaire gebouwen beslag
op de beschikbare werktijd van het stadsmetselaarsbedrijf Met name de militaire on
derkomens met een verdieping, de Hoge Barakken en de Ruitersbarakken, vormden
een constante bron van zorg. Zo slecht was hun toestand, dat AertJanssen Fiers regel
matig enig persoonlijk commentaar liet doorklinken in zijn rekeningen: 'Van den23 tot
den 30 april 1673 gewerckt in de Ruytersbaracken opt Nonnevelt, aen de goetstenen te
heelen van de bovenbaracken, anders liep het water onderdoor op de solders ende in de
beneedebaracken, dat het geheel verrotten. Oock aent stoppen van de bovenvloeren,
anders het geheele stof van boven door viel dat de menssen beneeden haer eeten niet
conden tot nutte gebruycken'.40 Het is dan ook niet verbazingwekkend dat de ma
gistraat in de jaren 1672 en 1673 vijfendertig nieuwe stenen barakken liet bouwen: vijf
'opt Mostervelt' en dertig 'in Gampel'.41

Op 22 januari 1693 ging het stadsmetselaarschap over op Steven Fiers 'mits de
sistentie van AertJanssen Fiers' onder de bestaande voorwaarden. 42 Het afbreken van
de bestaande volmolen en het opmetselen van een nieuwe, zorgden meteen voor een
hoog aantal gewerkte dagen in zijn aanvangsjaar. 43 Los hiervan, valt uit tabel 1 afte le
zen dat al spoedig na zijn aantreden het aantal gewerkte dagen sterk toeneemt. De
nieuwbouw van enkele militaire gebouwen was hier deels de oorzaak van.
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Door de toename van het aantal door de stad te onderhouden gebouwen en de
daarmee gepaard gaande kostenstijgingen, voldeed de met de Staten-Generaal over
eengekomen vergoedingsregeling voor het onderhoud van de vestingwerken, militaire
gebouwen, bruggen en sluizen niet meer. Toen in 1702 de uit 1682 daterende overeen
komst tussen het stadsbestuur en de Staten-Generaal dan ook afliep, kwam men over
een het contract te verlengen met een belangrijke wijziging. Namelijk dat het onder
houd voortaan volledig voor rekening zou komen van de Staten-Generaal. De stad zou
alleen als administrateur optreden. De stadsmetselaar voerde nog wel alle werken uit,
maar moest in zijn rekeningen onderscheid maken tussen werk voor de stad en ten laste
van 'des lants onderhouding'.44 Waarschijnlijk stuurde het stadsbestuur de rekeningen
door naar Den Haag. In ieder geval ontbreken ze na 1702 grotendeels in de bijlagen bij
de stadsrekeningen. Vergelijking met het aantal gewerkte dagen uit voorgaandejaren is
daardoor niet meer mogelijk.

Deze structuurverandering werd door het stadsbestuur aangegrepen om de be
staande verhoudingen in de sector openbare werken ingrijpend te wijzigen. Steven
Fiers werd op 31 maart 1704 benoemd tot stadsmetselaar, -steenhouwer en -straatma
ker, op een tractement van 315 gulden per jaar. Hiermee kreeg hij meer bevoegdheden
en werd hij beter betaald dan ieder voor hem. In de praktijk betekende dit dat hij voor de
uitvoering van andere dan metselwerken, een meester inhuurde als meesterknecht. Be
langrijk financieel voordeel was ook dat hij alle benodigde materialen zelfmocht leve
ren. Al met al een forse inkomstenstijging, maar aan de nieuwe situatie waren ook nade
len verbonden. Zo moest Steven Fiers zich iedere maandag en donderdag op het stad
huis vervoegen, om te vernemen of er nog werkzaamheden uitgevoerd dienden te
worden. Hij moest ten allen tijde beschikbaar zijn en mocht derhalve de stad niet verla
ten zonder voorkennis van de magistraat. Ook was hij verplicht daarheen te reizen waar
de stad hem heen zou zenden. Verder moest hij rapporteren welke 'stadsmetser ende
steenhouderswercken caducq ende bouvallig off welke stadsstraten door putten en
laagtens, hobbelig offandersints nodige reparatie subject sijn'. Met de laatste bevoegd
heid kreeg hij een actief aandeel in het aanbieden en doseren van werk voor zijn eigen
bedrijf.45

Gevolg van bovenstaande verplichtingen was dat hij veelvuldig in contact kwam
met leden van het stadsbestuur. Al gauw verwierfhij een dusdanige positie, dat hem in
september 1704 toevertrouwd werd enkele missiven naar de gouverneur van de vesting
Breda te brengen die op dat moment te Bergen op Zoom verbleefen daarna persoonlijk
rapport uit te brengen van zijn bevindingen.46 Een stijgend sociaal aanzien valt metter
tijd te constateren. In 1705 maakt hij deel uit van het college van tienraden. 47 Tezamen
met het erfscheiderschap en zijn vooraanstaande positie in het gilde, heeft dit hem. stel
lig tot een invloedrijk man gemaakt.

Lang heeft deze bijzondere situatie niet bestaan. Zijn weduwe Catharina Flaes ver
kreeg in 1706 wel het recht van opvolging van het stadsmetselaar, -steenhouwer en
-straatmakerschap, maar zonder salaris. 48 Een aanzienlijke inkomstendaling was het
gevolg. Het stadsstraatmakerschap raakte zij in 1720 kwijt. Voortaan werd het onder
houd van de stadsstraten voor een bedrag vanf 400-0-0 perjaar uitgevoerd door een
meester-straatmaker. Tot maart 1733 wordt Catharina Flaes vermeld in de stadsreke
ningen. Daarna vond aanbesteding plaats van de stadsmetselwerken per stadsdeel aan
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9. Door Steven Fiers bij het stadsbestuur ingediende rekening uit 1704 (GAB, B nr. 72).
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de minstbiedende. 49 Hiermee was de stad in een tijd van economische recessie aanzien
lijk goedkoper uit. Bovendien konden op deze wijze meer arbeidskrachten tegelijker
tijd ingeschakeld worden.

In het voorgaande kon veel informatie gegeven worden over de werkzaamheden
voor de stad. Voor een overzicht van de overige werkzaamheden staan ons aanzienlijk
minder gegevens ter beschikking. Met name voor de periode van het ondernemerschap
van AertJanssen Fiers is niet veel materiaal aanwezig. Bekend is wel dat het bedrijfin de
jaren 1657 en 1659 omvangrijke werkzaamheden aangenomen heeft van de 'Staeten
van Hollandt ende Westvrieslandt', bestaande uit het metselen en repareren van een beer
in de nabijheid van het kasteePO In 1671 komen wij Aert Janssen Fiers weer tegen,
wanneer hij van de Raad van State een vijfde deel aanneemt van het verdiepen van de
contrescarpgracht 51 om de stad en het vernieuwen van bruggen en sluizen.52 De enige
bekende vaste klant uit de stad is burgemeester Van Bernagien, die in de periode
1671-1675 de reparaties aan zijn huizen steeds door het bedrijfuitliet voeren. 53

Door de nauwe betrokkenheid van de Heer van Breda met de stedelijke aangele
genheden, zal het geen verwondering wekken dat het bedrijf van de door de stad aan
gestelde metselaar ook ter beschikking stond van de Prins van Oranje. De veronderstel
ling lijkt gerechtvaardigd dat de stadsrnetselaar ingeschakeld werd bij de uitvoering van
een groot deel van de rnetselwerken aan de eigendommen van de Heren van Breda. Vast
staat dat het bedrijfvele werkzaamheden uitvoerde voor koning-stadhouder Willem III
en zijn opvolger Willem IV. Zo wordt AertJanssen Fiers vanafhet aantreden van Wil
lem III aangeduid als' 's heeren metselaer'. 54 Zijn zoon Steven wordt verscheidene ma
len aangeduid als 'stads en tsheere metselaer' en meester-metselaar van de 'metselwerc
ken van sijne conincklijke majesteit van Groot Brittagne en dese stadt Breda'. Hij ver
bouwde omstreeks 1701 het hof van 'sijne konincklijcke majesteit' te Zevenbergen.
'Zijn hoogheyt den Prince van Orange', Willem IV, stond in 1744 nog voorJ 2523- 8-0
in het krijt bij Catharina Flaes.55

Dankzij de uitstaande schulden in de nagelaten schuldboeken van het bedrijf, die
aangetekend zijn bij de afwikkeling van de nalatenschap van Catharina Flaes, kunnen
wij ons wel een aardig beeld vormen van de vaste klantenkring van het bedrijftijdens de
periode 1693-1744. Daartoe behoorden, behalve talrijke particulieren, ook instellingen
als de 'Aelmoesseniearmen', het 'Hospitael', het 'Vrouwenshuys' en het 'Manhuys op de
Bosstraet'. Notoire wanbetalers trofmen vooral aan onder de stedelijke elite. Personen
als de Graaf van Portland, andere drossaards en enkele stadhouders schroomden niet
hun schulden niet ofniet volledig te voldoen.56

Bedrfifsvoering

Hoe kwamen de ondernemers nu eigenlijk aan hun opdrachten? Het stadsmetse
laarschap voorzag hen van een deel van hun opdrachten. De meeste werkzaamheden
moeten echter uitgevoerd zijn na mondelinge opdracht van andere klanten. 57 Het is on
waarschijnlijk dat daarbij veel met aangenomen werk gewerkt werd. Doorgaans brach
ten de ondernemers na uitvoering van de opdracht het aantal gewerkte dagen ofdagde
len en de geleverde materialen in rekening. 58 Overigens was het helemaal niet zeker dat
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alle verschuldigde bedragen ook daadwerkelijk betaald werden. In veel gevallen betaal
den opdrachtgevers pas heel laat ofin het geheel niet. Toch werd in de meeste gevallen
afgezien van het nemen vanjuridische stappen tegen wanbetalers, mogelijk om de rela
tie met opdrachtgevers goed te houden. Slechts een enkele keer zette men een civiele
procedure in gang om alsnog betaling af te dwingen. 59 Vorderingen die na ca. 25 jaar
nog niet voldaan waren, werden afgeschreven. Blijkbaar loonde het niet de moeite te
proberen deze nog in te vorderen. Om een indruk te geven: na het overlijden van Aert
Janssen Fiers schreven zijn erfgenamen op voorhand al ten minstef 2500-0-0 af Van de
vorderingen van Catharina Flaes bleek zekerf 4000-0-0 niet te verhalen te zijn.6o On
dernemers dienden derhalve naast het bedrijfskapitaal over aanzienlijke financiële re
serves te beschikken om eventuele verliezen te kunnen dekken.

Een instantie die wel altijd betaalde, was de stad Breda. Deze constatering vormt
meteen een verklaring voor het feit dat de stadsmetselaars in de periode 1657-1702 zelf
in verhouding meer voor de stàd werkten dan hun werknemers. Het was immers finan
cieel gezien het meest voordelig om zoveel mogelijk van de eigen, dure, arbeidstijd in te
zetten ten behoeve van de stad en de overige werkzaamheden, waarvoor betaling min
der zeker was, door werknemers uit te laten voeren. Uitgaande van een gemiddeld aan
tal werkdagen per jaar van 240, blijkt namelijk dat de stadsmetselaars gemiddeld 52 %
van hun beschikbare arbeidstijd ten behoeve van de stad inzetten, terwijl naar schatting
slechts 15 % van de totale arbeidscapaciteit van knechten en opperlieden ten behoeve
van de stad ingezet werd. 61

Een belangrijk deel van de totale verdiensten van Aert Janssen Fiers en zijn zoon
Steven werd gevormd door hun eigen loon. Zij verdienden per gewerkte dag 24 stui
vers, zowel 's zomers als 's winters. In de Bredase bouwsector werden alleen de meester
schaliedekkers en meester-steenhouwers beter betaald. Meester-schaliedekkers had
den 27 stuivers zomerloon, terwijl meester-steenhouwers, waaraan in Breda bij tijd en
wijle groot gebrek bestond, 36 stuivers verdienden (zie tabel 2 op pag. 46).

Naast de inkomsten uit eigen loon, op jaarbasis tenminste 300 gulden, verkregen
vader en zoon inkomsten uit de verkoop van borstelwerk en bouwmaterialen. Cathari
na Flaes verkocht deze goederen eveneens, maar zij moest het zonder loon stellen. Ver
moedelijk behielden alle ondernemers ook nog een deel van het loon dat zij in rekening
brachten voor hun werknemers. 62

In de beginperiode van zijn ondernemerschap voerde Aert Janssen Fiers een deel
van het werk zelf uit. Naarmate het bedrijf groeide, bleef zijn inbreng steeds meer be
perkt tot het toezicht houden op de uitvoering van de werkzaamheden. 63 Sterker nog
gold dit voor zijn zoon Steven Fiers, die vaak rond de vijftig werknemers tegelijkertijd
op verschillende plaatsen aan het werk hield. Zijn werknemers werkten grotendeels
zonder toezicht. Hij kwam slechts langs om orders te geven en de voortgang van het
werk in de gaten te houden. Zijn weduwe Catharina Flaes schakelde voor dit toezicht
noodgedwongen een meesterknecht in. 64

Alle ondernemers maakten gebruik van een vaste kern van metselaarsknechten die
iederjaar weer in dienst genomen werd. Bij deze knechten kan bijna gesproken worden
van een vast dienstverband. Zo wasJan van Olphen, een knecht die AertJanssen Fiers in
1657 overgenomen had van zijn voorganger, tot zijn dood in 1678 in dienst van het be-
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Tabel 2. Daglonen van enkele beroepsgroepen te Breda, ca. 1700. In stuivers;
alleen het loon van de bestbetaalde knecht is opgenomen.

beroep

baggerman/arbeider:

meester-metselaar:
metselaarsknecht:
metselaarsopperman:

meester-schaliedekker:
schaliedekkersknecht:

meester-scheepstimmerman:
scheepstil11l11ermansknecht:

meester-steenhouwer:
steenhouwersknecht:

meester-straatmaker:
straatmakersknecht:
straatmakersopperman:

meester-timmerman:
til11l11ermansknecht:

zomer winter
loon loon

12 12

24 24
22 20
15 13/14

27 25
23 21

24 20
24 20

36
30 30

20 20
18 18
12 12

22 20
18 16

Bron: GAB, B, ms. 67,68.

bedrijf Andere opmerkelijk trouwe knechten waren Hendrick Tielemans, in dienst van
1671 tot en met 1695, enJan Offers, in 1678 als 'goedkope knecht' begonnen en in 1708
in ieder geval nog in dienst. Ofdeze trouw voortkwam uit gunstige arbeidsvoorwaar
den of slechts uit economische afhankelijkheid, is moeilijk te achterhalen. Uit tabel 2
blijkt in ieder geval dat hun loon in vergelijking met dat van knechten van andere am
bachtslieden alleszins redelijk was. Het stadsbestuur betaalde voor hen in de periode
1657-170222 stuivers zomerloon en 20 stuivers winterloon. Hoeveel zij hiervan voor
zichzelfmochten behouden is onbekend. Voor de uitvoering van gevaarlijk werk, zoals
het repareren van de toren van de Grote Kerk met behulp van een mand, kon daarenbo
ven nog een soort gevarentoeslag verdiend worden. Naast deze min ofmeer vaste met
selaarsknechten namen de ondernemers afhankelijk van de omstandigheden een aantal
metselaarsknechten in dienst dat vanjaar totjaar sterk varieerde. Zij verdienden per dag
meestal een paar stuivers minder. 65

Tot 1682 konden metselaarsknechten per half of heel jaar ingehuurd worden,
waarvoor de meester respectievelijk een bijdrage van 6 en 12 stuivers per knecht af
moest dragen aan het gilde. Voor meesterszonen was de helft van het bedrag verschul
digd. Ook passanten mochten ingezet worden. Van deze mogelijkheid is echter niet
veel gebruik gemaakt. Voor iedere door een passant gewerkte dag moest een meester
namelijk twee stuivers aan het gilde afdragen. 66 Het gilde besliste in 1682 dat knechten
alleen nog per heel jaar ingehuurd mochten worden. De verschuldigde bijdrage moest
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voortaan door de knechten zelfopgebracht worden. Met dit alles verkregen zij slechts
een beperkt recht op arbeid. Bij ziekte, vorstverlet ofslapte in het bedrijfwerd niet ge
werkt en dientengevolge niets uitbetaald. Met toestemming van de meester die hem het
eerst ingehuurd had, mocht een knecht wel tijdelijk voor een andere meester gaan wer
ken. 67 Desondanks zullen zij een gedeelte van het jaar geen inkomsten gehad hebben.

Een derde categorie metselaarsknechten werd gevormd door de leerknechten. Op
ongeveer tienjarige leeftijd kon een meesterszoon of een ander familielid van een
meester in dienst treden van een meester om het metselaarsambacht te leren. Deze
leerknechten registreerde men in het gildeboek en hadden een goede kans uiteindelijk
een eigen bedrijfte kunnen beginnen. Zij begonnen met een loon van 4 stuivers per dag
en verdienden na enkele jaren het loon van een metselaarsknecht. Pas na verloop van
ongeveer vijftien jaar, dus op ongeveer 25-jarige leeftijd, legden zij de meesterproefaf
Ook leidden de meesters naast deze geregistreerde leerknechten soms nog zonen van
metselaarsknechten op.68 Op deze wijze leerden zij het ambacht, hetgeen hen een rede
lijk bestaan als metselaarsknecht in het vooruitzicht stelde. Het opzetten van een eigen
bedrijfwas voor hen echter niet weggelegd.

Het aantal opperlieden werd per dag al naar gelang de omstandigheden aangepast.
De beperkte dienstverbanden van de metselaarsknechten vormden nog enige zeker
heid, maar de opperlieden waren volstrekt rechteloos. Voor hun arbeid werd in de peri
ode 1657-1702 15 stuivers zomerloon en 13 à 14 stuivers winterloon in rekening ge
bracht, wat maar weinig meer was dan de 12 stuivers zomer/winterloon die voor een los
arbeider betaald werd. Indien wij circa 9000 werkdagen vergelijken, dan staat vast dat
de metselaarsknechten en opperlieden werkten in de verhouding 1 : 1,15.69 Voor het
optimaal functioneren van hun bedrijf hadden de ondernemers dus altijd meer opper
lieden dan metselaarsknechten in dienst.

Dat de ondernemers in de omgang met arbeiders niet veel scurpules hadden blijkt
uit een incident dat zich voordeed in 1671. AertJanssen Fiers had met enkele stadgeno
ten het verdiepen van de contrescarpgracht om de stad aangenomen en het werk uit la
ten voeren door onderaannemers. Omdat de betaling van het werk vanuit Den Haag
uitbleef, vonden AertJanssen Fiers en zijn medestanders het ook niet noodzakelijk om
hun minder goed gesitueerde onderaannemers te betalen. Toen de onderaannemers na
enkele vruchteloze verzoeken na maanden nog steeds niets ontvangen hadden van de
'penningen, aen hen ter saecken van het ... verdiepen belooft', trok een groep vrouwen
ten einde raad naar het huis van AertJanssen Fiers. Zij scholden hem uit voor 'bloetsuy
per' en dreigden een deel van zijn eigendommen mee te nemen en 'henne kinderen al
daer te laeten, opdat hij ... deselve soude onderhouden, vermidts hen het gelt bij haere
mans verdient, wierde onthouden'. 70 De bij dit incident betrokken arbeiders/onder
aannemers waren geen werknemers van AertJanssen Fiers. Ten opzichte van zijn eigen
werknemers zal hij zich vermoedelijk zorgvuldiger gedragen hebben. Toch geeft het in
cident een beeld van de afhankelijke positie van de werknemers.

De bedrijfsadministratie bestond voornamelijk uit het bijhouden van zogenaamde
schuldboeken, waarin aantekening gehouden werd van de aan de ondernemer ver
schuldigde geldsommen. Alle ondernemers hielden deze administratie zelf bij. De
noodzaak hiervoor zal duidelijk zijn. Het was de enige mogelijkheid om overzicht te
houden van de talrijke vorderingen, waarvan vaak geen andere schriftelijke bewijzen
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bestonden. In de periode 1693-1744 hebben de ondernemers ongeveer eens in de vijf
jaar een nieuw schuldboek in gebruik genomen. In de boedel van Catharina Flaes wa
ren ze alle nog aanwezig: 'elfschultboeken, getijkent met de letters A, B tot L incluijs'. 71

Zoals reeds vermeld woonde AertJanssen Fiers van 1657 tot 1671 in 'Den Reyger'
en van 1671 tot en met 1693 in 'De Vergulde Kettingh'. Over het gebruik van deze pan
den door AertJanssen Fiers is helaas niets bekend. Van het door Steven Fiers en Catha
rina Flaes gebruikte pand 'De Distelblom', daarentegen des te meer. Steven Fiers kocht
het pand in 1693 voor f 2400-0-0 van de weduwe en kinderen van Jan Anthonissen
Kuyl: 'twee huysingen ofte wooningen onder een dack metten hove daer aghteraen lig
gende ende 't gebruyck van den gangh, in de Soutstraet in Vlaenderen uuytcomende ...
genaemt De Distelblom, staende ende gelegen over de Haven aen den Nieuwen Kaey'.
Niet in de laatste plaats zal de keuze voor deze locatie bepaald zijn door de goede aan
voermogelijkheid van bouwmaterialen en winkelwaren. De verkopers waren hem nog
f 800-0-0 schuldig, zodat na verrekening van dit bedrag nogf 1600-0-0 van de koop-

10. Ligging van het pand 'De Diste1blom' aan de Prinsenkade, waar sinds 1693 het metse
laarsbedrijfvan Steven Fiers en later zijn weduwe gevestigd was. Detail van pJaategrond
uit ca. 1830.
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som resteerde. 72 Betaling vormde geen enkel probleem. Zijn deel in de erfenis van zijn
pas overleden vader was ruim voldoende om het bedrag te voldoen.

De grootste van de twee woningen met de daarbij behorende winkel 'alwaer de
Dystelblom is uythangende', nam hij zelf in gebruik als woon- en bedrijfsruimte. De
andere woning, aan de noordzijde van het pand, werd verhuurd. Achter deze woning
lag een 'pleyne' dat door de huurder gebruikt werd. De hofliep daarachter over de ge
hele breedte van het pand 'springende den selven have achter de pleyne ofte erve' van de
verhuurde woning. Tot en met 1696 is de kleine woning verhuurd geweest. Daarna
werd hij in zijn geheel bij de andere woning getrokken. In de hofbouwde men een pak
huis, waarschijnlijk tegen het bestaande pand aan. Wanneer de bouw heeft plaatsgevon
den, is onbekend. Het is mogelijk dat dit al vrij snel na de aankoop gebeurd is. In ieder
geval liet Steven Fiers' financiële positie de bouw van een pakhuis toe. 73

Van alle nagelaten goederen van Catharina Flaes is in 1744 een inventaris opge
maakt. Deze bevat onder meer een opsomming van de inboedel per vertrek in 'De Dis
telblom' en geeft ll.Îermee een goed beeld van het gebruik van het pand. Uit alles blijkt
dat de familie in goeden doen was. Het woongedeelte van het huis was volgepakt met
waardevolle voorwerpen en meubilair. Alleen al aan 'gemaakt' zilver en linnen was
voorJ 2326-15-4 in de boedel aanwezig!

Naast een winkel ofvoorhuis bestond het pand uit een voorkamer, een keuken, een
achterkamer, een opkamertje, genaamd 'het comptoir', een gang, twee achterkeuken
tjes, een verdieping met een voorkamer, overloop en twee achterkamers, een zolder, een
kelder en een pakhuis. Een deel van deze vertrekken was in gebruik als bedrijfsruimte.
De winkel grensde direct aan de kade. Men verkocht er allerhande borstels, bezems, lui
wagens en tegeltjes. De wanden waren voorzien van enkele 'schilderijen', waarvan één
'met een horologie daerin'. De eveneens aanwezige stoelen en een 'comptoirtafeltje'
doen vermoeden dat hier ook opdrachten aangenomen werden. Het pakhuis en de gang
dienden als opslagplaats voor gereedschappen en bouwmaterialen: partijen plavuizen,
tuimelaars, tegels, dakpannen, ladders, wagentjes, maaskalk en zwartseltonnetjes. On
getwijfeld was het opkamertje, genaamd 'het comptoir', ook daadwerkelijk in gebruik
als kantoor. Niet alleen duiden de tamelijk sobere inrichting en de aanwezigheid van39
boeken hierop. Ook is het de enige aannemelijke bergplaats voor de bedrijfsadministra
tie, voornamelijk bestaande uit vijftien lijvige schuldboeken. Naast administratieruim
te heeft het vertrek wellicht nog gediend voor het houden van besprekingen. De aan
wezigheid van 54 stuks 'bierglasen, kannen en romers', die elders in het huis niet aange
troffen werden, zou hierop kunnen wijzen. 74

Bij de verkoop in 1744 bracht het pandJ 3900-0-0 op. Een fors verschil met de
aankoopsom in 1693. Ongetwijfeld was de waardevermeerdering een gevolg van de
(aan)bouw van het pakhuis. Ook de goede onderhoudstoestand kan bij deze stijging in
waarde meegespeeld hebben. 75

Bedrijfsontwikkeling

Met behulp van de gilderekeningen kan precies nagegaan worden hoeveel metse
laarsknechten per jaar ingehuurd werden. De geregistreerde aantallen knechten in de
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jaren 1656-1744 zijn opgenomen in tabel 3. Verondersteld mag worden dat deze aantal
lenjuist zijn. Dit is gebleken uit een aantal steekproeven waarbij het aantal geregistreer
de knechten vergeleken is met het aantal knechten dat in de bij het stadsbestuur inge
diende rekeningen vermeld is. Wel moet hierbij aangetekend worden dat in de winter
slechts een deel van het opgegeven aantal knechten voortdurend ingezet werd. Wanneer
er weinig opdrachten waren, zette men alleen de 'vaste' knechten in. De aantallen aan
het werk gestelde opperlieden behoefden niet geregistreerd te worden. Het werkelijke
aantal werknemers lag dus zeker tweemaal zo hoog als in tabel 3 vermeld is.

Tabel 3. Aantallen geregistreerde knechten in dienst van het familiebedrijfFiers, 1656 - 1744

jaar knechten Jaar knechten jaar knechten jaar knechten

1656 1 1679 7,5 1701 9 1724 6
1657 4,5 1680 9 1702 12 1725 5
1658 5,5 1681 16 1703 16 1726 5
1659 6 1682 24 1704 20 1727 5
1660 6 1683 22 1705 28 1728 4
1661 7 1684 14 1706 19 1729 4
1662 7 1685 9 1707 13 1730 5
1663 6,5 1686 14 1708 10 1731 6
1664 8,5 1687 10 1709 7 1732 2
1665 8,5 1688 6 1710 6 1733 2
1666 8,5 1689 5 1711 5 1734 1
1667 11 1690 7 1712 9 1735 2
1668 7 1691 9 1713 8 1736 1
1669 9 1692 7 1714 8 1737 2
1670 7 1693 10 1715 7 1738 3
1671 6 1694 11 1716 5 1739 2
1672 4 1695 18 1717 1740 6
1673 8,5 1696 15 1718 6 1741 4
1674 7,5 1697 23 1719 5 1742 2
1675 8,5 1698 23 1720 5 1743 3
1676 5,5 1699 24 1721 4 1744 4
1677 6 1700 23 1722 5
1678 7,5 1723 5

Bron: GAB, H, inv. ms. 420, 418, 417c, rekeningen van het gilde van de metselaars, schaliedekkers,
steenhouwers en straatmakers, 1656 -1744.

Uit tabel 3 valt duidelijk af te lezen dat het bedrijf onder leiding van Aert Janssen
Fiers floreerde. Er waren j aren dat hij meer dan 20 metselaarsknechten in dienst had.
Gemiddeld had Fiers 8,5 metselaarsknechten in dienst, waarmee de gemiddelde be-
drijfsomvang op 18 werknemers gesteld mag worden. Bovendien werden er behoorlij-
ke winsten gemaakt. Het kapitaal van Aert Janssen Fiers groeide geleidelijk. Bij zijn
overlijden beliepen de activa maar liefst f 24.436-0-0. 76 Een factor van belang in de

50

Jaarboek De Oranjeboom 44 (1991)



ontwikkeling van het familiebedrijfin deze periode, is het bekleden van het stadsmetse
laarschap door AertJanssen Fiers. Vergelijking van de tabel 1 en 3 maakt duidelijk dat er
verband bestaat tussen het aantal knechten en de omvang van het werk voor de stad.
Het feit dat Aert Janssen Fiers zijn winst grotendeels weer investeerde in onroerend
goed, duidt erop dat het de gehele bedrijfstak in de tweede helft van de zeventiende
eeuw voor de wind ging.77 Ook de toename na 1655 van het aantal knechten in de ge
hele beroepsgroep wijst hierop (zie tabel 4).

Tabel 4. Aantallen meester-metselaars en metselaarsknechten te Breda en het marktaandeel van het

familiebedrijfFiers, 1655 - 1745

NB De metselaarsweduwen die het bedrijfvoortzetten zijn als meester-metselaar meegerekend.

jaar meesters knechten totaal marktaandeel
Fiers

1655 8 20 28
1660 7 28 35 20%
1665 6 33 39 24%
1670 6 26,5 32,5 25%
1675 5 34 39 24%
1680 7 38 45 22%
1685 9 46 55 18%
1690 8 38 46 17 %
1695 6 51 57 33%
1700 6 57 63 38%
1705 7 68 75 39%
1710 12 48 60 12%
1715 11 36 47 17%
1720 11 37 48 12,5%
1725 10 29 39 15%
1730 7 42 49 12 %
1735 7 32 39 8%
1740 6 52 58 12%
1745 4 38 42

Bron: GAB, inv.nrs. 420, 418, 417c, rekeningen van het gilde van de
metselaars, schaliedekkers, steenhouwers en straatmakers, 1655 - 1745.

Tijdens het ondernemerschap van Steven Fiers kwam het bedrijf tot flinke bloei
voor zover wij dat mogen afleiden uit het aantal werknemers. In betrekkelijk korte tijd
slaagde deze erin zijn bedrijfuit te laten groeien tot verreweg de grootste onderneming
in de bedrijfstak. Hij had gemiddeld 18 metselaarsknechten (= 39 werknemers) in
dienst en vergrootte het marktaandeel van het bedrijf van gemiddeld 21 % onder Aert
Janssen Fiers tot gemiddeld 36 % (zie tabel 4). Het is niet makkelijk deze explosieve ont-
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wikkeling te verklaren. Wanneer wij tabel 3 bekijken valt op dat meteen na Steven Fiers'
overname van het bedrijfhet aantal knechten stijgt, terwijl dit aantal na zijn overlijden
onmiddellijk fors daalt. Het gaat te ver deze opmerkelijke stijging louter toe te schrijven
aan een toevallig gunstig economisch klimaat. Daarom is ongetwijfeld is zijn persoon
lijke bedrijfsvoering een belangrijke factor geweest in de ontwikkeling van het bedrijf.
Enkele omstandigheden zullen daarbij in zijn voordeel gewerkt hebben. Zo kon hij vrij
wel onmiddelijk na overname van het bedrijfbeschikken over een fors kapitaal, afkom
stig uit de erfenis van zijn vader. Daarnaast nam het aantal voor de stad te onderhouden
gebouwen flink toe. Bovendien wist hij naast het stadsmetselaarschap ook het
stadssteenhouwerschap en het stadsstraatmakerschap te verwerven. 78 De groei van het
bedrijfwerd niet belemmerd door het Bredase gildesysteem. Omdat dit geen beperkin
gen stelde aan het aantal knechten dat een meester in dienst mocht nemen, konden de
ondernemers hun bedrijfonbeperkt uitbreiden. Bovendien hield men het aantal bedrij
ven kunstmatig beperkt, zodat overmatige concurrentie onder de meesters tegenge
gaan werd. 79

Bergafwaarts gaat het met het bedrijf na Steven Fiers' overlijden. Zijn weduwe
moest een flink deel van het marktaandeel van het bedrijf prijsgeven. Zij bezat slechts
een gemiddeld marktaandeel van 12,5 % (zie tabel 4) We zien ook dat het aantal metse
laarsknechten daalt van negentien in 1706 tot vijfin 1720. Deze neergang is toe te schrij
ven aan een aantal factoren. Niet alleen was Catharina Flaes in 1706 het inkomen uit het
stadsmetselaar, -steenhouwer, en - straatmakerschap kwijtgeraakt, maar ook moest zij
een meesterknecht inhuren die het dagelijkse toezicht op het werk op zich nam. Zijn
hoge salaris betekende een aanzienlijke lastenverzwaring voor het bedrijf. Aanvankelijk
had zij een deel van zijn loonkosten nog op de stad kunnen verhalen. In 1719 echter ont
ving zij van de schepenen een scherpe vermaning, omdat haar meesterknecht Adriaan
van Gils niet 'effectievelijk' aan het stadswerk gewerkt had. Hiermee raakte zij deze ver
haalsmogelijkheid kwijt. 80

De plotselinge opmerkzaamheid van het stadsbestuur hing nauw samen met het
feit dat Breda zeker na 1715 gebukt ging onder een zware schuldenlast. Het stads
bestuur zocht naarstig naar middelen om de schulden 'op het gevoegelijkste' te kunnen
betalen. 81 Dit resulteerde in een enkele maatregelen die ingrijpende gevolgen hadden
voor het bedrijf van de stadsmetselaar. In 1719 besloot men het onderhoud van de
stadsstraten aan de minstbiedende aan te besteden. Zo raakte het bedrijf de uitvoering
van deze werkzaamheden kwijt. Ook enkele stadsgebouwen werden verkocht, hetgeen
minder onderhoud tot gevolg had.82 Op voorstel van burgemeester De Bons vond in
1733 ook nog een reorganisatie plaats van de gehele sector voor de openbare werken. 83

Onderdeel hiervan was dat het onderhoud van de stads- en landswerken eveneens aan
de minstbiedende werd aanbesteed, zodat Catharina Flaes dit gegarandeerde aanbod
van werk uit handen moest geven.

Overigens bleven de gevolgen van de laatste maatregel beperkt. De inkomsten uit
het stadsmetselaarschap waren na 1715 toch al aanzienlijk gedaald. In dat jaar was het
barrièretraktaat aangegaan. Meestal was er sprake geweest van voordeel uit het
stadsmetselaarschap, maar nu had deze gedeeltelijke afhankelijkheid voor het aanbod
van werk negatieve gevolgen. Breda had opgehouden een belangrijke grensvesting te
zijn. Een dringende noodzaak voor het onderhoud van de vestingwerken en militaire
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gebouwen viel weg, wat meteen voelbaar was in dit bedrijf. Het wegtrekken van een
deel van het garnizoen kwam ook op de langere termijn het bedrijfniet ten goede. Het
garnizoen was voor de bouwbedrijven steeds een bron van verdiensten geweest.84 Na
1716 is het dan ook gedaan met de grote winsten voor het bedrijf. Tot dat jaar had Ca
tharina Flaes van tijd tot tijd hoge bedragen kunnen beleggen. In de periode 1706-1716
belegde zij maar liefst J 15.800-0-0 in obligaties. Na 1716 stak zij alleen in de jaren
1721-1722 nog een bedrag van J 3100-0-0 in obligaties en een bedrag van ongeveer
1000 gulden in onroerend goed. Er van uit gaande dat de laatste beleggingen mogelijk
waren omdat de stad in 1721 en 1722 ineensJ 5180-0-0 betaalde voor werk dat in voor
gaande jaren was verricht, kan gesteld worden dat na 1716 vermoedelijk geen grote
winsten meer gemaakt zijn. Desalniettemin is het bedrijf waarschijnlijk wel rendabel
gebleven. Van interen op het vermogen is geen sprake. Bij het overlijden van Catharina
Flaes beliepen de activa ca. 40.000 gulden. Zij behoorde daarmee nog steeds tot de aan
zienlijken van de stad.85

4. Samenvatting

Het metselaarsbedrijf van de familie Fiers is in de bedrijfstak gedurende lange tijd
toonaangevend geweest vanwege zijn omvang, het bekleden van stedelijke ambten
door de ondernemers en hun vooraanstaande positie in het gilde. Niet minder dan ne
genentachtigjaar zijn de opeenvolgende ondernemers actiefgeweest in Breda. Hun be
roepsuitoefening speelde zich geheel afbinnenhet kader van de gilderegels. Deze regels
stonden de ontwikkeling van het bedrijfechter niet in de weg. Integendeel, het Bredase
gildesysteem beperkte het aantal ondernemingen effectief en liet daarenboven onbe
perkte expansie van bedrijven toe.

Het bedrijfhad een brede en gevarieerde klantenkring. Door dejaren heen was de
stad Breda de belangrijkste opdrachtgever. Desondanks nam het werk voor de stad
slechts een beperkt deel van de totale beschikbare arbeidscapaciteit van het bedrijf in
beslag. De meeste werkzaamheden werden voor andere opdrachtgevers uitgevoerd.
Onder hen bevonden zich veel wanbetalers. Om de hierdoor ontstane verliezen te kun
nen dekken moesten de ondernemers over flinke financiële reserves beschikken. De
verdiensten van de ondernemers bestonden uit eigen loon en de verkoop van borstel
werk en bouwmaterialen. Ook behielden zij vermoedelijk een deel van het loon dat zij
in rekening brachten voor hun werknemers. Bij de uitvoering van het werk werden
naast metselaarsknechten ten minste net zoveel opperlieden ingezet. De metselaars
knechten hadden een beperkt dienstverband en werkten somsjaren achtereen voor het
familiebedrijf. De opperlieden werden per dag aangenomen.

Aert Janssen Fiers legde in 1656 de basis voor het bedrijf. Hij verwierf al in 1657
het stadsmetselaarschap en leverde de onderneming daarmee de belangrijkste en meest
betrouwbare klant voor de volgende vijfenzeventigjaar: de stad Breda. Zijn zoon Ste
ven Fiers zette het bedrijf voort in 1693. Deze was een succesvol ondernemer. Onder
zijn leiding beleefde het bedrijf een bloeiperiode van veertienjaar. Hieraan kwam een
abrupt einde door zijn overlijden in 1706. Hoewel zijn o~erlijden negatieve financiële
consequenties had, wist zijn weduwe Catharina Flaes het bedrijf aanvankelijk met een
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gereduceerd aantal werknemers nog goed gaande te houden. Na 1715 gaat het bedrijf
echter langzaam maar zeker achteruit. In de eerste plaats is deze neergang toe te schrij
ven aan de negatieve gevolgen van het barrièretraktaat. In mindere mate heeft het ver
liezen van het stadsmetselaar- en stadsstraatmakerschap een aandeel gehad in de achter
uitgang. Na haar dood in 1744 heeft men het bedrijfniet voortgezet.
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BIJLAGE Van de stad Breda aangenomen metselwerken, 1657-1744

1665: Het metselen van een nieuwe stenen brug in Gampel volgens bestek en aanneming d.d. 11 aug.
1665. Aannemingssom:f 120-0-0. 1

1672: Het metselwerk aan vijfnieuwe stenen barakken 'opt Mostertvelt', gebouwd naar model van de
zes bestaande barakken, volgens bestek en aanneming d.d. 15 okt. 1672. Aannemingssom:
f 210-0-0. In orde bevonden op 13 jan. 1673.2

1673: Het metselwerk aan zevenentwintig nieuwe stenen barakken in Gampel naar nwdel van de drie
nieuwgebouwde barakken, 'beginnende vande 3 leste gemaeckte aff tot het hecken neffens den
hoff van joffer Cools toe', volgens bestek en aalmeming d.d. 14 aug. 1673. Aannemingssom:
f 2349-0-0. In orde bevonden op 3 nov. 16733

1678: Het metselen van twee nieuwe pilaren en het repareren van de overige pilaren 'onder de Ginne
kensse poort offe bruchge', volgens bestek en aanneming d.d. 22 juli 1678. Aannemingssom
f 140-0-0. In orde bevonden op 5 dec. 16784

1681: Het verlengen van de stenen sluis 'onder de walle achter de Bouwerije', volgens bestek en aan
neming d.d. 22 okt. 1681. Aannemingssomf 84-0-0. 5

1683: Het metselwerk aan de nieuwe brug over de Gampelvaart bij de Haagpoort 'in de Nieuwstraet
op den Haeghdijck', volgens bestek en aanneming d.d. 8 april 1683. Aannemingssom
f 105-0-0. Betalingsopdracht gegeven op 20 sept.

1683: Ontvangen voor het metselen van de muur tegen de wal aan de Ginnekenpoort, volgens op
meting door Christoffel Verhoffd.d. 27 aug. 1683:f 325-0-0.6

1689: a. Het repareren van de gaten in de 'Bossche brugge';
b. Het repareren van het gat aan de trap aan het einde van de Halstraat;
c. Het repareren van een gat in de trap van de 'Ginnekenseijntse brugge';
d. Het repareren van twee gaten onder en naast de 'poijerthoorn', tezamen aangenomen op
24 aug. 1689.
Aannemingssomf 73-0-0. Betalingsopdracht gegeven op 14 nov. 1689.7

1699: Het metselen van een nieuwe boog aan de Hoge Brug aan de westzijde van de Haven, volgens
bestek en aanneming d.d. 1 mei 1699. Aannemingssomf 400-0-0. Voldaan op 21 sept. 1699.8

I GAB, Archiefder stad Breda tot 1813, inventaris Hingman (H), inv.nr. 1643.
GAB, B, nr. 43, rekeningen van de sradsmetselaar 1672173.

3 Ibidem.
4 GAB, B, nr. 48, rekeningen van de stadsmetselaar 1677178.

GAB, H, inv.nr. 1660.
6 GAB, B, nr. 53, rekeningen van de stadsmetselaar 1682/83.
7 GAB, B, nr. 59, rekeningen van de sradsmetselaar 1690/91.
8 GAB, B, nr. 66, rekeningen van de stadsmetselaar 1698/99.
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