De Bredase bierbrouwerijen 1397-1750
De geschiedenis van een exportnijverheid
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1. Inleiding
Op 19 december 1655 vervoegt Denys Wouter Mutsaarts, pachter van de bieraccijns in Tilburg en Goirle, zich bij de Bredase notaris Beeris.1 Hij is in het gezelschap van drie mannen uit Tilburg en Goirle. Op verzoek van Mutsaarts en zijn
compagnon Jan Vromans komen deze een officiële verklaring afleggen. Mocht het
tot een procedure komen en de rechter daar om vragen, dan zijn zij op hun mannen
eer bereid dit relaas onder ede te herhalen. Enkele dagen geleden zijn zij samen met
de drossaard en de vorster van Tilburg naar het huis van Heiltje Willem Woutersdr.
bij de grote kerk, de Heikeskerk, gegaan. In de schuur hebben zij drie tonnen
Bredaas bier aangetroffen, waarvan twee uit de brouwerij De Drie Hoefijzers en één
uit de brouwerij De Dobbele Sleutel. Dat is te zien, omdat elk vat het merkteken
van de brouwerij draagt. Het bier is die dag door de voerman aangegeven bij het
Bredase kantoor van de bieraccijns met vermelding dat het bestemd is voor met
name genoemde personen in Berkel en Oisterwijk, zodat daar en niet in Breda accijns kan worden betaald. De regel is namelijk dat de accijns wordt betaald op de
plaats waar het goed wordt geconsumeerd, maar nu blijken de vaten zich ineens in
Tilburg te bevinden. Een geldige reden voor de belastingpachter om tot inbeslagname over te gaan. Het bier is inmiddels opgeslagen in de woning van de drossaard,
paard en kar zijn overgebracht naar Breda. Deze verklaring bewijst dat de Bredase
brouwers in het midden van de zeventiende eeuw hun bier afzetten in Tilburg en
omgeving en dat zij proberen de belastingen te ontduiken. Mutsaarts, een beroepspachter en doorkneed in het vak, is hen echter deze maal te slim af.
Probleemstelling
Over de geschiedenis van deze bedrijfstak is landelijk gezien al tamelijk veel gepubliceerd, maar over de Bredase brouwnering verscheen tot nu toe geen artikel, laat
staan een monografie. De economische geschiedenis van Breda tussen 1550 en 1795
is een witte vlek in de geschiedschrijving. In het tweede deel van de Geschiedenis
van Breda, verschenen in 1977, wordt geen aandacht besteed aan de sociaal-economische geschiedenis. In de bijdrage van Beermann en De Lepper staat “Alles bijeengenomen had het zakenleven in Breda zeker niet veel te betekenen”. Een paar regels
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daarboven is echter te lezen dat het brouwerijbedrijf in de zeventiende eeuw “nog
enige bloei” heeft gekend. In ditzelfde boek is de kunsthistoricus C.J.A.C. Peeters
wat positiever. Het Breda van de zeventiende eeuw wordt door hem gekarakteriseerd als “een rustig bloeiende handelsstad”, terwijl de verkeerssituatie als “vrij gunstig” wordt beoordeeld.2 Duijghuisen heeft een tamelijk pessimistische visie op het
economisch leven in Breda na 1650. Zijn in 1995 gepubliceerde artikel heeft als
hoofdtitel “Een doodlopende weg”. In navolging van Klep stelt hij dat de steden in
Noord-Brabant na 1585 weinig kans hadden om zich te ontplooien omdat het gebied een lage urbanisatiegraad had en omdat men afhankelijk was van “externe centrale plaatsen”.3 Wat hij precies onder ‘extern’ verstaat wordt niet duidelijk.
Voor de periode na 1710 zijn er voldoende aanwijzingen om te kunnen stellen
dat de stad toen in verval raakte. Voor de periode 1550-1648 staat vast dat de langdurige oorlog en de belegeringen van 1624/25 en 1637 schadelijk zijn geweest, maar
oorlogsschade hoeft, zeker in steden, niet te leiden tot structurele economische achteruitgang. Over de periode 1637-1740 was tot voor kort helemaal niets bekend.
Sedert 1990 heb ik gegevens verzameld over de economische geschiedenis van Breda
vóór 1800. Daarbij bleek al spoedig dat de brouwnering tussen 1560 en 1740 een
belangrijke bedrijfstak is geweest: er waren veel brouwerijen, er werd veel bier gebrouwen en er werd veel bier geëxporteerd.
Dit artikel wil een eerste overzicht geven van de geschiedenis van een voor
Breda belangrijke bedrijfstak in de vroeg-moderne periode.
Bronnen
Voor de bronnen kon ik terecht in het oud-archief van de stad Breda en in de
protocollen van de Bredase schepenbank en de in Breda residerende notarissen. Veel
steun had ik aan de door het Gemeentearchief gemaakte indices op de protocollen.
Een belangrijk deel van het archiefmateriaal is fiscaal van aard. Al heel vroeg was de
stedelijke fiscus geïnteresseerd in alcoholhoudende dranken. Het bleek mogelijk de
ingewikkelde structuur van de bieraccijns te doorgronden, zodat de omvang van de
productie kon worden vastgesteld.
Uiterst belangrijke informatie bevatte het archief van de stedelijke Weeskamer.
De Weeskamer, opgericht in 1535, was belast met het toezicht op de voogdij over
wezen en halfwezen.4 Zowel dit archief als de notariële protocollen bevatten boedelinventarissen en boedelscheidingen. Boedelinventarissen moesten worden opgemaakt
wanneer man of vrouw overleed en er kinderen waren. Een inbreuk op deze regel
vormde de bepaling opgenomen in veel testamenten dat de Weeskamer werd uitgesloten van het toezicht op de voogdij over de kinderen. De indruk bestaat dat deze
clausule vaker voorkwam bij meer vermogende testatoren. In het archief van de
Weeskamer bevinden zich ook veel rekeningen afgelegd door de voogd wegens het
beheer van de goederen van weeskinderen. Deze rekeningen lopen vaak over vele
jaren achtereen en geven een goed inzicht in de gang van zaken binnen het gezin en
het daarmee verbonden bedrijf.5 In boedelinventarissen en in rekeningen bevinden
zich vaak debiteurenboeken.
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1. Van de oude Bredase brouwnering is heel weinig meer te zien. Een gebouw, dat gelukkig geklasseerd is
als rijksmonument, is de voormalige brouwerij De Witte Leeuw aan de Haven, achter de Vismarkt.
Thans is hier cafe Het Klapcot gevestigd. In de zeventiende eeuw waren in dit gebied meerdere brouwerijen gevestigd. De foto geeft een goede indruk van de dichtheid van de bebouwing van dit stukje
oud Breda. Foto A.W. Janssen, 1993. Collectie Stadsarchief Breda nr. 1993-1357.

Opzet
We behandelen eerst de periode tot 1540, globaal gezien de Middeleeuwen en
de eerste helft van de zestiende eeuw. Door gebrek aan bronnen is over deze tijd
niet zo erg veel bekend. De meeste gegevens zijn bovendien normatief van aard:
voorschriften, regelingen en belastingtarieven. Daarop volgt de periode van expansie
die duurt van ca. 1540 tot ca. 1680. Deze wordt eerst gekwantificeerd door middel
van de productiecijfers, waarna enkele andere ontwikkelingen worden gesignaleerd
die eveneens op groei duiden. Vervolgens wordt de bedrijfstak vanuit twee invalshoeken benaderd. In hoofdstuk 4 worden de factoren geanalyseerd die tot het product leidden. Achtereenvolgens zijn dit de grond (hier onderverdeeld in ligging en
grondstoffen), kapitaal, arbeidskrachten, ondernemerschap, techniek en institutionele
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context. De laatste is volgens de leerboeken geen productiefactor, maar economen
en economisch historici besteden hier de laatste decennia veel aandacht aan.
Hoofdstuk 5 is gewijd aan het resultaat, waarbij centraal staan de vragen door wie
het bier werd gedronken en waar het werd afgezet. In hoofdstuk 6 worden de factoren geanalyseerd die de opgang hebben bepaald. Op de bloei volgde de neergang,
die inzette rond 1680 en tot ca. 1725 duurde, waarna de brouwerijen zich tot aan
het einde van de achttiende eeuw handhaafden. Het verval heeft ook recht op een
analyse waarbij de factoren die tot de neergang hebben geleid aan de orde komen.
Het slothoofdstuk bevat een beschouwing over de betekenis die deze nering had
voor de stad en het land.
Maten
Dankzij de studie van de oud-gemeentearchivaris Scherft over het Bredase ijkwezen is precies bekend welke maat voor het bier gebruikt werd. Vanaf 1561 omvatte één vat bier 100 tot 102 Bredase potten. Omgerekend in decimale maten komt
dit uit op een vat van 161 liter en een pot of potkan van 1,61 liter. De huisbrouwers
hadden in 1733 een afwijkende maat: voor hen bevatte één ton of vat bier 110 potten, wat neerkomt op een ton van 177 liter.6 De groothandel werkte veel met de
maat last; één last was 12 tonnen of vaten bier.
2. De Middeleeuwen
Karakter van de middeleeuwse stad Breda
Archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat Breda heel wat ouder is dan we
dachten. Reeds in de IJzertijd was dit gebied bewoond. In de twaalfde eeuw stichtten de heren van Breda-Schoten hier een burcht. Aan de nederzetting die aan de
voet ervan ontstond gaven de heren vanaf 1252 diverse voorrechten. Dat deden zij,
omdat zij er belang bij hadden om de nederzetting tot bloei te brengen. Van een
vette koe viel immers meer te melken. Dat nam niet weg dat het middeleeuwse
Breda maar langzaam groeide. Het in 1335 en volgende jaren ommuurde gebied besloeg een oppervlakte van 32 hectare. In 1437 telde de stad ongeveer 3.500 inwoners.
De structuur van de Bredase economie was die van een doorsnee middeleeuwse
stad. Opvallend is de nauwe band met de landbouw. De graanhandel was belangrijk,
zo ook die in runderen, huiden, schors en zuivel. De hofhouding van de heer had
veel goederen nodig die door hun luxekarakter van buiten de stad moesten komen.
De producten van het heerlijk domein, zoals graan, hout en vee, werden in Breda
opgeslagen. De Bredase nijverheid leunde aanvankelijk op de fabricage van wollen
stoffen en lederwaren. Er werd handel gedreven in zout, timmer- en brandhout,
turf, wijn, molenstenen en luxe textiel, zoals fluweel en zijde, al met al goederen die
men in iedere middeleeuwse stad tegenkomt.
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In 1496 ving een nieuwe expansiefase aan. Het inwonertal van het stedelijke gebied nam toe van ongeveer 5.000 tot ongeveer 7.000 inwoners in 1526. De groei
concentreerde zich in de nog niet ommuurde voorsteden, de Haagdijk, het
Gasthuiseinde en het Ginnekenseinde. De handel op Holland was zo belangrijk geworden dat men er in 1478 toe over ging om de in Dordrecht geheven tol van
Geervliet af te kopen.7 Enkele jaren eerder hadden de Bredanaars bij hun nieuwe
heer geklaagd over een verzwaring van deze Hollandse watertol. Onder de producten waarin gehandeld werd wordt bier niet vermeld.8
Onder de energieke graaf Hendrik III van Nassau (1504-1538) vond een aantal
grote ingrepen in de ruimtelijke ordening plaats.9 In 1531 maakte hij een begin met
de uitleg van de stad. De opzet was om de bebouwing van de drie einden te beveiligen. De nieuwe verdedigingswerken werden uitgevoerd in Italiaanse stijl. In plaats
van bakstenen muren kwamen er aarden wallen met natte grachten ervoor. Door de
uitleg verdrievoudigde de oppervlakte van de stad. De Grote Markt werd uitgebreid
en van daaruit werd in zuidelijke richting een nieuwe straat aangelegd, de Halstraat.
Aan het eind daarvan kwam de Vleeshal te liggen met ernaast een terrein voor de
veemarkt. Na 1526 lijkt er sprake te zijn van stagnatie. De veemarkt kwam niet goed
van de grond. In 1558 telde Breda minder inwoners dan in 1526. Een tegenslag was
zeker de enorme brand van 1534 die tweederde deel van de stedelijke bebouwing
verwoestte. De brand vormt echter geen doorslaggevende verklaring voor het stokken van de groei. Ook in ’s-Hertogenbosch stokte na 1525 de groei, terwijl Bergen
op Zoom, een andere stad in noordelijk Brabant, na 1530 zelfs sterk achteruitging.
De metropool Antwerpen daarentegen ontwikkelde zich in de zestiende eeuw tot
het economische centrum van de Nederlanden. Mogelijk is de aanzuigende werking
van Antwerpen ten koste gegaan van naburige steden.
De brouwerijen tot 1561
Accijnzen
De eerste maal dat in de bronnen over Bredaas bier gesproken wordt is in
1397.10 Uit dat jaar is een tarief bewaard gebleven van alle toen door de stad geheven belastingen. De accijnzen op wijn, bier en mede (een alcoholhoudende drank
gemaakt op basis van honing) komen op de eerste plaats. Voor de stedelijke financiën waren de alcoholaccijnzen van kardinaal belang. In 1502 was de stadskas voor
46% aangewezen op de opbrengst van alleen al de bieraccijns. Met de wijnaccijns erbij bedroeg dit aandeel ruim 60%.11 Overal in de Nederlanden dreven de stedelijke
financiën bij wijze van spreken in een plas van bier en wijn. Het tarief maakte alleen
onderscheid tussen bier dat in stad én land van Breda werd geconsumeerd en dat wat
werd uitgevoerd naar plaatsen buiten het land van Breda. Het buitentarief was de
helft lager. Voor bier dat van buiten het land van Breda werd ingevoerd, moest
evenveel worden betaald als voor het Bredase. De heer en zijn familie en gevolg waren vrijgesteld. De brouwers hoefden niet te betalen voor het bier dat zij met hun
gezin en het vaste inwonende personeel dronken. Naast de stedelijke accijns werd
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het bier nog belast met het gruitgeld, een heerlijke heffing die we ook elders veel tegenkomen. De gruit was een mengsel van kruiden met ondermeer gagel waarmee het
bier op smaak werd gebracht en dat in geen enkele biersoort kon ontbreken. Pas in
de loop van de vijftiende eeuw raakte de gewoonte in zwang om hop toe te voegen.
Het tarief van 1450 rept niet over exportbier, mogelijk werd dit helemaal niet of
veel lager belast. De fiscale wetgeving was er immers op gericht om de export te bevorderen en om de import van ‘vreemd’ bier tegen te gaan.
Van rond 1475 dateert een tweede accijnstarief. Stad en land vormden geen fiscale eenheid meer. Voor bier dat in de stad in herbergen en andere openbare gelegenheden gedronken werd moest naar schattting drie maal zo veel betaald worden
als voor wat getapt werd in het land.12 Deze lastenverzwaring drukte overigens vooral op het bier dat buitenshuis werd gedronken, want in 1446 had heer Jan IV van
Nassau de Bredase poorters bij zijn inhuldiging een voorrecht geschonken. De burgers hoefden geen accijns of gruitgeld meer te betalen voor het bier dat zij thuis met
hun eigen getouw brouwden en dat bestemd was voor huiselijk verbruik. Het privilege spreekt over bier voor “huere gebroodde huysgesin” oftewel die personen die
bij de heer des huizes in de kost waren en dagelijks meeaten.13 De meer gezeten burgers, maar ook kloosters, gasthuizen en de adellijke bewoners van de Bredase hofhuizen hadden op hun erf een brouwhuis staan en plachten daar zelf hun bier te brouwen. Controle of er niet stiekem bier werd doorgegeven aan de buren was natuurlijk
moeilijk te verwezenlijken. Deze vrijstelling werkte in het voordeel van de rijken en
kwam ook in Engeland voor.14
Een gereguleerde bedrijfstak
Uit het midden van de vijftiende eeuw is een plaatselijke verordening overgeleverd op het brouwen van bier.15 Het stuk is met goedkeuring van de heer vastgesteld
door de magistraat . De bedrijfstak blijkt vergaand gereguleerd te zijn. De brouwers
mogen maar twee soorten bier brouwen; namelijk ‘best’ bier en ‘klein’ bier. Voor
elke soort is voorgeschreven hoeveel graan er in het beslag moet. Best bier wordt gemaakt van tarwe, gerst en haver in een verhouding van 2 : 1 : 3; voor klein bier
moet gerst en haver worden gebruikt in een verhouding van 1,33 : 2. De brouwer
moet kiezen uit een van deze twee soorten en vervolgens uit een bepaald aantal vaten per brouwsel. De verkoopprijs van het bier ligt vast, zo ook de prijs die de herbergiers mogen rekenen. Brouwers mogen niet tegelijk een herberg houden en zij
moeten ieder kwartaal onder ede verklaren dat zij de verordening zullen naleven.
Stadsbestuur en afgevaardigden van de heer passen de verordening vier maal per jaar
aan de dan geldende graanprijzen en andere omstandigheden aan. Wanneer de
graanprijs omhoog gaat wordt de pot bier dus duurder.
Bij de bakkers komen we een soortgelijke situatie tegen. Een rond 1400 vastgestelde verordening gaat uit van een vast gewicht van het brood. Voor een roggebrood krijgt de bakker boven de inkoopsprijs van het graan 3 groten (een zilveren
munt). Daarvan moet hij de brandstof betalen, de rest is arbeidsloon.16 De verkoopprijs van het brood hangt af van de dagelijks wisselende marktprijs van het graan.
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De verklaring voor dit verschijnsel voert ons naar de middeleeuwse taakopvatting van de overheid. Bier en brood waren eerste levensbehoeften en het was de taak
van de overheid om ervoor te zorgen dat iedereen tegen een redelijke prijs deze
goederen konden kopen. De rol van de overheid was te vergelijken met die van een
vader die voor zijn kinderen hoorde te zorgen. Voor ondernemersvrijheid was in
deze gedachtegang geen plaats.
Omvang en afzet van de productie
Een toevallig bewaard gebleven rekening van het gruitgeld uit 1422 verschaft
enkele gegevens over omvang en afzet van de produktie.17 Er zijn dan 15 brouwers,
waaronder de stad zelf, die gruitrecht afdragen wegens 3.366,5 vaten bier die zij gebrouwen hebben. Bredase burgers hebben voor eigen verbruik 842 vaten gebrouwen. Daarnaast zijn er 2.850 vaten ingevoerd uit Hamburg en Delft. In het land van
Breda opereren er brouwers in Ginneken, Alphen, Baarle, Castelre en Rijsbergen.
Samen zijn zij goed voor 306,5 vaten. Vanuit Breda wordt bier geleverd aan personen in: Galder, Oosterhout, Teteringen, Baarle, Ginneken, Bavel, Princenhage,
Ulvenhout, Terheijden en Etten, kortom het land van Breda. Uit een fragment van
een gruitrekening over het jaar 1416 blijkt dat er bier wordt geïmporteerd uit
Hamburg, Delft en Haarlem. Delft levert verreweg het meeste.18
Concurrenten: Delft en het platteland
Het Delftse bier concurreerde dus met het Bredase.19 Een middel tegen concurrenten waren privileges. Rond 1400 kreeg de stad van de heer gedaan dat deze de
productie van bier in het land van Breda verbood. Alleen in de stad mocht bier worden gebrouwen. Etten verzette zich tegen dit kunstmatige monopolie, maar de
Ettenaren die zich nota bene hadden gewend tot een derde, namelijk de raad van de
hertog van Brabant, verloren het pleit en vervielen in een hoge boete.20 Het monopolie bleek echter een brug te ver. We zagen al dat er in 1416 en 1422 buiten de
stad meerdere brouwers actief waren. De stad bleef echter aandringen op maatregelen. In 1475 verzocht zij de nieuw aangetreden heer Engelbrecht II om het monopolie te bevestigen. Het verzoekschrift spiegelde een schone toekomst voor. Er zou
meer bedrijvigheid in de stad komen. Ook de graanhandel zou erop vooruit gaan en
al deze handel en nijverheid zou aan vele mensen werk verschaffen en tenslotte,
vroeg of laat, zouden al deze mensen de heer meer belastingen gaan betalen.
Resultaat was niet dat het monopolie weer werd afgekondigd, maar dat de stad verlof kreeg om in de dorpen een bieraccijns te heffen. Goed voor de stadskas, terwijl
de kostprijs van het dorpenbier erdoor werd verhoogd waardoor dit minder goed
kon concurreren met het Bredase bier. In het nieuwe privilege werd echter wel bepaald dat het tarief dat de stad mocht rekenen zo moest blijven als onder de oude
heer, Jan IV. Wanneer de stad haar bieraccijns verhoogde, zou dit dus niet mogen
worden doorgerekend in de dorpen. 21
Een belangrijk voorrecht dat de stad bezat was het z.g. opslagmonopolie. Dit
hield in dat nergens anders dan in de stad goederen mochten worden opgeslagen en
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verhandeld. Zo mocht ‘vreemd’ bier uit Delft en Hamburg alleen in de stad worden
gelost en opgeslagen in kelders. Op overtreding stond een hoge boete. De werking
van dit kunstmatige monopolie beperkte zich vanzelfsprekend tot het gebied dat
door de heer werd beheerst, het land van Breda.22
In het midden van de zestiende eeuw viel de Bredase brouwnering niet bijzonder op. Zoals elke stad was er een groot aantal kleine brouwerijen, maar burgers en
buitenlui dronken naast Bredaas bier ook ‘vreemd’ bier uit Delft, Haarlem en
Hamburg. Aangezien bier een eerste levensbehoefte was, was de bedrijfstak strak gereguleerd, zodat van ondernemingsvrijheid geen sprake was. De producenten waren
niet verenigd in een gilde. Al heel vroeg werd het bier belast, door de stad met een
accijns en door de heer met het gruitgeld.
3. Expansie met onderbrekingen (1540-1680)
De bieraccijns
In het algemeen gesproken is het voor de periode van de Republiek niet gemakkelijk om de omvang van de productie van bedrijven vast te stellen. Anders dan
in Frankrijk waren er hier geen ijverige ambtenaren die informatie verzamelden over
het bedrijfsleven en de draagkracht van de onderdanen. Het staatsbestel van de
Republiek was bovendien sterk gedecentraliseerd. Voor zover de overheid gegevens
verzamelde, deed ieder gewest en iedere stad dat op zijn manier. Onderlinge vergelijking wordt daardoor moeilijk. De omvang van de Bredase bierproduktie is echter
wel vast te stellen. De voor de stadskas zeer belangrijke bieraccijns werd meestal
geïnd door collecteurs, functionarissen die in loondienst waren van de stad. De rekeningen van de collecteurs zijn voor het grootste gedeelte bewaard gebleven en maken deel uit van de bijlagen van de stadsrekening.
De structuur van deze belasting was ingewikkeld (zie ook bijlage 4). Zoals ook
elders bestond de bieraccijns feitelijk uit enkele accijnzen. Het zwaarst belast werd
het bier dat in de stad werd getapt in herbergen en taveernen. Daarop volgde in
zwaarte het bier dat de burgers kochten bij de brouwers en thuis opdronken. In het
begin van de zeventiende eeuw bestond er een tijdlang een apart lager tarief voor
dun en dus goedkoop bier dat speciaal voor de soldaten werd gebrouwen en dat
maar op enkele plaatsen te koop was. In Terheijden en Teteringen was het tarief lager dan in de stad, waarbij weer een onderscheid werd gemaakt tussen tappers en
burgers/huislieden. Nog lager was het tarief voor bier dat vanuit de stad werd uitgevoerd naar de dorpen in het Land van Breda.23 Bier dat werd uitgevoerd buiten het
land werd het laagst belast, waarbij voor grote hoeveelheden en voor export naar
Amsterdam nog een korting werd verleend. Naast de gewone accijns waren er toeslagen. Voor ons doel is het z.g. rentgeld van belang: een toeslag van 2 stuivers per
ton die in 1601 werd ingevoerd. Tenslotte was er nog het borriegeld (later lastgeld
genoemd), een reeds in 1397 bestaande heffing op alle bier dat werd verhandeld en
geëxporteerd. In het al behandelde tarief van ca. 1475 bedroeg dit 1 braspenning (=
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1,25 stuiver) per last van 12 tonnen bier. Dit tarief bleef tot aan het einde van de
achttiende eeuw ongewijzigd.24
In 1688 werd in de administratie van de bieraccijns het al lang bestaande onderscheid tussen koopbrouwers en huisbrouwers ingevoerd. Deze benamingen zijn ook
van elders bekend. De koopbrouwers produceerden voor de handel en dus ook voor
de export, de huisbrouwers brouwden voor zich zelf en hun familie. De diverse series resolutiën van het Bredase stadsbestuur geven geen uitsluitsel op de vraag wat er
toen precies gebeurd is, maar uit andere stukken mag worden afgeleid dat men toen
het accijnstarief heeft veranderd. Voortaan betaalden de huisbrouwers een zeer lage
accijns van 5 stuiver en 1,5 penning per ton voor het door hen gebrouwen bier, dat,
althans op papier, door de leden van hun huishouding werd opgedronken. De koopbrouwers betaalden, zoals voorheen, voor het door henzelf gedronken bier een bedrag van 19,5 stuiver per ton, evenveel als de kroegbazen moesten afdragen. In de
achttiende eeuw kregen de huisbrouwers meestal een, lage, forfaitaire aanslag in het
borriegeld.
De rekeningen van de bieraccijns als bron
De bier accijns was zwaar dus loonde het de moeite hem te ontduiken. Zijn de
gegevens afgeleid uit de accijnsrekeningen dan niet veel te laag ? De kardinale vraag
is dus hoe betrouwbaar deze bron is. Een aantal argumenten pleit voor de kwaliteit
van deze bron. De vestingwerken beperkten de mogelijkheden tot smokkel. De stad
was omringd door een ijzeren ring van goed bewaakte grachten en wallen. Er waren
maar drie landpoorten en alle verkeer dat hierdoor ging werd gecontroleerd door
soldaten van het garnizoen en door commiezen van de douane en de Grote
Brabantse Zwijgende Landtol. De uitgang van de haven werd bewaakt door de
boomsluiter en ’s nachts afgesloten door een drijvende houten boomstam.
Het borriegeld was echter zo laag dat het nauwelijks de moeite loonde om het
te ontduiken. De opbrengstgegevens van deze meestal afzonderlijk geadministreerde
accijns zijn derhalve geschikt voor een berekening van de omvang van de commerciële bierproduktie.
De productie van de talrijke huisbrouwers is echter nauwelijks vast te stellen, tot
1688, omdat deze niet belast werd en daarna omdat slechts voor een beperkt aantal
jaren de opbrengstgegevens herleid kunnen worden tot het aantal geproduceerde vaten. De huisbrouwers verkochten wel stiekem bier aan andere Bredanaars. Daarmee
beconcurreerden zij de koopbrouwers die dan ook geregeld op de stoep van het
stadhuis stonden om bij de magistraat te komen klagen. Niet alle rekeningen van de
collecteurs zijn echter bewaard gebleven en soms werd het borriegeld tesamen met
de gewone accijns verantwoord. Het rentgeld is wat minder geschikt voor ons doel.
Het woog zwaarder en ontduiking was dus interessanter. De gegevens van het rentgeld zijn derhalve alleen gebruikt voor die jaren waarover geen andere gegevens bekend waren.
De in de bijlagen 2 en 3 weergegeven cijfers betreffen dus de commerciële bierproductie. Zij zijn te beschouwen als minima, want de produktie van de huisbrouwers komt daar nog boven op.
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Omvang van de bierproductie
In de vroege vijftiende eeuw kwamen de Bredase brouwers niet verder dan een
3.000 tot 4.000 ton per jaar. In 1540 lag dit niveau al veel hoger, namelijk op 13.000
ton. Vanaf toen zette een uitbundige stijging in die culmineerde in 1580 met een niveau van ongeveer 40.000 ton. Er waren toen 38 brouwerijen in bedrijf. De verovering van de stad door de Spaanse legeraanvoerder Haultepenne (‘Houtepen’), die gepaard ging met plundering en een slachting onder de burgerij, leidde tot een ineenstorting, niet alleen van de brouwnering maar van het gehele economisch leven. De
brouwers kwamen echter terug. Al in de jaren tachtig nam de produktie weer toe. Bij
de val van Antwerpen (1585) had de bierproduktie zich al weer gestabiliseerd rond de
14.000 ton. Vanaf ca. 1600 zette deze groei versneld door. Helaas is het niet mogelijk
de productieomvang tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) te berekenen, maar
op grond van hierna nog te bespreken gegevens kan reeds worden geconstateerd dat
de nering toen het hoogtepunt van zijn bloei bereikte. De verovering van Breda door
Spinola in 1625 zorgde voor een tweede economische ineenstorting. De brouwnering
moet in deze malaise gedeeld hebben. Na enkele jaren zette het herstel weer in, waarna de produktie tot 1640 bleef stijgen. Rond 1640 werd er in 32 brouwerijen jaarlijks
60.000 ton geproduceerd. Vanaf 1640 vond een nieuwe terugslag plaats die tot het
midden van de jaren vijftig duurde. De productie viel terug van 60.000 naar 37.000
ton. Na ca. 1655 expandeerden de brouwerijen voor de derde maal zodat het niveau
rond 1680 weer op 50.000 ton lag. Het aantal brouwerijen schommelde toen rond de
30. Omwille van de overzichtelijkheid resumeren we:
1540-1580
1580-1585
1585-1625
1625-1630
1630-1640
1640-1655
1655-1680

eerste periode van expansie
ineenstorting
tweede periode van expansie
ineenstorting
derde periode van expansie
recessie
vierde periode van expansie

De hier genoemde hoeveelheden bier zullen de doorsnee lezer misschien niet zo
veel zeggen. Daarom volgt hier een vergelijking met enkele cijfers uit de late twintigste eeuw. De Bredase bierproduktie schommelde tussen 1540 en 1790 tussen de
15.000 en de 60.000 ton. Omgerekend in moderne maat is dit 24.150 hl resp.
96.600 hl. In 1989 produceerden 17 Nederlandse brouwerijen 18.813.000 hl. bier
waarvan bijna een derde werd geëxporteerd. In Duitsland werd toen door 1178 bedrijven 93.016.000 hl. bier gebrouwen.25 Tegenover deze bierplas zinkt de Bredase
prestatie in het niet. Zinvoller is een vergelijking met de zeventiende eeuw. Volgens
de economisch historicus Van Zanden bedroeg de totale bierproductie van het gewest Holland (Noord- en Zuid-Holland) in de jaren 1651/1653 991.000 Hollandse
ton. Breda was in 1650/51 goed voor 43.246 Hollandse ton oftewel 8,7% van wat
het rijkste en dichtstbevolkte gewest van de Republiek toen produceerde. Voor een
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stad met ongeveer 6.500 inwoners was dit gemeten volgens zeventiende-eeuwse
maatstaven een formidabele prestatie.26
Nieuw- en verbouw van brouwerijen en mouterijen
Vanaf 1491 kende Breda een subsidieregeling voor de bouw van harde daken dat
wil zeggen daken van leien, pannen of tichels. Doel van deze regeling was het voorkomen van brand. Met stro of riet gedekte huizen en gebouwen waren zeer brandgevaarlijk en dus nam het stadsbestuur maatregelen in de sfeer van verboden, premies en
subsidies om het gevaar te beperken. De grote stadsbrand van 1534 leidde tot een
nieuwe, het jaar daarop uitgevaardigde verordening. In 1595 werd de regeling uitgebreid met een subsidie voor de bouw van een stenen voorgevel. De uitgaven aan deze
subsidie vormden een afzonderlijk hoofdstuk in de stadsrekeningen. Het bleek mogelijk om voor de periode vanaf 1550 in kaart te brengen welke brouwerijen werden
uitgebreid of nieuw werden gebouwd. Bij nieuwbouw werd namelijk ook een subsidie verleend, wanneer de eigenaar een harde dakbedekking aanbracht.27 Het resultaat
van deze speurtocht is te vinden in onderstaande tabel:
Tabel 1 Brouwerijen en mouterijen waaraan subsidie werd verleend wegens nieuwbouw, uitbreiding of vervanging van een zacht door een hard dak, 1550 - 1640.
Periode
1550 - 1559
1560 - 1569
1570 - 1579
1580 - 1589
1590 - 1599
1600 - 1609
1610 - 1619
1620 - 1629

Nieuwe brouwerijen
8
12
6
1
15
14
8

Vergroot of nieuw dak
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
3
4
8
4

Bron: GAB, OSA, Stadsrekeningen, hoofdstuk uitgaven aan harde daken.

Onderzocht zijn de rekeningen uit de periode 1550 tot en met 1640. Hoewel
niet alle brouwerijen die nieuw opgericht of uitgebreid werden op deze wijze konden
worden opgespoord - er zullen ook brouwerijen vergroot of herbouwd zijn die al een
hard dak hadden- is de subsidiëring wel een goede indicatie voor de ontwikkeling van
de bedrijfstak. In de jaren 1578 -1595 en 1623 -1640 werden in het geheel geen subsidies aan brouwerijen gegeven. In de betrekkelijk korte periode 1550 -1577 werden
26 brouwerijen nieuw gebouwd of uitgebreid. De Opstand zorgde daarna voor stilstand. Pas in 1600 werd de opgaande lijn weer hervat. Tussen 1600 en 1623 werden
37 brouwerijen verbeterd of nieuw gebouwd. Deze beweging liep niet helemaal parallel met de oorlog, maar is er wel in hoge mate door beïnvloed. In 1572 vingen de
‘troubelen’ aan met overvallen van de watergeuzen in westelijk Noord-Brabant.
Vanaf dat moment vertraagde de expansie. De tweede expansiefase ving weliswaar aan
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2. Vismarkt met daarachter brouwerij De Witte Leeuw rond 1830. In de
zeventiende eeuw werd een belangrijk deel van de bierproductie per schip
geëxporteerd naar Holland. In de zestiende eeuw werd ook veel Bredaas
bier in Zeeland afgezet. Litho naar een schilderij van een onbekende
schilder. Collectie Stadsarchief Breda nr. 1987-211 repro.

midden in de oorlog, namelijk kort voor 1600, maar het proces kreeg pas vaart toen
de oorlogsactiviteiten in deze streken afnamen dat wil zeggen na 1603.
Een nieuwe watermolen
Een andere aanwijzing dat rond 1560 de behoefte aan bier toenam is de uitbreiding van de capaciteit om graan en mout te malen. Vanouds bezat de heer van Breda
het recht van wind en water. Zonder zijn vergunning mocht niemand een wind- of
watermolen oprichten. Ook voor rosmolens was een heerlijke vergunning nodig. In
en rond de stad waren alle graanmolens eigendom van de heer. Naast een kleine wa25
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termolen bij het kasteel stonden er even buiten de stad enkele wind- en watermolens
die al kort na 1300 vermeld worden.28 Rond 1530 ontstond het plan om op de plaats
waar de Aa de stad binnenkwam een getijdewatermolen te bouwen.29 De werking
van eb en vloed was tot ver ten zuiden van Breda merkbaar en het lag voor de hand
om van deze energiebron gebruik te maken. Volgens Van Goor startte de bouw van
deze groots opgezette molen in 1543, maar het werk schoot niet erg op. In 1560 lag
er alleen nog maar een fundering, maar het jaar daarop was de molen voltooid en
kon deze voor het eerst verpacht worden. De molen werkte met vier paar stenen en
was zowel geschikt voor het malen van tarwe en rogge voor de Bredase bakkers als
voor het malen van mout voor de brouwers. De heer beschikte als enige over de
geldmiddelen om zo’n groot bouwwerk tot stand te brengen. Men was echter bang
dat er nu te veel molens zouden zijn. Uit vrees voor overcapaciteit werd de even
buiten de stad gelegen Ruissenaarswatermolen dus gesloopt en werd de kleine op het
getijde werkende watermolen bij het kasteel stilgelegd. De bij het Liesbos (onder
Princenhage) gelegen windmolen mocht geen werk voor de bierbrouwers meer aannemen. De angst bleek onterecht. In 1594 werd de grote watermolen verpacht voor
ƒ 2.050 per jaar.30 Een gewone graanwind- of watermolen bracht toen nooit meer
dan ƒ 1.000 aan pacht op. Later zou de pachtopbrengst nog veel verder stijgen en
zouden er nog meer windgraanmolens gebouwd worden, terwijl de kleine watermolen weer in bedrijf genomen werd. In 1618 kreeg de in Vught wonende Jan Aartsz.
Hertog opdracht om het vermogen van de grote watermolen te verdubbelen.31
Het koopbrouwersgilde
In 1561 gingen de koopbrouwers ertoe over om zichzelf te organiseren. In dat
jaar richtte het stadsbestuur een gilde op, nadat zij daarom gevraagd hadden. De statuten werden in overleg met de brouwers opgesteld.32 Wie lid wilde worden moest
poorter van de stad zijn. Het gilde was alleen bestemd voor koopbrouwers. Wie
voor de verkoop brouwde kon niet tegelijk huisbrouwer zijn. Het stadsbestuur stelde
jaarlijks uit zijn midden iemand aan als deken of hoofdman van het gilde. De deken
die een oogje in het zeil moest houden werd geassisteerd door twee gezworenen die
de geldmiddelen zouden gaan beheren. Verantwoording van het geldelijk beheer geschiedde ten overstaan van het stadsbestuur en de leden van het gilde. Evenals in de
vijftiende eeuw was het de overheid, de heer en het stadsbestuur, die de prijs en de
kwaliteit van het bier dat de koopbrouwers wilden brouwen bepaalden. Het bier
moest in geijkte en gemerkte tonnen gedaan worden. Eén ton diende een inhoud
van 100 Bredase potten te hebben. Hierop werd toegezien door deken en gezworenen die ieder jaar alle tonnen inspecteerden. Op de gildeleden rusten ook sociale
verplichtingen; zo moesten zij meelopen in de vier processies en liepen de leden
achter de baar van een overleden lid. In datzelfde jaar kregen ook de kuipers een gildenbrief. De kuiperij was een toeleveringsbedrijf van de brouwerij. De koopbrouwers produceerden weliswaar voor de markt, maar hun vrijheid van handelen was
nog zeer beperkt.
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Fiscale faciliteiten
Tot twee maal toe zorgde het stadsbestuur voor een fiscale regeling die de
Bredase brouwerijen begunstigde. In 1522 werd er een accijns ingevoerd op het bier
dat buiten het land van Breda was gebrouwen en dat in stad of vrijdom werd gedronken. De accijns bracht maar weinig op en werd in 1530 weer afgeschaft. In
1561 sloot de stad een overeenkomst met de besturen van de aangrenzende dorpen
Princenhage en Ginneken & Bavel. De stad zou voortaan twee vijfde deel betalen
van de beden die deze dorpen moesten afdragen aan de heer en aan de hertog. In
ruil daarvoor mocht Breda in deze dorpen accijnzen heffen op bier, wijn en mede en
wel volgens hetzelfde tarief als in de stad zelf. Het belastinggebied werd met deze
maatregel uitgebreid. Voor de boeren was deze regeling voordelig omdat zij minder
bede hoefden te betalen, voor de brouwers en de herbergiers in deze dorpen was zij
nadelig omdat het bier nu even zwaar belast werd als in de stad. De Bredase brouwerijen ondervonden minder concurrentie van brouwerijen in de directe omgeving.33
De heffing bestond maar enkele jaren, maar zij toont aan dat de stedelijke overheid
er veel aan gelegen was om de brouwerijen te stimuleren.
Veel handel en barstensvol graan
Kort na 1581 schreef de in ’s-Hertogenbosch wonende, maar uit Oudheusden
afkomstige Heyman Voogd van Oudheusden, een geschiedenis van de verovering
van Breda door Haultepenne in 1581. Als vurig katholiek en Spaansgezind was hij
bijzonder verheugd over deze overwinning. De zenuw van de vijand was geraakt.
De koning beschikte weer, God zij dank, over de stad waar de aanvoerder van de
Geuzen, de prins van Oranje, zijn stamslot had staan. Hij maakt er verder melding
van dat de stad barstte van de voorraden graan die, volgens hem, voor het Staatse leger bestemd waren. Dat graan was van alle kanten per kar en per schip aangevoerd
en in Breda opgeslagen. Tevens trof Haultepenne enorme voorraden boter, kaas en
spek aan. In de haven lagen zeer vele schepen beladen met handelswaar van allerlei
soort.34 Wat Voogd ziet als voorraden voor het leger van de prins waren ons inziens
de grote hoeveelheden graan die vanuit de omgeving naar Breda werden vervoerd
om daar verkocht en verscheept te worden en waarvan een deel bestemd was voor
de bierbrouwerijen. Ondanks de oorlog en de schade die de garnizoenen hadden
aangericht, was er nog veel handel en verkeer.
De vergroting van de haven en de aanleg van de Prinsenkade
Tussen 1550 en 1620 werd de capaciteit van de haven tot twee maal toe uitgebreid. Tussen 1552 en 1563 werd een stenen kade gebouwd aan de oostzijde van de
haven. Tot dan toe lag daar een stadsmuur met daarvóór een mogelijkheid om kleine
schepen af te meren. De nieuwe kade maakte laden en lossen veel gemakkelijker. In
de jaren 1610-1617 werd de capaciteit van de haven weer vergroot. Aan de westzijde, tussen de Tolbrug en de Hoge Brug, werd toen een nieuwe kade aangelegd terwijl de erven ten westen ervan door de stad als bouwterrein in erfcijns werden uitge27
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geven. Prof. Peeters beschouwt dit project als “de voornaamste en meest planmatige
stedebouwkundige ingreep” die tussen ca. 1530 en ca. 1870 heeft plaatsgehad. Ten
westen van de Hoge Brug werd een nieuwe straat aangelegd, later Zoutstraat genoemd. Op de bouwkavels verrezen tenminste vier nieuwe brouwerijen, waaronder
die van Sebastiaan Janszoon van der Schoot.35
De compagnie van de molens
Tijdens het Twaalfjarig Bestand vormden enkele brouwers een compagnie die
de molens van de heer van Breda pachtte. De compagnie bestond in 1614/15 uit de
brouwers Sebastiaan Jansz. van der Schoot, Thomas Aartsz. Rovers, Goris Jansz. van
der Wien en Peter Petersz. van Gils. De compagnie pachtte in 1614/15 voor de som
van ƒ 3.610 de grote watermolen, de pas gebouwde windmolen op het
Spijtmansveldbolwerk bij de Boschpoort en de pas gebouwde rosmolen aan de
Akkerstraat. Enkele rekeningen van deze compagnie zijn bewaard gebleven, opvallend genoeg in het oud-stadsarchief, wat erop wijst dat er een nauwe band bestond
tussen de stad en de compagnie.36 De opbrengst van de compagnie bestond uit het
graan dat de molenaars die in loondienst van de compagnie waren schepten van de
granen en de mout die ter maling werden aangevoerd. De molens verwerkten tien
keer zo veel mout en graan voor de brouwers als graan voor anderen, waaronder de
bakkers, zoals blijkt uit onderstaande tabel:
Tabel 2 Winstsaldo en hoeveelheden graan (in hl. ) vermalen door de molens van
de compagnie van Sebastiaan Janszoon van der Schoot c.a., 1614/15 en 1617 en
1618.
Soort graan
Mout
Rogge
Boekweit
Brouwtarwe
Baktarwe
Winstsaldo rekening

Boekjaar 1614/1615
3.116 hl
387
264
213
220
3.610

Boekjaar 1617
5.875 hl
530
789
123
207
9.951

Boekjaar 1618
5.446 hl
550
660
295
214
11.330

Bron: GAB, OSA, Inv. Hingman nr. 1997.

Doordat de pachtsom gelijk bleef en de productie bijna verdubbelde maakte de
compagnie in 1618 meer dan drie keer zo veel winst als in 1614/15. De brouwers
voerden zoveel graan aan, dat de bakkers er nauwelijks tussen konden komen en in
1621 bij de Nassause Domeinraad gingen klagen dat zij achtergesteld werden. Het
stadsbestuur verzocht aan de prins om het oude gebruik te herstellen dat de twee westelijke molens van de grote watermolen voor de bakkers zouden worden gereserveerd. De brouwers moesten dan volstaan met de twee oostelijke molens. Het stadsbestuur schreef aan de Domeinraad dat de brouwnering zich zo sterk uitbreidde. De
bakkers kwamen er niet meer aan te pas en waren dus gedwongen om hun graan bui28
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ten de stad te laten malen 37. Waren er in 1614 nog twee molenaars en drie kardrijvers in dienst, drie jaar later had men drie molenaars en zes kardrijvers nodig. In 1614
nam de compagnie vier paarden met bijbehorende karren van de vorige molenaar
over. Een van de paarden was zo sterk dat het de naam van Goliath had gekregen.
Een kleine groep brouwers had zich daarmee meester gemaakt van de molens in
de stad. Dat anderen daardoor benadeeld werden blijkt uit een, helaas ongedateerd,
rekest van het brouwersgilde waarbij dit verzet aantekende tegen het optreden van
de compagnie. De compagnie had de molens gepacht om zichzelf te bevoordelen,
maar de andere brouwers en de bakkers leden hier schade door. Het rekest waarschuwde het stadsbestuur dat dit nadelig uit zou pakken.38 Ook de boeren buiten de
stad leden schade. De brouwers stuwden om zo lang mogelijk te kunnen malen het
water zo hoog op dat de graslanden langs de Aa en de Mark veel langer onder water
bleven staan dan voorheen. In 1611 en 1615 werd daarover geklaagd en notarissen
schreven ijverig op hoe erg het wel niet was.39
De aanleg van de Turfvaart
Ten zuidwesten van Breda lagen in de driehoek Roosendaal-Kalmthout-Etten
uitgestrekte veengebieden, in die tijd betiteld als ‘moervelden’. In de studie van
Karel Leenders is te lezen hoe deze reserve vanaf het midden van de dertiende eeuw
in exploitatie werd genomen. Om het gebied te bereiken en om de gestoken turf te
kunnen afvoeren werden vaarten gegraven. Door de Opstand kwam de moernering
grotendeels stil te liggen, maar na 1609 verbeterde de situatie. De behoefte aan betaalbare brandstof was nog steeds groot. Derhalve werden nieuwe concessies verleend en nieuwe vaarten gegraven, terwijl met onkruid dichtgegroeide kanalen werden schoongemaakt.40 In 1618 verkocht de heer van Breda 70 ha moer onder
Hulsdonk bij Zundert aan de zeer actieve Bredase brouwer Sebastiaan Jansz. van der
Schoot. In dit gebied liepen toen nog andere concessies, terwijl tot aan het einde van
de zeventiende eeuw in De Maatjes ten zuidwesten van Achtmaal moeren werden
uitgegeven door de heren van Elderen en van Breda.41
De brouwers hadden voor het stoken van hun ketels veel brandstof nodig. Na
de ingang van het Bestand streefden zij naar de aanleg van een directe verbinding
met de stad. Tot dan toe werd de moer aangevoerd via Roosendaal en Leur. Kort
vóór 1618 werd in Breda een compagnie van ‘gemoerdens’ opgericht.42 Deze bestond uit Bredase notabelen onder wie veel brouwers. Uit de stadskas werd dit project gesubsidiëerd met ƒ. 8.000 in ruil waarvoor de moerkopers per ton turf een
heffing van 1 Hollandse penning aan de stad zouden afdragen. De compagnie liet
een nieuwe turfvaart aanleggen die linea recta liep van het gebied achter Achtmaal
naar Breda. Het was de bedoeling dat het kanaal door het dal van de Bijloop zou
worden aangelegd, maar uit zuinigheid koos men voor een tracé waarbij de vaart
vanaf de Pannehoef naar het oosten liep om in de buurt van de huidige
Krabbebossen in de Weerijs uit te komen. In 1646 werd de vaart alsnog doorgetrokken tot de plaats waar de Bijloop in de Weerijs uitkomt. Op 20 november 1618,
juist op tijd voor het invallen van de winter, werd de eerste moer Breda binnengebracht. De gebeurtenis werd luister bijgezet met muziek en velen kwamen kijken.
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De griffier van de stad vond het zo belangrijk, dat hij in het officiële resolutieregister
aantekende, dat het eerste schip geladen met turf afkomstig uit Zundert was:
met vlag en wimpel verciert, daarop verscheyden trompetten waeren blasende ende heeft de
groote clocke in teecken van blyschap een halff ure lang geluijt gegeven ten aensien van veel
duijsenden menschen. 43
In 1649 bestond de compagnie uit de volgende leden:
mr. Willem Snellen, oud-burgemeester
Dionys van Rucphen, griffier van de lenen van de baron van Breda
Jan Wils, apotheker
Jakob Hanekops, secretaris van de stad
Jan Michielssen van der Avoirt, brouwer
Hendrik Gobbinx, brouwer en
Anselm Willem Ansemsz.
Voor het graven van het tweede traject van de vaart was toen al een onbekend
bedrag geleend, terwijl zojuist besloten was om nog eens ƒ 10.000 te lenen tegen de
toen normale marktrente van 5%. Rente en aflossing zouden zoals gebruikelijk worden omgeslagen over de schuiten die met moer in de stad aankwamen en dat naar
rato van het aantal ‘afgebrachte’ schuiten.44 In 1654 waren 3 van de 11 leden van de
compagnie brouwer van beroep, terwijl toen ook leden van het stadsbestuur participeerden.45
4. Inputfactoren
Ligging
Breda had al in de Middeleeuwen uitstekende verbindingen over water met
Holland, Zeeland en Antwerpen. De Mark was goed bevaarbaar en per schip kon
men gebieden bereiken waar het bier kon worden afgezet en waar de grondstoffen
vandaan kwamen. In 1721 waren er beurtveren - te vergelijken met lijndiensten - op
de Hollandse steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Leiden, Maassluis, op de
Zeeuwse steden Middelburg, Goes, Zierikzee en Hulst, op Bergen op Zoom en op
Utrecht. De diensten op Amsterdam en Rotterdam voeren meerdere malen per
week. Dagelijks voer er een trekschuit op Terheijden en terug. Overland waren er
wagendiensten op Bergen op Zoom, ’s-Hertogenbosch, Roosendaal en Antwerpen.
De dienst op ’s-Hertogenbosch reed zelfs dagelijks.46
De stad was beveiligd door vestingwerken, waardoor de brouwerijen tijdens de
Opstand gevrijwaard waren van verwoesting door rondtrekkende legereenheden,
een factor die het functioneren van brouwerijen op het platteland belemmerde. In de
loop van de zeventiende eeuw werd de militaire inundatie steeds belangrijker. Door
het water van de Weerijs en de Mark op te stuwen vóór de grote watermolen bleven
de stadsgrachten goed gevuld en liep het land rondom de stad onder water. Ten
noorden van de stad kon men de dijken doorsteken zodat de Haagse Beemden en de
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Vuchtpolder blank kwamen te staan. De belangen van de militairen en die van de
brouwers liepen echter niet altijd parallel. De brouwers wensten een goed draaiende
watermolen wat inhield dat bij eb de molensluis werd opengezet. De officieren van
de genie zagen dat anders: voor hen was het devies ‘hoe meer water hoe beter’ en
dus mochten wat hen betreft de sluizen van de grote watermolen gesloten blijven.
Dit probleem speelde echter alleen in oorlogstijd of wanneer de oorlog dreigde.
De brouwerijen lagen verspreid over de hele stad. Wel kenden de omgeving van
de Haven en het Ginnekenseinde een zekere concentratie, omdat men zich daar aan
of dichtbij bevaarbaar water bevond. Echter ook elders, op de Haagdijk en het
Gasthuiseinde, in de Veemarktstraat, de Eindpoortstraat en de beide Brugstraten lagen her en der brouwerijen. Alleen aan de deftige Katerstraat waren geen brouwerijen te vinden.
Grondstoffen
De Bredase brouwerijen werkten alle op ambachtelijke wijze volgens de bovengistende methode. Daarvoor waren vier grondstoffen van belang: water, granen,
brandstof en hop. De rivieren de Mark en de Weerijs leverden water genoeg en
door het ontbreken van vervuilende steden of bedrijven bovenstrooms zal dit in den
regel zuiver geweest zijn. Weliswaar was het getijde in de stad goed merkbaar, maar
het zoute water drong meestal niet tot Breda door. Dit was een voordeel ten opzichte van de brouwerijen in Zeeland en Holland, waar het water nogal eens brak was.
Dit heeft mogelijk het verval van de Hollandse brouwerijen bevorderd.47 Ook in
Breda hielden de brouwers de kwaliteit van het water goed in de gaten.48 Welk recept de brouwer ook gebruikte, graan was altijd nodig. In de vijftiende eeuw werden
niet alleen gerst, maar ook het veel duurdere tarwe en verder haver en zelfs boekweit in het bier verwerkt. Op de hogere Noordbrabantse zandgronden werd voornamelijk rogge en als tweede gewas boekweit verbouwd. Haver groeide op wat lager
gelegen gronden die veel te vinden waren in de overgangszone tussen zeeklei in het
noordwesten en zand in het zuiden. Vanaf ca. 1450 werden onder supervisie van de
heren van Breda en Bergen op Zoom veel gorzen bestaande uit zeekleigrond ingepolderd. Deze heren beschouwden de onbedijkte slikken en schorren als ‘wildert’ ,
niet in cultuur gebrachte landen die hen rechtens toekwamen. Op grond daarvan
hadden de bedijkers een concessie nodig om tot een ‘dykagie’ over te gaan. In de
aanhef van de concessies werd vaak vermeld dat het gors zou worden bedijkt om
“tot eenen vorschen corenlande” te worden gemaakt. De in de zestiende eeuw levende meester in het bouwen van dijken, sluizen en wat daar nog meer bij kwam
kijken was Andries Vierlingh. Het eerste boek van zijn “Tractaet van Dykagie”, een
handleiding voor dijkenbouwers en inpolderaars, handelt over hoe men
Sal winnen ende landt maecken ende die slijcken doen hoogen, begroessen ende tot corenlande brenghen tot dijckens toe met eenen loffelijcken winterdijck, daer het welvaren ende
proufijt meestendeels van desen Nederlanden aen hangt.49
De slikken werden met allerlei kunstgrepen zoals strekdammen opgefokt tot
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3. Op deze foto poseren de brouwer en zijn personeel voor de poort van de brouwerij De Twee
Hoefijzers. Deze brouwerij lag op de plaats waar nu het Grand Theater staat en werd rond 1916/17 stilgelegd. De ambachtelijke brouwerijen waren kleinschalig. Deze opname dateert van rond 1910. De
sfeer ademt nog een beetje de zeventiende eeuw. Collectie Stadsarchief Breda nr. 1989-1236 repro.

groezen die met schapen konden worden beweid. Na verdere opslibbing was het
land rijp voor bedijking met als slotstuk een polder waar graan (en daarnaast ook wel
koolzaad) kon worden verbouwd. Door de vele inpolderingen in het noordwesten
van Brabant nam de productie van granen dus sterk toe. Een deel daarvan werd verwerkt tot mout. In Breda zelf woonden verschillende welgestelde graanhandelaars.50
Over de brandstof spraken wij reeds eerder. Een in 1639 opgestelde boedelinventaris van wijlen Dingeman Willem Beens, een welgestelde koopman in onder
meer turf, geeft nog wat meer inzicht.51 De erflater woonde in het huis De Hoop
aan de Prinsenkade, een buurt waar meer brouwers woonden. Zijn echtgenote was
eerder gehuwd geweest met de bekende brouwer Sebastiaan Janszoon van der
Schoot. Als toeziend voogden treden op Adriaan Anthonis ’sGrauwen uit
Zevenbergen, oom van vaderszijde, en Huybrecht Beens te Amsterdam, halfbroer
van moederszijde. Onder Zundert bezat Dingeman 18 loten in het Diepe en het
Hoge Moer. Vlak vóór zijn dood had hij van de kinderen van Sebastiaan Janszoon
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van der Schoot nog twee percelen in de Diepe Moer bijgekocht. Deze loten waren
delen van kavels. Tussen de vierde en de vijfde kavel stond een keet die als slaapplaats voor de turfwerkers diende. Voor het vervoer kon Beens beschikken over negen turfschuiten. Na de dood van haar man verkocht weduwe Cornelia in vier
maanden tijds aan negen Bredase koopbrouwers 17.560 ton turf. Enig rekenwerk
leidt tot de conclusie dat deze brouwerijen in dat jaar gemiddeld ruim 5.800 turf nodig hadden. Uitgaand van een verkoopsprijs van 3,5 stuiver de ton gaven deze brouwers gemiddeld ƒ 1.050 per jaar uit aan brandstof. In die periode waren er grosso
modo 30 brouwerijen in bedrijf wat een jaarlijks verbruik van 175.000 ton turf oplevert en een uitgave van ƒ 31.500. Meer diepgaand onderzoek dat gebaseerd is op
meer van dit soort bronnen en waarbij de ontwikkeling van het lokale prijspeil in
kaart wordt gebracht is wenselijk.
Onontbeerlijk was ook de hop. Deze werd verbouwd in het Land van Heusden
en in enkele dorpen ten zuiden van ’s-Hertogenbosch, maar aan het einde van de
achttiende eeuw werd de meeste hop ingevoerd.52
Kapitaal
Voor hun financiering waren de brouwerijen geheel op zichzelf aangewezen. In
de protocollen is zelden sprake van leningen van niet-brouwers aan brouwers. Het
omgekeerde kwam daarentegen wel zeer vaak voor: brouwers leenden geld aan andere burgers met onroerend goed van de debiteuren als onderpand.
De protocollen van transporten verleden voor de schepenbank zijn bruikbaar
om wat meer te weten te komen over de verkoopwaarde. Meer informatie geven de
rekeningen van het daaldergeld. Dit was een door de stad geheven overdrachtsbelasting op alle onroerend goed gelegen in de stad en het daaromheen liggende ressort
(met daarin onder meer het dorp Teteringen). Het tarief bedroeg 1,5% van de gekapitaliseerde verkoopwaarde, dat wilde zeggen dat de op het pand rustende renten tegen een bepaalde factor werden gekapitaliseerd en bij de netto verkoopsom werden
opgeteld. De belasting werd geheven over het totale bedrag. De rekeningen van het
daaldergeld zijn vanaf de late zeventiende eeuw grotendeels bewaard gebleven.53
Aan het gebruik van deze bron kleven enkele bezwaren. Bijna altijd maakte de
brouwerij en of mouterij deel uit van een complex gebouwen en terreinen.
Doorgaans bestond dit uit een huis aan de hoofdstraat, een open plaats daarachter,
een poort of gang naar het achtererf, daaraan een achterhuis, een hof, waar groenten
werden geteeld, en tenslotte de brouwerij en of mouterij. De verkoopsom betrof
steeds het gehele complex. In de stukken wordt niet vermeld of de brouwerij nog in
bedrijf was . Het is heel wel denkbaar dat een stilliggende brouwerij veel minder opbracht, omdat er geen voorraden waren, omdat de klandizie onder de stilstand geleden had of omdat ketels, kuipen en andere gereedschappen al van de hand waren gedaan. Aangezien de inventaris van de brouwerij was vrijgesteld van het daaldergeld,
werd de waarde ervan in de akte apart opgegeven. Niet in alle transportakten wordt
de verkoopsom genoemd. De gegevens over de verkoopbedragen zijn verwerkt in
de volgende tabel:
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Tabel 3 Verkoopwaarde van brouwerijen en/of mouterijen in Breda
1616-1617; 1651-1655; 1685-1730 (bedragen in guldens).
Periode
1616 - 1617

Grootteklasse
> 2000
2000 - 2999
3000 - 3999
4000 - 4999
5000 Totaal

Aantal objecten
2
4
2 (namelijk 7090 en 6866)
8

1651 - 1655

> 2000
2000 - 4999
5000 - 9999
5000 Totaal

2
3
1
6

1685 - 1705

> 2000
2000 - 4999
5000 - 9999
10000 Totaal

1
9
4
14

1705 - 1730

> 2000
2000 - 4999
5000 - 9999
10000 Totaal

1
9
3
2 (namelijk 14.000 en 11.176)
15

Bron: GAB, OSA, Stadsrekeningen, Bijlagen. Rekeningen van het issu- en daaldergeld.
GAB, ORA, Archief Schepenbank Breda, Protocollen van transporten.

In het begin van de zeventiende eeuw is het aantal vermeldingen niet erg groot,
zodat we voorzichtig moeten zijn met onze conclusies. De meeste brouwerijen gingen voor bedragen tussen de ƒ 2000 en ƒ 4000 van de hand, maar er waren ook
duurdere brouwerijen met bedragen oplopend tot meer dan 7000.
In het midden van de zeventiende eeuw lijkt de toestand nauwelijks veranderd
te zijn. Voor de periode 1685-1730 zijn er veel meer gegevens bekend. Wederom
kostte een brouwerij meestal tussen de ƒ 2.000 en ƒ 5.000. Opmerkelijk is dat er
geen verschil is tussen de tijd tot 1705 en die daarna. Vanaf 1705 daalde de bierproductie immers sterk en men zou mogen veronderstellen dat de brouwerijen toen in
waarde daalden. In 1709-1710 werden nog twee bedrijven voor bedragen boven de
ƒ 10.000 verkocht. Het valt echter op dat het brouwgereedschap bij deze transacties
was inbegrepen en dat de waarde ervan in vergelijking met andere opgaven bijzonder hoog was. Het is wel opvallend dat er rond 1715 veel brouwerijen in handen
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van andere eigenaars overgingen. Enkele malen wordt de waarde van de ketels en
koelbakken en het andere gaande en staande werk afzonderlijk vermeld. Wij noteerden voor de periode 1685-1730 bedragen van 380, 400, 800, 804, 1556, 4000 en
6000 gulden.54 Het bedrag van 400 had alleen betrekking op ketels en koelbakken,
de twee hoogste bedragen kwamen hiervoor al aan de orde.
Voor Bredase begrippen waren de brouwerijen grote panden. Alleen in de
Katerstraat en op enkele andere plaatsen waren nog duurdere huizen te vinden.
Huize Ocrum werd in 1685 voor ƒ 8.000 verkocht, in 1695 werden twee huizen in
de Katerstraat (thans Catharinastraat) verkocht voor ƒ 9.000 en ƒ 6.050. In 1736
werd het Huis van Brecht aan de Cingelstraat verkocht voor ƒ 12.500. Het duurste
huis dat wij tot nog toe tegenkwamen lag aan de Veemarktstraat; dit werd in 1730
voor ƒ 18.000 verkocht.55
In vergelijking met Rotterdam waren de Bredase bedrijven veel kleiner. In de
Maasstad gold een brouwerij in de achttiende eeuw bijna altijd meer dan ƒ 20.000.56
Er waren daar zelfs bedrijven die meer dan ƒ 75.000 waard waren.
Ondernemingsvorm
Bijna alle bedrijven waren familiebedrijven, overigens in deze tijd een normaal
verschijnsel. Gezin en bedrijf lagen in elkaars verlengde en ertussen bestond nauwelijks een scheiding. Onder de honderden notariële akten die ik doornam, trof ik
slechts één compagnie aan, maar deze bevond zich ook in de familiesfeer. In 1646
ging Peter van Bernagie, burgemeester van de stad, een “gemeynschap van brouwneringe” aan met zijn schoonzoon Antonie Glavimans.57 De laatste kreeg “de directie ende het bewint” van de brouwerij en mouterij, maar hij diende over alle zaken
overleg te voeren met zijn schoonvader. De overeenkomst, die notariëel werd vastgelegd, leek meer op een huurcontract dan op een echte compagnie. Glavimans
kocht de helft van het gereedschap en de grondstoffen, maar het ‘staande werk’ dat
wilde zeggen ketels, werkkuipen en koelbakken bleef eigendom van Bernagie die
ook recht had op een huur van ƒ 400 per jaar voor het gebruik van huis, brouwerij,
zolders, kelders en het staande werk. Partijen zouden samen het onderhoud van de
ovens betalen. Glavimans en zijn vrouw voerden de boekhouding en hielden toezicht op de dienstboden. Bernagie en diens vrouw hadden echter altijd inzage in de
boeken. Opmerkelijk is nog dat het contract pas 15 maanden later door partijen
werd ondertekend.
De brouwers: geziene en achtenswaardige burgers
Zoals ook in andere steden in de Republiek behoorden de brouwers tot de brede burgerij. Zij waren redelijk tot soms zeer vermogend en genoten veel aanzien. In
Breda lijkt het erop dat zij niet echt doordrongen tot de bovenlaag, het patriciaat. In
de door Van Goor gepubliceerde lijsten van burgemeesters, schepenen en tienraden,
die met de drossaard tesamen het stadsbestuur vormden, figureerden af en toe wel
brouwers, maar zij domineerden niet.58 Overigens is dit slechts een eerste indruk.
Een thans door drs. O. van der Mei, verbonden aan de Rijksuniversiteit Leiden, uit35
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gevoerd onderzoek naar de samenstelling van de Bredase elite zal op deze vraag een
beter antwoord geven.
Boedelinventarissen en -scheidingen geven inzicht in de vermogenspositie van
brouwers en laten zien hoe brouwers het geld dat zij overhielden belegden. In bijlage 6 is een selectie van drie inventarissen en één boedelscheiding opgenomen.
De in 1619/20 opgemaakte inventaris van de boedel van Adriaan Hendriksz. van
Gils, brouwer in De Drie Posthoorns op het Ginnekenseinde, is geen toonbeeld van
grote rijkdom. (bijlage 6 onder A).59 Het grootste deel van het vermogen zit in het
huis, de brouwerij, de voorraad grondstoffen, maar vooral in vorderingen. De brouwerij heeft Adriaan vóór zijn huwelijk in 1616 gekocht voor ƒ 2.100, maar van de
koopsom is pas ƒ 700 betaald. De rest, ƒ 1.400, staat nog uit in de vorm van een hypothecaire lening. De brouwer heeft sindsdien wel voor ƒ 800 aan het huis vertimmerd, waardoor de waarde is toegenomen. Van zijn schoonmoeder heeft hij nog wat
land onder Gilze en Oosterhout, maar dit levert maar weinig pacht op. De grondstoffen bestaan uit een voorraad boekweit, uit 10 tot 11 ton bier in de kelder en in enig
zuur bier dat is teruggestuurd. Op het achtererf zitten twee varkens in een hok.
Ongetwijfeld worden zij vetgemest met de bostel (zie daarover verderop) van het
bier. Aan vorderingen staat een bedrag van ƒ 2.192 uit wegens geleverde bieren. In
het oog vallen leveranties aan Pieter Kloeket in Tholen (ƒ 550) en aan Jakob Wickers
in Amsterdam (ƒ 530). De andere klanten wonen in het Land van Breda, maar ook
veel verder weg in Zeeland, Holland en zelfs in Driel (ten noordoosten van
‘s-Hertogenbosch). Alles bijeen genomen is de boedel ongeveer ƒ 5.500 waard.60
In 1653 wordt de erfenis van wijlen Jan Laurens Spykers, brouwer in De Arend
op het Gasthuiseinde, verdeeld tussen zijn nagelaten weduwe en twee kinderen uit
twee van zijn eerdere huwelijken (zie bijlage 6 onder B). De gehele boedel is
ƒ 13.900 waard. De weduwe neemt de brouwerij over, waarschijnlijk is zij van plan
de zaak voort te zetten. In ruil daarvoor krijgen de voorkinderen de helft van de
waarde van de inventaris van de brouwerij en van de huisraad uitgekeerd.61 De uitkoopsom wordt pas in 1658 en 1659 uitbetaald. Ruim twee derde deel van het vermogen is belegd in onroerend goed en in leningen aan particulieren. Het onroerend
goed ligt in de stad of dicht daarbij. Het gaat om twee huizen in de Boschstraat,
twee huisjes in de Doelstraat (een zijstraat van de Boschstraat), een boerderij in
Terheijden, landerijen in de Belcrum en in de Vuchtpolder. De hoeve onder Ter
Aalst ten oosten van Terheijden is ƒ 3.000 waard, het land in de Belcrumpolder
ƒ 1.000. Kleine bedragen, minder dan ƒ 500, zijn uitgeleend aan particulieren in de
omgeving namelijk in Tilburg, Dorst, Hulten bij Rijen en Dongen.
In 1665 wordt er wederom een boedelbeschrijving gemaakt van de brouwerij
De Arend. De vermogenspositie ziet er nu minder gunstig uit, maar de lijst is vermoedelijk niet volledig, aangezien de brouwerij zelf er niet in voorkomt. Johan van
Dijck, de brouwer, bezit enig land onder Zwaluwe met een daaraan verbonden visrecht. Veel Bredanaars hadden land op de Moerdijk of in de Zwaluwen. Veelal werd
dit gebruikt om vee vet te weiden. In de stad heeft hij een huis dat in drie delen is
verhuurd. Een favoriete belegging waren onder de Bredase burgerij de renten in geld
met onroerend goed als onderpand, maar Van Dijck bezit slechts één rente die als
pro memorie post wordt opgevoerd. De broer van Johan is naar Oost-Indië getrok36
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ken om daar zijn fortuin te beproeven, maar als zovelen heeft hij dit avontuur niet
overleefd. De boedel van de onfortuinlijke broer is nog niet verdeeld, maar voor
Johan valt daarvan weinig te verwachten. Een groot deel van het bedrijfskapitaal,
ƒ 960, zit in een omvangrijke voorraad graan die hoog en dus droog op zolder is opgeslagen.
In De Arend wordt hoofdzakelijk bier gebrouwen van de goedkope graansoorten haver en boekweit en zelfs voederhaver, dat eigenlijk voor het vee bestemd is.
Tarwe is niet in voorraad, wel zomergerst en mout. Een deel van de mout is geleverd door meester Willem van Dijck in Amsterdam. De rekening voor deze leverantie is nog niet voldaan. De voorraad bier is ƒ 697 waard. In de kelder ligt bruin bier,
wit bier, wit klein bier, slecht bier dat is teruggestuurd en bierazijn. Klein bier is
goedkoop, dun bier. Aan Maria, brouwster in De Rode Leeuw is bier geleverd dat
nog niet helder is en mogelijk daarom nog niet is betaald. De brouwer heeft deze
vordering van ƒ 150 op de kerfstok staan. Verder is er een boekhouding die uit vier
debiteurenboeken bestaat. De prijzen van het bier worden, zoals toen gebruikelijk,
uitgedrukt in guldens de ton. In dit geval lopen zij uiteen van ƒ 1 tot ƒ 7 de ton. Het
kwam vaak voor dat het bier zuur werd; vooral bij warm weer kon het bier omslaan.
Kennis van chemische processen had toen niemand, men wist alleen uit ervaring dat
zoiets kon gebeuren. Zuur bier mocht worden teruggestuurd, waarna het in de
brouwerij verwerkt werd tot bierazijn. Dit kon, zoals uit deze inventaris blijkt, voor
een goede prijs verkocht worden. De installatie om te kunnen brouwen is bijna
ƒ 700 waard. Er is een kleine ketel en verder een grote hoeveelheid vaatwerk dat op
zolder is opgeslagen, maar voor een deel ook buiten ligt. In totaal is ƒ 2.357 geïnvesteerd in grondstoffen, vaste activa en voorraad, waarbij de waarde van het gebouw
dan nog niet is meegerekend. De vorderingen bedragen in totaal ƒ 7.297. De klanten
wonen ‘binnen’ dat wil zeggen in de stad zelf, en verder in de Baronie en in
Amsterdam. In deze laatste stad is geleverd aan particulieren, aan bierstekers (= handelaren in bier) en aan herbergiers.
Een brouwer die tot welstand is gekomen is de protestant Cornelis van
Erfrenten (zie bijlage 6 onder D), koopbrouwer in De Aker bij de Ginnekenseindsebrug en overleden op 23 februari 1679.62 Jarenlang was hij lid van het college
van tienraden, een soort vroedschap die door burgemeesters en schepenen geraadpleegd werd bij belangrijke zaken met name die welke het economisch leven en de
belastingen betroffen. Onder de tienraden komen we tamelijk veel ondernemers tegen. Na de dood van zijn vrouw Adriana van den Bliek gingen de acht toen nog levende kinderen over tot een deling. Van de vier zoons is er een koopman in wijnen
in Breda, een oefent hetzelfde beroep uit in Amsterdam, een is brouwer en van een
is het beroep niet bekend. Van de vier dochters zijn er drie getrouwd met resp. de
secretaris van Wouw, een notaris-procureur en een lagere officier in het Staatse leger. Kort vóór zijn overlijden had Cornelis het landgoed Hondsdonk onder
Ginneken/Chaam aangekocht. De vorige eigenaar, een militair officier, stond bij
hem al een tijdlang in het krijt en na diens dood bleek de boedel insolvent te zijn.
Cornelis kocht daarop het landgoed dat in 1702 werd getaxeerd op een bedrag
ƒ 9.269. In 1679 moet de waarde veel lager geweest zijn, omdat zijn schoonzoon,
aan wie in 1680 dit deel van de erfenis toebedeeld werd, het goed door ontginnin37
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gen uitbreidde. Hondsdonk was aan het eind van de zeventiende eeuw een voor
Brabantse begrippen zeer grote boerenhoeve (bijna 68 hectare land). Pas in de achttiende eeuw werd hier een herenkamer aangebouwd waar de eigenaar kon logeren.
Nog later ontwikkelde dit complex zich tot het prachtige nu nog bestaande landgoed. Zoon Leonard kreeg de brouwerij en mouterij De Aker, de rest van het vermogen was belegd in een hoeve en enkele huizen op de Zandbergen, een paar stukjes land even buiten de stad en huizen in de stad. De huizen lagen zowel in goede
buurten zoals de Markt en de Veemarktstraat als in achterafbuurten zoals de
Akkerstraat, het Nonnenveld en de Keizersbrug. Daar woonden de militairen in zeer
armelijke woningen die door lieden als Van Erfrenten werden verhuurd. De wijnhandelaar in Amsterdam kreeg effecten die echter niet worden gespecificeerd. Deze
erfdeling omvatte vrijwel zeker niet alle bezittingen. Uit de protocollen van de schepenbank blijkt immers dat Cornelis zeer vaak geld uitleende aan Bredase burgers.
Huizen en ander onroerend goed dienden daarbij als onderpand. Deze leningen
worden in de boedelscheiding niet vermeld. De belangrijke vermogensbestanden
staan er echter wel in. We kunnen daaruit afleiden dat Cornelis van Erfrenten het risico spreidde door te beleggen in de stad, in de landbouw, in hypothecaire leningen
en in effecten.
Na zijn dood maakte een onbekende een gedicht dat door de Bredase drukker
Cornelis Seldenslagh op zijde gedrukt werd.63 Cornelis wordt letterlijk het graf ingeprezen, maar het meest valt nog op dat nergens wordt vermeld dat hij brouwer van
beroep was. Wel worden al zijn officiële functies (weesmeester, kapitein van de
schutterij en tienraad), zijn hoge leeftijd en zijn talrijk nageslacht vermeld. Boven alles staat dat hij geleefd heeft als een eerlijk man en als
Een recht Liefhebber van sijn Prins en Stad en Staet !
De brouwer wordt hier geprezen als de ideale burger: hij heeft een gezin, veel
kinderen van wie men wat mag verwachten omdat zij goed zijn opgevoed, hij heeft
zijn burgerplichten voldaan door lid te zijn van de schutterij en van de tienraden en
hij is altijd trouw geweest aan, let op de volgorde, de heer van de stad, de stad en de
staat. Dat zijn welstand ook nog gebaseerd is op een goed lopende brouwerij vindt
de dichter niet belangrijk genoeg om er melding van te maken. De ideale brouwer is
in deze tijd niet zozeer een ondernemer in de Schumpeteriaanse zin van het woord,
maar op de eerste plaats een door iedereen gerespecteerde burger. Het verhuren van
huisjes aan doodarme soldaten en alleenstaande vrouwen deed hier in de ogen van de
zeventiende eeuwers niets aan af.
Nogal wat brouwers kochten boerderijen buiten de stad op en bouwden deze
uit tot kleine landgoederen. Dit was een veilige belegging. De familie Van der
Schoot liet zijn oog vallen op het goed Daasdonk onder Ginneken, de familie
Cluyters nestelde zich op de Kleine Ypelaar en Van Erfrenten bouwde de hoeve
Hondsdonk uit door ‘woeste gronden’ te ontginnen. De familie Bernagie komen we
tegen op het goed Wolfslaar onder Ginneken. Later raakte dit in handen van de
koopbrouwer Leonard van Erfrenten.64 Deze hoeven en landgoederen lagen niet ver
van de stad af en dienden waarschijnlijk ook als zomerverblijf. Dergelijk gedrag is
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overigens van alle tijden. Al in de Middeleeuwen en ook nog lang daarna belegden
succesvolle kooplieden en ondernemers hun geld in kastelen en landhuizen. Ook de
Bredase elite had landgoederen en hield zich in de zeventiende en achttiende eeuw
bezig met het ontginnen van heide.
Arbeidskrachten
Over de mensen die op de brouwerij werkten is in de bronnen bijzonder weinig
terug te vinden. Gegevens over lonen en andere arbeidsvoorwaarden zijn er nauwelijks. In 1816 hadden de Bredase brouwers één tot twee arbeiders in vaste dienst.65
Het staat vrijwel vast dat de eigenaar zelf meewerkte. Voor de zeventiende eeuw
mogen we van een soortgelijke personeelsbezetting uitgaan. Een boedelinventaris uit
1665 licht een tipje van de sluier op (zie bijlage 6 onder C). Het betreft de inventaris
van het sterfhuis van Maria Huygens, de echtgenote van Johan van Dijck, brouwer
in De Arend op het Gasthuiseinde [Boschstraat].66 Onder de schulden figureren twee
posten wegens arbeidsloon, namelijk een bedrag van ƒ 100 aan de brouwersknecht
Adriaan van Elderen en een bedrag van ƒ 40 jaarlijks aan Margriet Jan Huygensdochter, vermoedelijk de dienstbode van het huis. Adriaan zal in vaste dienst zijn geweest en mogelijk was hij intern, maar dat wordt niet vermeld.
In deze brouwerij is in 1665 een leerling-brouwer, Philips Provo, in dienst. Als
leergeld betaalt hij volgens een overeenkomst een bedrag aan ‘mondkosten’ ( levensonderhoud) van ƒ 45 per jaar.
Een getuigeverklaring uit 1656 laat een ander facet van het werkvolk op de
brouwerijen zien.67 Cornelis Jakobszoon, brouwersgast van beroep, ligt op bed met
een flinke hoofdwond. Oorzaak is een ruzie in de kroeg. Op verzoek van twee familieleden waaronder Servaas Klaassen van Nispen, brouwer in De Pauw, legt de
zieke voor de notaris een verklaring af. Dinsdag 11 januari bevond hij zich ’s avonds
om 9 uur in de herberg De Potkan in de Wijde Steeg. Het drinkgezelschap bestond
uit de zoon van Jakob Sibergen, een kuipersgast, Govert van Bavel, de meid van het
huis, de mandenmakersknecht Marten, de bakker Adriaan Wouterszoon de Lange
en enkele andere lieden. Er werd kaart gespeeld en er zal wel wat gedronken zijn.
Wat deed men anders in een herberg ? Het kwam tot een woordenwisseling tussen
Cor en de zoon van Sibergen, waarop deze laatste een metalen kandelaar in de hand
nam en Cor daarmee op het hoofd sloeg. Daarop volgden nog meer slagen en
Cornelis hield er diverse kwetsuren aan het hoofd aan over. Met barstende hoofdpijn ligt hij nu plat op bed. Wanneer God hem beter laat worden, dan is hij bereid
de verklaring voor de rechtbank onder ede te herhalen. Dit laatste is een gebruikelijke formulering die de weg naar een formele procedure open laat. Het brouwersvolk
zat na werktijd dus nogal eens in de kroeg en daar waren ook andere werklieden en
ambachtslieden te vinden zoals een bakker en de knechts van de kuiper en de mandenmaker. Persoonlijke opmerkingen of een geschil van mening over een spelletje
als kaarten of triktrak leidden geregeld tot vechtpartijen. De herberg - een aan de
Havermarkt gelegen café met die naam bestaat in Breda nog steeds - lag in een
dichtbevolkt gedeelte van de stad, naast de haven, terwijl in de directe omgeving
verscheidene brouwerijen stonden. Onder de vele attestaties met betrekking tot her39
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berggeweld namen de brouwersgasten en verwante lieden overigens geen opvallende plaats in.
Techniek
Er zijn geen aanwijzingen dat de in Breda gebruikte techniek van het brouwen
afweek van die welke elders toepassing vond. Deze techniek wordt in de literatuur
goed beschreven.68 Men brouwde in de onderzochte periode alleen ondergistend
bier. Aan het eigenlijke brouwen ging het maken van de mout vooraf. Veel brouwerijen waren in Breda gecombineerd met een mouterij. De capaciteit van een brouwerij werd bepaald door het aantal ketels en kuipen. De meeste Bredase brouwerijen
hadden één of twee ketels. Dit was het geval bij de naamloze brouwerij op het
Ginnekenseinde die in 1616 door Ansem zoon van Jakob Betten voor ƒ 3.115 aan
Bartholomeus Snellen werd verkocht.69 Er stonden twee brouwketels en twee
brouwkuipen, van elk een grote en een kleine. Daarnaast waren er een eest (een
vloer om de gekiemde mout op te drogen), een begietbak, twee koelbakken, diverse
gereedschappen zoals manden, gaffels, rieken en maten om het graan mee af te meten, en een kleine voorraad tonnen namelijk 72 halve en 8 hele tonnen. De brouwerij was voor ƒ 170 per jaar verhuurd aan een ander.
De brouwerij De Twee Klimmende Leeuwen op het Ginnekenseinde werd in
1728 getaxeerd in verband met het daaldergeld.70 Het z.g. gaande werk werd geschat
op ƒ 803,50. Het meeste waard waren de koperen brouwketel (ƒ 275), een zeer goede eikenhouten werkkuip (ƒ 173) en een nieuwe eiken gijlkuip (ƒ 109).71 Twee
koelbakken waren goed voor ƒ 132 . Ongeveer in dezelfde tijd werd de brouwerij
Het Rood Molentje op de Haagdijk van de hand gedaan. Het gaande werk was hier
maar ƒ 380 waard en bestond uit onder meer 1 brouwketel, 1 brouwkuip en 1 gijlkuip.72
In het dossier van de civiele procedure gevoerd tussen de tavernier van De Drie
Moren in de Visserstraat contra de erven van Peter Adam Leyten, brouwer, bevindt
zich een uittreksel uit het debiteurenboek van Leyten.73 Het register loopt over de
periode 6 mei 1652 - 16 oktober 1654. Leyten leverde in die tijd bier van 6 en 8
gulden de ton, wit bier van 9 gulden, zoet bier van 6 gulden en bitter bier van 10
gulden. Deze herberg was een van de deftigste en belangrijkste van Breda. Het
koopbrouwersgilde en de landsvergadering van de Baronie kwamen hier voor hun
vergaderingen bijeen. Dit verklaart waarom de hier genoemde bieren aan de dure
kant waren.
Institutionele context
Onder de institutionele structuur wordt verstaan het geheel van instellingen en
regels waarbinnen een ondernemer moest opereren. Deze structuur ontwikkelde
zich in de pre-moderne periode zeer langzaam. De brouwers konden deze structuur
niet veranderen, maar het was soms wel mogelijk de actoren die binnen deze structuur opereerden te beïnvloeden. De voornaamste instellingen waarmee de Bredase
brouwers rekening dienden te houden waren de overheid en het rechtssysteem.
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De overheden
In plaats van over overheid kunnen we beter over overheden spreken. We onderscheiden de centrale overheid, de gewestelijke overheid, de plaatselijke overheid
en de heerlijke overheid. In 1550 had een Bredase ondernemer te maken met de
centrale overheid in Brussel, met de gewestelijke overheid in diezelfde stad, met het
eigen stadsbestuur en met de prins van Oranje als heer van stad en land van Breda.
Vanaf 1590 behoorde Breda met een korte onderbreking - de periode 1625 -1637 tot de Republiek der Verenigde Provinciën. Als deel van ‘Brabant ressort van desen
staat’ werd het rechtstreeks bestuurd door de Generaliteit. De belangrijkste bestuursorganen van de Generaliteit waren de Staten-Generaal en de Raad van State, beiden
gevestigd in Den Haag.
De prins van Oranje verbleef na 1567 nog maar weinig in Breda. Alleen Philips
Willem, de oudste zoon van prins Willem I, resideerde hier op het kasteel van 1612
tot 1618. De prinsen lieten het bestuur over hun uitgestrekte domeinen grotendeels
over aan de in Den Haag zetelende Domeinraad. Reizen naar deze stad om te lobbiën of te informeren waren dan ook aan de orde van de dag.
Prijs en kwaliteitspolitiek
In de zestiende eeuw zette het stadsbestuur zijn politiek van regulering van prijzen en kwaliteit voort. Na 1540 steeg het algemene prijspeil over de gehele linie
echter veel sterker dan daarvoor. De prijsinflatie met een gemiddelde van 1,4% per
jaar hield aan tot 1598, waarna een rustiger periode intrad.74 De overheid kon weinig anders doen dan deze ontwikkeling volgen. In 1554 werd bepaald dat de brouwers maar twee soorten bier mochten maken die aan de tap resp. 3/8 en 1/2 stuiver
per pot (1 pot = 1,61 liter) mochten kosten. In 1570 werd geconstateerd dat er bier
van 1 volle stuiver de pot werd verkocht. Het stadsbestuur was daartegen omdat het
bier zo te duur werd voor de burgerij en de boeren. De verkoop van dit te dure bier
werd dus verboden. In 1575 was dit bier al niet meer te duur , maar, zo werd bepaald, het mocht voortaan zeker niet meer dan 1 stuiver per pot kosten. Ook deze
bepaling bleek onhoudbaar, want zeven jaar later was de maximumprijs al weer gestegen tot 1,6875 stuiver. In 1584 bleek dat de brouwers bier van 4 of zelfs 5 gulden
de ton sleten. De heren van het stadhuis waren verontwaardigd, want dit was
schadelijk voor de “gemeyne welvaert”. De brouwers kregen order om aan de
kroeghouders niet duurder te verkopen dan ƒ 3,60 de ton, terwijl het leger, dat bij
Lillo lag, goedkoop bier kon krijgen van ƒ 2,10 de ton. Kort vóór en tijdens het beleg van 1624/25 vaardigde het stadsbestuur een aantal verordeningen uit, waarin de
prijzen van het graan en het bier aan maxima werden gebonden.75 Nadien komen
we in de resolutiën geen verordeningen meer tegen waarin prijs en kwaliteit van het
bier werden vastgelegd. We zagen al dat in het midden van de zeventiende eeuw de
prijs per ton variëerde van 3 tot 10 gulden en dat er toen veel meer dan twee soorten
bier te krijgen waren.76 Zonder dat dit in de resolutiën terug is te vinden, had de
plaatselijke overheid haar beleid veranderd. Het oude beleid, waarbij men de markt
wilde dwingen bier te produceren dat voor de gewone man en de arme soldaat be41
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taalbaar was, was op een mislukking uitgelopen. Het stadsbestuur concentreerde zijn
inspanningen nu op een correcte inning van de bieraccijns en dit bleek in de praktijk
al moeilijk genoeg.
Fiscale politiek
De komst van een uit huursoldaten bestaand garnizoen in 1568 en het uitbreken
van de oorlog in 1572 leidde tot een explosie van de overheidsuitgaven. Om in de
geldbehoefte te voorzien werden de belastingen verhoogd. In Breda koos men aanvankelijk voor een zwaardere belasting van een artikel dat iedereen dagelijks dronk,
te weten het bier. Tussen 1570 en 1575 werd de bieraccijns enkele malen achtereen
verhoogd. In de accijnsopbrengsten komt dit tot fraai tot uiting:
Tabel 4 Opbrengst stedelijke bieraccijns Breda, 1560 - 1590.
Bedragen in guldens77
Jaar

Opbrenst

1560
1565
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1580

5.095
7.401
7.776
8.295
9.079
11.282
20.636
24.616
21.621

Bron: GAB, OSA, Stadsrekeningen, hoofdstuk inkomsten uit stedelijke accijnzen.

Tussen 1570 en 1575 steeg de opbrengst met 178%. In 1580 was deze bijna tien
keer zo hoog als in 1540. De opbrengst werd overigens beïnvloed door tenminste
twee belangrijke factoren: enerzijds werden de tarieven verhoogd, anderzijds nam
het verbruik toe door een stijgende export en vanaf 1568 door het garnizoen.
In 1630/31 bedroeg het prijsverhogende effect van de stadsaccijns voor goed
bier 24% en voor ‘klein’ bier zelfs 34%.78 Daar kwamen dan nog eens de door de
Staten van Brabant en later de Staten-Generaal geheven accijnzen bovenop.79 Het is
frappant dat juist het goedkope bier door de fiscus naar verhouding zwaarder belast
werd. Dit stemt overeen met het karakter van de zeventiende eeuwse accijnzen: deze
hadden een uiterst regressief karakter, dat wil zeggen dat zij voor de lagere inkomens
naar verhouding veel zwaarder wogen. Zelfs het privilege van 1446 dat de Bredase
burgers vrijstelling van accijns verleende voor het door hen zelf gebrouwen bier
moest eraan geloven. In 1601 bepaalde graaf Maurits dat er een toeslag van 2 stuiver
de ton zou worden ingevoerd om de garnizoenslasten te kunnen betalen. Dit z.g.
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rentgeld gold voor alle bier dat in de stad werd gebrouwen. De huisbrouwers worden expliciet genoemd als eveneens vallend onder deze nieuwe belasting.80 Na 1637
werd het tarief van de stadsaccijns nauwelijks meer verhoogd. De burger betaalde
toen voor het door hem gekochte bier 20,75 stuiver de ton aan de stedelijke overheid.
Gunstig voor Breda was dat er enkele Generaliteitsbelastingen niet geheven werden. Van de verponding, een onroerendgoedbelasting, die elders in Staats-Brabant als
zwaar gold, bleven de Bredanaars verschoond. De stad maakte hier overigens wel gebruik van door de huizen en bedrijfsgebouwen vanaf 1578 te belasten met de honderdste penning. Verder waren de goederen van Bredanaars vrijgesteld van de successierechten en de door de Generaliteit geheven overdrachtsbelasting. Deze twee
vrijstellingen golden overigens alleen voor onroerende goederen die binnen de stadswallen lagen. Tenslotte werd het zakenverkeer in Breda niet getroffen door het recht
van het klein zegel.81
Het brouwersgilde als pressiegroep
Het gilde liet geregeld van zich horen. Het valt op dat het stadsbestuur daar
meteen werk van placht te maken. De zaak van de brouwerijen was namelijk een
stadszaak, schade aan de brouwnering was nadelig voor het stadswelvaren. Een voorbeeld zijn twee acties die zich voordoen in het jaar 1681. Op 18 februari komen de
koopbrouwers klagen dat er in Chaam, een dorp in de Baronie, een nieuwe brouwerij met mouterij wordt gebouwd. Dit is nadelig voor de stad, want het plattelandsbier doet het Bredase bier concurrentie aan. Al eeuwen lang ageert de stad tegen alles wat riekt naar nijverheid ten plattelande. De ‘landlieden’ mogen graan verbouwen en boter karnen, maar het is niet de bedoeling dat zij stadse neringen gaan
beoefenen. Ieder zijn zaak en ieder zijn taak, zo wordt er dan nog veel gedacht. Een
commissie uit de magistraat gaat polshoogte nemen. Twee dagen later ligt er al een
rapport op tafel. Besloten wordt de drossaard, de hoogste functionaris onder de heer,
in te schakelen. Een delegatie reist naar Den Haag om daar te pleiten voor sloop van
de Chaamse brouwerij. Het daarop volgende rapport bericht dat drossaard Hans
Willem Bentinck hen goed heeft ontvangen en wel bereid is om de zaak bij de prins
aan te bevelen. Dat is geen loze kreet want Bentinck is persoonlijk bevriend met
prins Willem III. Ondertussen kan men in Breda een dossier aanleggen over dit onderwerp. Hoe dit afloopt is niet bekend. Twee maanden later willen de koopbrouwers dat de stad een controleur aanstelt om samen met een oppasser op zoek te gaan
naar fraude. De brouwers kunnen wel iemand aanwijzen. Het gaat waarschijnlijk
vooral om huisbrouwers die bier stiekem doorverkopen aan derden, iets wat verboden is. Het voorstel is akkoord. De drossaard die meestal niet in Breda verbleef, was
voor stadsbestuur en brouwers een man om te vriend te houden. In de achttiende
eeuw kreeg hij daarom jaarlijks een vaste toelage van ƒ 200 van het koopbrouwersgilde. De stad gaf nog veel meer .82
Aan het einde van de zeventiende eeuw stelde het gilde zich zeer onafhankelijk
op. In 1685 weigerde het, ondanks herhaald aandringen, rekening en verantwoording af te leggen aan het stadsbestuur. Enkele brouwers hadden zich tot het stadsbe43
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4. Rouwdicht op de brouwer Cornelis van Erfrenten door de Bredase drukker
Seldenslagh op zijde gedrukt. De overledene wordt geprezen om zijn burgerzin
en zijn rechtschapenheid, maar nergens wordt vermeld dat hij brouwer was en
zijn welstand aan de brouwerij te danken had.
Collectie Stadsarchief nr. 1987-39 repro.

stuur gewend met het verzoek dat de twee dekens, Van Erfrenten en Van
Riethoven, opening van zaken zouden geven. De beide dekens vonden dat dit weliswaar ooit was voorgeschreven, maar dit werd al jaren niet meer gedaan, dus waar
zeurden de heren nu eigenlijk over? Overleg met de dekens en zelfs inschakeling van
de drossaard mocht niet baten. De boeken waren en bleven dicht. In de notulen van
het stadsbestuur komt een duistere passage voor over geheime uitgaven, waarvan de
dekens, zelf ook brouwer, vonden dat die maar beter niet bekend konden worden.
Het jaar daarop was er nog steeds niet gerekend.83
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Stad contra platteland
In de Republiek waren de steden zeer autonoom en waren zij vaak in staat om
het omringende platteland economisch van zich afhankelijk te maken. In StaatsBrabant was dat niet anders. Breda hief al in de Middeleeuwen een accijns op bier
dat in een deel van het Land van Breda gebrouwen werd. Uit de Middeleeuwen dateerden ook privileges waarin het plattelanders verboden werd om industriële- en
handelsactiviteiten te ontplooien. Reeds in de vijftiende eeuw kon Breda de naleving van deze regelgeving niet afdwingen, maar niettemin bleef de stad zich vastklampen aan deze arbeidsverdeling. Kort na de inname van Breda in 1590 wendde
het stadsbestuur zich met een reeks klachten tot de Haagse autoriteiten. In de dorpen
waren brouwerijen opgericht en in Oosterhout werden jaarmarkten gehouden waarop honderden paarden werden verhandeld. De strekking van het stuk was dat alle
handel en nijverheid buiten de stadsmuren ongewenst was en eigenlijk verboden zou
moeten worden. Dit streven was echter niet realistisch en dus vroegen de rekestranten om een gunstige fiscale regeling die het voor de plattelanders aantrekkelijk zou
maken om in de stad hun in- en verkopen te doen.84 In 1594 verboden de StatenGeneraal alle brouwerijen gelegen binnen een straal van vier mijl rond de steden
Breda, Bergen op Zoom, Steenbergen, Geertruidenberg en Heusden. Daarbuiten
mocht alleen goedkoop bier gebrouwen worden, dat ter plaatse moest worden geconsumeerd.85 De brouwerijen werden inderdaad afgebroken, maar na het ingaan
van het Bestand werden zij herbouwd.86 De Noordbrabantse steden bleven op dit
punt terugkomen. Rond 1650 startte in Breda weer een actie. De dekens van de gilden van de lakenkopers, de brouwers en de kramers, die voorgaven namens de gehele bevolking te handelen, wendden zich met een rekest tot het stadsbestuur.87 In ’sHertogenbosch en Grave vonden toen ook dergelijke acties plaats. De steden, aldus
het stuk, leven van handel en nijverheid, de plattelander houdt zich bezig met de
landbouw en produceert het voedsel voor de stad. Door de vele belegeringen is
Breda verarmd. Steden die in verval raken horen om dit tegen te gaan nieuwe privileges te krijgen, met andere woorden de overheid dient de trend met maatregelen te
keren. In het stuk wordt beweerd dat er in het Land van Breda 93 koopbrouwerijen
zijn en daarnaast vele lakenkoperijen, heel wat oliemolens en ontelbare kooplieden.
De stad kan maar beschikken over vier tot vijf goede schepen, op de dorpen zijn er
meer dan 100. De Haagse autoriteiten trokken zich van deze agitatie niet veel aan.
Rond 1685 probeerden de steden het nog een keer. Nu richtten de acties zich tegen
de brouwerijen ten plattelande. De Noordbrabantse stedenlobby probeerde Den
Haag aan zijn kant te krijgen door te wijzen op de nadelige effecten voor de belastinginkomsten. Op 18 februari 1687 vaardigden de Staten-Generaal inderdaad een
plakkaat uit waarin alle brouwerijen ten plattelande werden verboden. De bestaande
brouwerijen moesten zelfs worden afgebroken. Een tegenlobby kwam snel op gang
en reeds op 10 juni 1687 werd deze regeling weer verzacht. Het fiscale probleem
werd opgelost door de gemaalaccijns op een andere manier te heffen.88 Per saldo
haalden de acties van de steden tegen de neringen ten plattelande dus niets uit.
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Het rechtsssyteem
Een andere institutionele factor is het recht. Hoewel nader onderzoek naar de
praktijk hiervan gewenst is, vallen toch reeds enkele conclusies te trekken.89 Voor
een ondernemer waren in elk geval het erfrecht en de wijze waarop debiteuren konden worden aangepakt van belang.
Het in Brabant geldende erfrecht had een egalitair karakter. Een groot verschil
met het moderne erfrecht was dat onroerende goederen op een andere wijze vererfden dan roerende goederen. Zonen werden niet bevoordeeld boven dochters en er
bestond geen eerstgeboorterecht. Dit egalitaire karakter kon, vooral als er veel kinderen waren, leiden tot een verzwakking van de vermogenspositie van een onderneming. Er was echter een uitlaatklep namelijk het testament en daar werd dan ook
veel gebruik van gemaakt. In Brabant hadden makers van een testament een grote
mate van vrijheid. Zij mochten hun kinderen weliswaar niet onterven, maar het was
wel mogelijk om de langstlevende als enig erfgenaam aan te wijzen. Deze kreeg dan
de plicht opgelegd om de kinderen goed op te voeden en hen, wanneer zij meerderjarig werden of huwden, hun erfdeel uit te keren. Dit hield de boedel en daarmee
het bedrijfskapitaal langer bij elkaar. We komen dit soort testamenten niet alleen bij
de brouwers, maar ook bij andere kooplieden en ambachtsbazen veel tegen. Ook
zonder zo’n testament bleef er na de dood van de erflater vaak nog enige tijd een
condominium bestaan van de gezamenlijke erfgenamen waarbij een van de zoons
optrad als beheerder of bedrijfsleider. Wanneer besloten werd de erfenis te verdelen
trok men naar het stadhuis, alwaar de vestkamer op gezette tijden zitting hield. Daar
werd een akte van erfdeling opgesteld of de erfgenamen verkochten aan elkaar delen
van de erfenis. Een reeks van transporten markeert deze laatste werkwijze.90
Erfenissen konden, zeker als er ‘voor- en nakinderen’ waren, leiden tot ruzies en
zelfs processen. Deze plachten kostbaar én langdurig te zijn, wat de bedrijfsvoering
niet ten goede kwam. Een enkele keer zat er niets anders op dan om de brouwerij
aan een derde te verkopen teneinde geld vrij te maken. Zo verkochten de erfgenamen van Michiel van Erfrenten in 1632 de brouwerij De Gekroonde Bijl op het
Ginnekenseinde aan iemand in Prinsenland om, zo staat in de akte expliciet vermeld,
de schulden van het sterfhuis te kunnen betalen.91
De ‘costumen’ maken melding van verschillende procedures voor een crediteur
om schulden te innen, ook als de debiteur onwillig was. Men kon een onwillige debiteur laten dagvaarden en men kon overgaan tot inbeslagname van de goederen van
de debiteur. Wanneer dit onroerende goederen waren kon men deze laten opwinnen. Van de evictie of opwinning, werd veelvuldig gebruik gemaakt, zeker door de
brouwers die gewoon waren leverancierskrediet te geven. Een groot bezwaar van de
procedures was dat zij erg lang duurden en veel geld kostten. Bij de opwinning kon
de debiteur zijn goed altijd terug krijgen als hij de schuld terugbetaalde. Door de
prijsinflatie was dit voor hem zeer voordelig. De opwinner was daarom niet geneigd
geld te besteden aan het onderhoud van opgewonnen huizen waardoor deze verkrotten. In 1597 stelde graaf Maurits een nieuwe regeling vast voor de opwinning,
waarbij de positie van de crediteur sterker werd. Voortaan kon hij er zeker van zijn
dat de oude eigenaar het opgewonnen goed niet meer op kon eisen.92 Dit decreet
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toont aan dat de overheid bereid was het recht aan te passen aan de behoeften van
schuldeisers.
Een debiteur die geen onroerend goed in onderpand kon geven was voor een
brouwer riskant. De brouwers waren er dan ook op uit om de wat grotere schulden
te ‘realiseren’ dat wilde zeggen dat de debiteur een huis of een stuk land verbond als
garantie voor terugbetaling van de schuld of dat de schuld werd omgezet in een rente rustend op dit huis of land.
Slechts heel af en toe komt men in de protocollen overeenkomsten tegen over
de levering van bier. De contracten die op schrift werden gesteld gingen steeds over
grote hoeveelheden, terwijl de afnemers ver weg woonden. De meeste koopovereenkomsten werden derhalve niet op schrift gesteld. Kennelijk voldeed dit. Pas wanneer de schuld erg opliep werd er een schuldbekentenis uitgeschreven.93
Nevenproducten
De meeste brouwerijen produceerden behalve bier ook azijn, gemaakt zoals we
al zagen van zuurgeworden bier. Een ander bijprodukt was de bostel (of buistel). Dit
was een mengsel van mout, graan en hop dat overbleef na het laatste brouwsel. Dit
afvalproduct bevatte nog veel voedingsstoffen en was een uitstekend veevoer.
Runderen en varkens werden er mee vetgemest. De wat rijkere brouwers met een
hoeve buiten de stad hebben de bostel waarschijnlijk aan de runderen daar gevoederd. De mest die de dieren produceerden was weer zeer welkom bij de ontginningen waar nogal wat Bredase burgers zich mee bezig hielden. Zo ontstond er een systeem van aan elkaar gerelateerde activiteiten binnen en buiten de stad.
Verwante bedrijven
De brouwerijen bezorgden ook andere bedrijven werk. Kuipers maakten de
houten vaten of tonnen om het bier in te doen. Flessenbier kwam pas in de achttiende eeuw op. Na de uitslag werd het bier door onder ede staande bierkruiers vervoerd naar de plaats van bestemming in de stad of naar de haven, waar een schipper
met zijn vaartuig lag te wachten. In 1721 waren er 12 bierkruiers.94 Zakkendragers
vervoerden de mout van de brouwerij naar de molen en terug. Ook de graanhandel
had baat bij een bloeiende brouwnering. Er zijn overigens aanwijzingen dat de brouwers vaak ook in graan handelden.95. In het hierboven behandelde rekest van 1590
werd duidelijk gesteld dat de ‘natiën’ van de korenkopers, moutmakers, kuipers en
zakdragers afhankelijk waren van de bierbrouwerijen.96
5. Het product en zijn klanten
Bier als volksdrank
Bier was een volksdrank die behalve door kleine kinderen door iedereen gedronken werd. De plaats die bier innam is te vergelijken met koffie, thee, melk, fris47
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drank en mineraalwater in onze tijd. Het alcoholgehalte van de meeste biersoorten
was laag. Alleen de welgestelden, waaronder ook de militaire officieren, gaven de
voorkeur aan wijn. Bier had een tweeledige functie: het leste de dorst en het was een
genotmiddel. Voor de armen was er het dunne en goedkope scherrebier. Dit moet
een zeer laag alcoholgehalte gehad hebben.
Afzetgebieden
Aangezien bier dagelijks gedronken werd, konden brouwers in beginsel rekenen
op een grote markt. De voornaamste factor die hun afzetmogelijkheden beperkte
was de afstand. Bier is een massagoed, dat wil zeggen dat de vervoerskosten in verhouding tot de waarde van het goed relatief hoog zijn. Vervoer over water was in
die tijd per eenheid goedkoper dan over land. Over water kon een bierverkoper dus
verder komen dan over land. Plaatsen die weliswaar ver weg lagen maar die per
schip bereikbaar waren, konden voor hem toch interessant zijn.
De Bredase brouwers hebben op de volgende markten geopereerd:
a.
b.
c.
d.
e.

de burgerij van de stad Breda
de militairen van het Bredase garnizoen
de omliggende dorpen van het Land van Breda
gebieden grenzend aan het Land van Breda
grote steden die over water goed bereikbaar waren, zoals de steden in zuidelijk Holland, Zeeland en de metropool Amsterdam.

De markten vermeld onder a en b waren te beschouwen als de thuismarkt. De
bevolking van Breda nam tot aan het beleg van Spinola (1624/25) sterk toe (zie bijlage 1). Door het langdurige beleg werd de bevolking drastisch uitgedund, maar deze
klap werd opgevangen door een veel groter garnizoen dan ooit tevoren en door een
sterke immigratie. Rond 1640 stabiliseerde het inwonertal zich rond de 7.000 personen, in het begin van de achttiende eeuw kwam het op 9.000 personen te liggen.
Pas helemaal aan het eind van deze eeuw zette weer een stijgende tendens in. Tot
1624 expandeerde de thuismarkt dus sterk, daarna was het een stabiele basis waarop
de brouwer kon rekenen.
De omvang van het garnizoen wisselde voortdurend. In het algemeen gesproken
hadden de garnizoenen tot 1713 de neiging om groter te worden, maar het maakte
veel verschil uit of het land in oorlog was of dat er vrede heerste. Een voorbeeld is
de gang van zaken rond 1700. Na de dood van de Spaanse koning Karel II in 1700
werd al snel duidelijk dat er een nieuwe oorlog zou uitbreken en dat de Republiek
en Frankrijk hierin tegenover elkaar zouden staan. In de herfst van 1701 liet de gouverneur het stadsbestuur weten dat er de komende winter een zeer sterk garnizoen
zou komen. De omvang ervan moet 6.700 tot 8.000 man infanterie en 900 ruiters
hebben bedragen.97 Pas nadat de Geallieerden de Franse legers in 1706 bij Ramillies
hadden verslagen en deze laatste zich uit het grootste deel van de Zuidelijke
Nederlanden terug moesten trekken, was het niet langer nodig om de steden in
Staats-Brabant een sterke bezetting te geven. Na 1706 nam de omvang van het gar48
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nizoen dan ook sterk af en dit vertaalde zich in een dalend bierverbruik. De opbrengsten van de stads- en landsaccijnzen liepen sterk terug. De bierproductie (zie
bijlage3) zakte eveneens in. Ook in vredestijd kon het militaire verbruik nog behoorlijk zijn. In 1615 hielden 13 soldaten er als nevenactiviteit een eigen biertapperij
op na. Wekelijks tapten zij 26 vaten bier, wat op jaarbasis neerkomt op 1.352 vaten.98 Voor de brouwers was het leger dus een interessante, maar wel een wisselvallige factor.
Voor de omvang van de andere markten kunnen we te rade gaan bij de ‘schuldboeken’ die zich soms in boedelinventarissen en in rekeningen wegens het beheer
van de goederen van weeskinderen bevinden. Voor notarissen werden verder vaak
akten opgesteld, waarbij een Bredase koopman een derde elders wonende persoon
machtigde om daar schulden te innen. Onder deze lastgevers komen we herhaaldelijk brouwers tegen met debiteuren die hun rekening wegens geleverde bieren nog
niet hadden voldaan. Uit bijlage 7 valt af te leiden dat in het begin van de zeventiende eeuw bier werd geleverd aan enkele steden in Zeeland en in Holland. In het midden van de zeventiende eeuw lijkt Zeeland te ontbreken, wel worden nu Tilburg en
omgeving genoemd. Andere bronnen wijzen in dezelfde richting. In 1615 probeerden de Bredase brouwers voet aan de grond te krijgen in Zierikzee, destijds een belangrijke Zeeuwse stad die per schip vanuit Breda goed te bereiken was. Het stadsbestuur aldaar werkte echter niet mee. Volgens een lokale verordening mocht niemand
zonder toestemming van het stadsbestuur handel drijven in bier. Ondanks twee maal
rekestreren wilde de magistraat van Zierikzee geen toestemming geven om Bredaas
bier te verhandelen. Een reden voor dit verzet wordt in de getuigenverklaring, die
daarover in Breda op verzoek van het brouwersgilde werd opgemaakt, niet
vermeld.99
Ook het Land van Breda was een interessant afzetgebied. We zagen al dat Breda
scherp in de gaten hield of zich op het omringende platteland brouwerijen vestigden.
Op het platteland leden de brouwerijen veel meer onder de oorlog dan in de steden.
Bij het aanbreken van de vrede of een bestand werden de afgebroken brouwerijen
op het platteland herbouwd. In 1622 namen de Bredanaars hun kans waar. Toen
Bergen op Zoom door de Spanjaarden belegerd werd, verwoestten zij alle brouwerijen ten plattelande met als motief dat de vijand die anders zou gebruiken om zijn
eigen bier te brouwen. Dat was natuurlijk wel zo, maar en passant werd de concurrentie een flinke slag toegebracht.100
Vanaf 1636/37 zijn de rekeningen van de collecteurs van de bieraccijns zo ingericht dat de omvang van de export buiten het Land van Breda kan worden vastgesteld. Het blijkt dat een zeer groot deel van het Bredase bier werd uitgevoerd, zoals
te zien is in de onderstaande tabellen:
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Tabel 5a Export buiten Land van Breda
Periode

Aantal tonnen export
(incl. Amsterdam)

Aandeel in %

1637/38 - 1646/47
1647/48 - 1656/57

138.829
Niet te berekenen omdat teveel
jaren ontbreken
265.810
106.385
108.408

32

1657/58 - 1666/67
1667/68 - 1676/77
1677/78 - 1686/87

35
40
42

Bron: als tabellen 2 en 3.

Tabel 5b Export naar Amsterdam
Periode
1637/38 - 1646/47
1647/48 - 1656/57
1657/58 - 1666/67
1667/68 - 1676/77
1677/78 - 1686/87

Aantal tonnen export
naar Amsterdam
1701
Niet te berekenen omdat teveel
jaren ontbreken
Niet te berekenen omdat teveel
jaren ontbreken
46.884
68.850

Aandeel
4
18
27

Bron: als bijlagen 2 en 3.

De Hollandse markt
Rond 1640 werd al ongeveer een derde deel van de productie geëxporteerd.
Het aandeel van de export liep daarna nog verder op, namelijk van 32% in de periode 1637/38 - 1646/47 tot maar liefst 42% in de periode 1677/78 -1686/87. Een
groeiend deel van deze export ging naar Amsterdam. In de periode 1677/78 1686/87 ging zelfs een op de vier tonnen per schip naar de toen grootste stad van de
Republiek. Helaas beschikken we niet over gegevens voor de jaren na 1688.
In 1622 schreven de Staten van Holland om fiscale redenen voor dat overal in
Holland voor bier de Dordrechtse maat moest worden gebruikt. Uit de betreffende
resolutie blijkt dat er toen bier werd ingevoerd uit Bergen op Zoom en Breda.
Teneinde deze markt voor Breda niet verloren te laten gaan, bepaalde het stadsbestuur
dat voor bier dat naar Holland ging de Dordtse ton van 155 liter moest worden gebruikt. De Bredase ton van 161 liter moest dus wijken voor het belang van de export.
In 1662 werd het voorschrift dat voor bier bestemd voor Holland de Dordtse
ton moest worden gebruikt herhaald. Pas in 1778, toen de export naar Holland van
geen enkel belang meer was, werd de Bredase ton voor alle bier in ere hersteld.101
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5. Gezicht op de brouwerij De Koe aan de Liesbosstraat in Princenhage vóór de restauratie. Na 1648
kwamen er op het platteland rond de stad veel brouwerijen bij. Dankzij een ander fiscaal regime konden deze tegen lagere prijzen produceren, waardoor zij de Bredase brouwers veel concurrentie aandeden. De Koe werd na jaren van leegstand en brand gerestaureerd. De opname is van 20 mei 1975. Foto
H. Chabot. Collectie Stadsarchief Breda, nr. 1975-243.

Dat de Amsterdammers al rond 1610-1620 Bredaas bier lustten blijkt uit diverse
bronnen. In 1555 is er in een Amsterdamse verordening op de verkoop van bier wel
sprake van uitheemse biersoorten, waaronder die uit ‘Brabant’, maar Breda wordt
dan nog niet genoemd. In 1615 is de aanvoer van ‘vreemd’ bier erg belangrijk geworden. Door de strenge vorst wordt er weinig of geen bier van buiten de stad aangevoerd en dit heeft de sterk groeiende stad hard nodig. Onder de plaatsen waar het
bier vandaan komt, worden met name vermeld Antwerpen, Breda, Dordrecht en
Rotterdam. Men moet zich nu behelpen met bier uit Haarlem, Weesp en lokaal
bier. In september 1624 klagen de tappers en herbergiers over de slapte in het bedrijf. Deze wordt veroorzaakt door de grote sterfte en de vele zieken in de stad en
.. als doordien egeene Bredaelsche bieren, die alhier meest geconsumeert plachten te werden, niet en hebben cunnen comen, ..
De niet nader aangeduide ziekte zal de pest geweest zijn die in de periode 16231625 grote delen van de Republiek, waaronder trouwens ook Breda, trof. In deze
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tijd had Amsterdam 15 tot 17 brouwerijen, maar dit was ten enenmale onvoldoende
voor zo’n grote stad. Veel bier werd ook geleverd aan de uitvarende schepen.102 Hoe
belangrijk de Bredase kooplieden de contacten met Amsterdam vonden blijkt uit een
actie in 1623. Het brouwersgilde was niet content over de prestaties van de vaste
bode van Breda op Amsterdam. De brievenpost liep onregelmatig en dat was schadelijk voor de handel. De brouwers vonden dat zij zo hun ‘calanten’ (= klanten] niet
goed van dienst konden zijn. Het stadsbestuur reageerde daarop door een andere
bode aan te stellen.103 In de periode 1631-1638 leverde de brouwer Wynand van
Bernagie, ofschoon Breda toen in Spaanse handen was, bier aan diverse personen in
Amsterdam.104 Dit wijst erop dat de politieke situatie voor de handel geen belemmering hoefde te vormen.
Het Bredase bier smaakte in Amsterdam zo best dat de Amsterdamse brouwers
het namaakten. Vooral het witbier lijkt in trek geweest te zijn. Zo adverteerde de
Amsterdamse brouwer van De Eenhoorn dat hij in staat was om “witte en ten volle
gaer gekoockte bieren soo op syn Engels als Bredaes...” te leveren. Brouwerij De
Kalkoen had bijzonder goede witte en bruine, zware bieren in voorraad die houdbaar en helder waren, maar ook Bredaas witbier en bruin zoet bier van uitstekende
kwaliteit waren leverbaar.105
Het imago van de brouwerijen
Al in de Middeleeuwen hadden de brouwerijen een naam. Deze veranderde geregeld, vooral als de zaak van eigenaar wisselde.106 De benamingen (zie bijlage 5) waren karakteristiek. Zeer geliefd waren objecten die van doen hadden met paardrijden: het hoefijzer, de laars en het paard. De benaming Het Hoefijzer was in Breda
zelfs zo populair dat er in het midden van de achttiende eeuw drie brouwerijen waren die daarvoor hadden gekozen: Het Hoefijzer, De Twee Hoefijzers en De Drie
Hoefijzers. Andere namen verwijzen naar eigenschappen als dapperheid en stoerheid.
In deze categorie vallen ook namen als De Arend en De Leeuw. Zwanen, leliën en
rozen duiken eveneens in diverse gedaanten op. Deze namen leggen alle een verband met adeldom, ridderlijkheid en edelheid. De lelie en de roos behoren tot de
schoonste bloemen. De roos is echter uitgerust met scherpe dorens om haar maagdelijkheid te bewaren. Wie haar plukt met kwade bedoelingen, bezeert zich en bedenkt zich wel een tweede keer. In veel streken mochten alleen personen van adellijke komaf zwanen houden. Tenslotte komen we ook de elementen maan, anker,
sleutels en ringen vaak tegen als onderdeel van een brouwerijnaam. De sleutel, het
anker en de ring wijzen op degelijkheid en betrouwbaarheid. Gesuggereerd wordt
dat je op deze bedrijven kunt varen. Wat voor bijna alle namen geldt is dat zij een
mannelijke uitstraling hebben. In Rotterdam en ’s-Hertogenbosch hadden de brouwerijen soortgelijke namen als in Breda. In Rotterdam komen we de elementen
leeuw, ringen en roos tegen, terwijl aan de Nieuwe Maas ook de eenhoorn zijn legendarische naam aan een brouwerij mocht geven.107
Het lijkt erop dat de brouwers de naam van hun brouwerij gebruikten bij de
opbouw van een imago. Kernbegrippen van dit beeld waren mannelijkheid, degelijkheid en stoerheid. Dit imago droeg bij aan de identiteit van de bedrijfstak en aan
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die van de brouwers. Het appelleerde aan de mensen die het meeste dronken namelijk de volwassen mannen en zorgde zo voor klantenbinding.
6. Analyse van de periode van expansie
Tussen 1540 en 1680 expandeerde de Bredase brouwnering, maar dit was geen
lineair proces. Drie maal werd het onderbroken en wel steeds door politieke of militaire gebeurtenissen. De eerste terugslag was het gevolg van de gedwongen overgang
van de stad naar de Spaanse zijde in 1581. De tweede terugslag volgde op de capitulatie van 1625. De derde keer was het juist de vrede die voor een stevige recessie
zorgde.
In het voorgaande zijn de diverse factoren die mee- en tegenwerkten al besproken. Bij bier draaide alles om de afzet en deze werd bepaald door de vraag. Wanneer
er geen vraag was, hoefde de brouwer ook niet te produceren. Bier was trouwens
niet lang houdbaar, zeker ’s zomers niet. De burgerbevolking van Breda nam tot
1625 sterk toe, in de tweede helft van de zeventiende eeuw kwam er een eind aan
deze groei en schommelde het aantal burgers tussen de 7.000 en 8.000 personen. De
omvang van het garnizoen wisselde sterk en hing voornamelijk af van de oorlog. Op
het onbeschermde platteland leden de brouwerijen veel meer onder het krijgsgeweld. De oorlog had zo zijn voordelen voor de stedelijke brouwerijen! Breda had
goede verbindingen met Zeeland en Holland. De opbloei van de Hollandse economie na 1580 schiep kansen waar de Bredase brouwers als goede kooplui gebruik van
maakten. In het midden van de zeventiende eeuw was de Hollandse markt voor
Breda van levensbelang geworden.
Gunstige factoren die gedurende deze hele eerste periode hun invloed deden
gelden waren de beschikbaarheid in de directe omgeving van veel graan en goedkope brandstof: turf. Het graan kwam vanuit het noorden, de turf uit het zuidwesten.
Een factor die remmend moet hebben gewerkt waren de belastingen. Tussen 1568
en 1600 werden de accijnzen op bier drastisch verhoogd. De belegeringen, de politieke wisselingen van de wacht en de migratie die hiervan weer het gevolg waren,
waren eveneens nadelig. De balans was echter positief. De zuigkracht van de
Hollandse economie, de oorlog en goedkope grond- en hulpstoffen wogen zwaarder
dan de politieke kommer en de fiscale kwel.
Het waren niet alleen externe factoren die tot goede resultaten leidden. De
Bredase ondernemers en het stadsbestuur hebben er het hunne aan bijgedragen. De
heer van de stad liet een watermolen bouwen toen duidelijk werd dat daaraan behoefte bestond. De brouwers die de markt op wilden organiseerden zichzelf met medewerking van de overheid in een gilde. Patriciërs en brouwers investeerden veel
geld in de aanleg van een kanaal waarmee het ‘zwarte goud’ tegen een redelijke prijs
kon worden aangevoerd. De brouwers bouwden en verbouwden er op los, terwijl
de overheid subsidiëerde. Dit mes sneed aan twee kanten: er kwamen nieuwe brouwerijen en het gevaar voor brand werd kleiner. De stad zelf investeerde in vergroting van de haven. Een deel van het belastinggeld kwam dus weer terug in de vorm
van investeringen in infrastructuur. Externe factoren en menselijk handelen waarbij
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men de daad bij het woord voegde en bereid was om risico’s te nemen bepaalden
het uiteindelijke succes. Dit bleek eens te meer toen na de 1648 de vraag van het leger ineenzakte. De brouwers reageerden daarop door hun export naar Holland op te
voeren.
7. Neergang gevolgd door stagnatie (1675-1750).
Productiecijfers en andere indicatoren
In 1688 werd de administratie van de bieraccijns anders opgezet, waardoor het
niet meer mogelijk is de omvang van het geëxporteerde bier in kaart te brengen.
Wel werd vanaf toen onderscheid gemaakt tussen koopbrouwers en huisbrouwers.
Met behulp van de opbrengsten van het borriegeld kon de productie van de koopbrouwers worden berekend. Slechts voor enkele jaren kon de productie van de huisbrouwers worden vastgesteld.
Na 1680 daalde de bierproductie in tien jaar tijds van 50.000 tot 30.000 ton per
jaar (zie voor de cijfers tabellen 2 en 3). De jaren 1690 tot 1705 geven een zeer onrustig verloop te zien; het aantal tonnen variëerde van 23.000 in 1694/95 tot 41.000
in 1705/06. Na dat laatste jaar zakte de productie echter naar een niveau van nog
geen 15.000 ton in 1724/25. Tussen 1675 en 1725 nam het aantal koopbrouwers af
van 33 naar 12. Een aantal koopbrouwers is waarschijnlijk huisbrouwer geworden,
daarnaast verdwenen er bedrijven. De nering ging echter niet ten onder. De rest van
de achttiende eeuw lag het aantal gebrouwen vaten steeds rond de 15.000 à 16.000
ton per jaar. Het aantal koopbrouwerijen schommelde tussen 12 en 15, alleen in 1790
daalde dit nog verder tot 9. In 1816 waren er volgens een opgave aan Den Haag nog
7 bedrijven actief 108. Na 1750 verdwenen de huisbrouwers. Ook op het platteland, in
het aangrenzende Princenhage, verdwenen na 1740 de huisbrouwers.109
Kort vóór 1660 werd het verval van de brouwerijen in Breda zelf gesignaleerd.110 In een verklaring afgelegd voor schepenen van het aangrenzende dorp
Princenhage werd de oorzaak gezocht in het feit dat de Bredase brouwers overgestapt waren op de iets kleinere Hollandse ton. De Hollandse bierhandelaren lieten
het daarom steeds meer afweten. Dit laatste feit is in strijd met de hierboven behandelde fiscale gegevens. Het verhaal als zou een andere maat nadelig hebben uitgewerkt riekt naar de redeneertrant dat nieuwlichterij nergens goed voor is.
In deel XII van de Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van alle Volkeren
geschreven door de bekende historieschrijver Wagenaar en uitgegeven in 1740 staat
te lezen
De vertiering [afzet] van het Bredaasch bier, die eertyds ongemeen groot was, is zeer veel
afgenomen. 111
Analyse van de periode van neergang
Vanaf het midden van de zeventiende eeuw veranderden de drinkgewoonten.
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Volgens J.C.G.M. Jansen werd de stimulerende rol van het bier overgenomen door
gedestilleerde dranken als brandewijn en jenever. In een veel trager tempo werden
nieuwe genotmiddelen als koffie en thee populairder. Anderen waren echter al in de
achttiende eeuw van mening dat vooral deze koloniale waren het bier verdrongen.
Ook Jan de Vries en Ad van der Woude zijn deze laatste mening toegedaan.112 Wie
er ook gelijk moge hebben, tegen veranderende drinkgewoonten konden de brouwers en hun lobbies niet op. Voor Breda waren er nog meer factoren die vanaf het
midden van de zeventiende eeuw tegenzaten.
Een rekest van het brouwersgilde aan het Bredase stadsbestuur, dat vermoedelijk
dateert van rond 1650, maakt melding van een achteruitgang van de kwaliteit van
het water.113 De brouwers stellen zich op als goede burgers die doen wat het stadsbestuur hen gevraagd heeft namelijk goed bier brouwen.
opdat de stadt wederom door de goede bieren in haeren vorighen fleur ende renomee mocht
geraecken .
Het ging dus al niet meer zo goed als vroeger. De brouwers hebben, zo vervolgt
het rekest, toegezegd hun best te zullen doen, ofschoon hun winst dan niet meer zo
groot zou zijn als weleer, maar het wil niet lukken. De reden is dat de grote sluis bij
de watermolen vaak gesloten blijft, waardoor de vloed die het water ververst dan
niet meer zijn werk kan doen. Uit ervaring blijkt, dat het Markwater beter voor het
bier is dan dat van de Weerijs omdat dit laatste voor het grootste deel bestaat uit
‘moerwater’. Moerwater heeft een hoge zuurgraad en wellicht was dit nadelig voor
de kwaliteit. Bij springvloed wordt de sluis eveneens dichtgehouden, maar dan komt
er zout en brak water de stad binnen en dit ‘infecteert’ zelfs de bodem. Bij de laatste
springvloed hebben de brouwers gemerkt dat de kwaliteit van het bier erdoor geschaad wordt. Het verzoek luidt om de grote sluis open te houden. Dat betekent wel
dat de grote watermolen dan niet meer kan draaien, maar dit is op te vangen door
rosmolens in bedrijf te stellen. Deze zijn er wel, maar worden nu niet gebruikt.
Een tweede nadelige factor was dat de benedenloop van de Mark in de loop van
de zeventiende en achttiende eeuw dichtslibde. In het begin van de achttiende eeuw
kostte het de schippers grote moeite om de haven van Breda te bereiken. Vaak lag
men dagenlang vast op een modderbank. Allerlei maatregelen om verdere opslibbing
ten westen van Zevenbergen te voorkomen, mochten niet baten.114 Nadelig was
ook dat de turfvelden onder Zundert uitgeput raakten. Na ca. 1675 nam het hoeveelheid vergraven ‘rauwe moer’ jaarlijks af. Na ca. 1725 werd er bijna niet meer gestoken en kort na 1740 voeren de laatste schuiten over de Turfvaart naar Breda.115
Zeer nadelig was het feit dat de Staten van Holland in 1675 besloten, teneinde
hun eigen brouwerijen te beschermen, een invoerrecht te gaan heffen op bier dat
van buiten het gewest kwam. Dit was overigens in strijd met de bepalingen van de
Unie van Utrecht, maar eigenbelang ging hier voor het algemeen belang. Het in
Holland gebrouwen bier werd door het gewest belast met ƒ 1,50 per ton. ‘Vreemde’
bieren afkomstig uit de rest van de Republiek (met inbegrip van de
Generaliteitslanden) werden voortaan belast met ƒ 4,10 de ton, maar een aantal steden en gebieden werd een lager tarief van ƒ 1,90 opgelegd. Het ging om Breda en
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daarnaast om Nijmegen, Arnhem, Zeeland, de Langstraat, Zwaluwe en Ameide.
Ook Deventer kreeg een korting, zij het een minder grote.116 Niet bekend is waarom nu juist deze steden werden uitgezonderd. Bier dat van buiten de Republiek
kwam werd belast met ƒ12,50 per ton, een nagenoeg prohibitief tarief. De Hollandse
brouwers ageerden tegen de uitzonderingen. In een rekest uit 1692 bleven de
Bredase bieren echter nadrukkelijk buiten schot. Hadden de Bredase brouwers stilletjes gelobbied en hun belangen veilig gesteld? 117 De rest van de achttiende eeuw
bleef Breda deze relatief gunstige positie houden.118 De afzet in Amsterdam liep echter terug en wel zo sterk dat in 1759 “uyt hoofde van de geringe commercie” in
Amsterdam besloten werd om het beurtveer op Breda voortaan maar één keer per
week te laten varen in plaats van twee keer zoals tot nu toe.119 Ook de rest van
Holland werd als afzetgebied minder belangrijk.
Ging Holland als markt na 1675 dus verloren, met het ommeland van de stad
gebeurde dit al eerder.
In 1644 verklaarden de collecteurs van de Bredase bieraccijns dat de afzet van
Bredaas bier in de Baronie sterk terugliep. Cornelis van Baarle, 78 jaar oud en al sedert 1619 bij de inning van de accijns betrokken, wist te vertellen dat de opbrengst
nog nooit zo laag was geweest als nu.120 Een andere graadmeter is de accijnsheffing.
Het in de dorpen geconsumeerde bier werd door de stad belast met een uit de middeleeuwen stammende accijns. Na de Vrede van Munster zakte de opbrengst van
deze accijns volledig in (zie bijlage 8). Werd tot aan 1648 jaarlijks rond de ƒ 500 opgebracht, in 1659/60 was dit nog maar ƒ 50 en in 1679 liet de stad deze accijns voor
ƒ 5 over aan een beroepspachter. Kort daarna sloten stad en land een overeenkomst
waarbij de heffing voor een vast bedrag van ƒ 200 per jaar werd afgekocht.121 Na de
Vrede van Munster werden vele nieuwe brouwerijen op het platteland opgericht en
verdween het ommeland nagenoeg als afzetgebied.122
Opmerkelijk is nog dat de accijnzen in de groeifase werden verhoogd en dat
deze, toen de bierproductie terug begon te lopen, gehandhaafd werden. Nieuwe
dranken als gedestilleerd, koffie en thee werden in Staats-Brabant laag respectievelijk
niet belast. De fiscus reageerde dus niet op een nieuwe trend die ook voor hem
nadelig was. De sterke terugval in de opbrengst van de stedelijke bieraccijns leidde
immers tot een zeer problematische situatie van de stedelijke financiën.123 Een verlaging van de bieraccijns en een gelijktijdige verhoging van de accijns op de borrel en
de invoering van een belasting op koffie en thee had het verval van de brouwnering
af kunnen remmen en voor een betere financiële situatie kunnen zorgen.
Een kleine compensatie voor het verval van de brouwerijen vormde de opkomst
van de branderijen en stokerijen. De geschiedenis van deze bedrijfstak moet nog
worden onderzocht. Zij heeft zich ca. 1580 in Breda gevestigd. In 1584 werd besloten het gedestilleerd met een accijns te belasten. Het lijkt er op dat wel enkele brouwers overstapten naar deze nering, maar dat de meester stoker uit andere milieus
kwamen. In 1715 waren er 28 stokers actief. Twee van hen produceerden uitsluitend
voor de export.124
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8. Conclusie
Welke betekenis had de brouwnering voor de Bredase economie? Door het
ontbreken van goede statistieken is deze vraag makkelijker gesteld dan beantwoord.
Uitgaand van enkele schattingen gepubliceerd door Jan Luiten van Zanden mogen
we onder voorbehoud stellen dat zeker 5% van de Bredase beroepsbevolking werkzaam was in de brouwerijen en in enkele nauw daarmee verbonden bedrijfstakken.
De hier vermelde werkzaamheden werden echter uitsluitend door mannen verricht,
zodat we beter kunnen relateren aan de mannelijke beroepsbevolking. Aldus gerekend was één op de 14 mannen in Breda betrokken bij het mouten of het brouwen,
verslepen of vervoeren van Bredaas bier. We kunnen gerust stellen dat de brouwnering voor de Bredase arbeidsmarkt een belangrijke bron van bestaan was.
Tabel 6 Schatting van het aantal personen werkzaam in de brouwerijen en enkele
nauw daarmee verbonden bedrijfstakken
Bevolking Breda in 1640 exclusief het garnizoen:
Beroepsbevolking mannen Breda:
Idem vrouwen:
Totaal

6.992
2.097
699
2.796

Aantal brouwerijen: 32 koopbrouwerijen (cijfer van 1636/37)
De arbeidsinzet kan per brouwerij gesteld worden op:
1 eigenaar of werkmeester en 2 arbeiders
dit maakt 3 x 32 = 96 werkkrachten
Aantal kruiers in 1688: 16 personen (eedsaflegging)
Stel elke kruier heeft een andere persoon in dienst: dit maakt 32 personen
Aantal kuipers wordt geschat op 10
Aantal schippers benodigd voor het vervoer van bier wordt geschat op 5
Knechts kuipers en schippers: 10
Totaal aantal arbeidskrachten: 153
Aandeel op de totale beroepsbevolking: 5.5%
Aandeel op de mannelijke beroepsbevolking: 7,3%
Bron: Zanden, J.L. van, ‘De economie van Holland in de periode 1650-1805: groei of achteruitgang? Een
overzicht van bronnen, problemen en resultaten’, in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der
Nederlanden-CII(1987)562-609.
Opmerking: Van Zanden gaat ervan uit dat de beroepsbevolking 40% van de totale bevolking uitmaakt.
Voor mannen ligt dit percentage echter op 30, voor vrouwen slechts op 10.
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Hachelijker is een schatting van de totale omzet. Wanneer we uitgaan van een
gemiddelde verkoopsprijs van ƒ 3 per ton, dan komen we voor 1639/40 uit op een
omzetcijfer van ongeveer ƒ 180.000. We zagen reeds dat in deze tijd aan brandstof
jaarlijks ruim ƒ 30.000 werd uitgegeven. Omzetcijfers van andere Bredase bedrijfstakken zijn er nauwelijks. Alleen Tigelaar publiceerde een verdienstelijk artikel over
het bouwbedrijf van de familie Fiers. Daaruit kunnen we afleiden dat de brouwerijen
rond 1700 aan meer mensen werk verschaften dan de bouwnijverheid. Deze laatste
bedrijfstak was arbeidsintensief en in alle steden voor de economie van groot belang.125
In dit artikel hoop ik duidelijk te hebben gemaakt dat Breda nog steeds trots kan
zijn op zijn bier. In heden én verleden was deze bedrijfstak voor de plaatselijke economie van groot belang. De bewering van Jan de Vries en Ad van der Woude in
hun standaardwerk over de economie van de Republiek als zouden er alleen in
Holland en in Amersfoort voor de export werkende brouwerijen hebben bestaan behoeft op dit puntje een correctie.126 De Bredase brouwers exporteerden, in elk geval
in de zeventiende eeuw, op grote schaal bier buiten het traditionele verzorgingsgebied. De in het begin van dit artikel aangehaalde visie van Duijghuisen acht ik te
somber. Zijn conclusie dat de Hollandse markt ‘onbereikbaar’ 127 was mist elke
grond. Tot aan het einde van de zeventiende eeuw waren takken van Bredase ondernemersgeslachten als Beens, Van Erfrenten, Bernagie en De Wyse in Amsterdam
als koopman actief. Alleen van de laatstgenoemde katholieke familie woonden vertegenwoordigers in Antwerpen. Er lijkt sprake te zijn geweest van netwerken waarbij
men ernaar streefde om in belangrijke steden vertegenwoordigers te hebben. Dit
verschijnsel verdient nader onderzoek.
Een in het oog vallend gegeven is verder dat de brouwerijen opbloeiden tijdens
een oorlog die grote schade aanrichtte in het gebied. Was die oorlog wel zo schadelijk voor het economisch leven? Dit geldt met name voor de steden die door hun
verdedigingswerken relatief veilig waren. Ondanks alle wapengekletter ging het leven en daarmee ook het zakendoen gewoon door.
Het optreden van de overheid was grillig: nu eens was zij passief, dan weer
greep zij in. Het stadhuis schrok niet terug voor grote investeringen. Het stadsbestuur staakte in de zeventiende eeuw met het geven van voorschriften, die toch niet
nageleefd werden, en gaf de bedrijfstak meer vrijheid. De magistraat reageerde weliswaar steeds op klachten van het brouwersgilde, maar toen de sector in verval raakte,
paste hij zijn fiscale beleid niet aan, waardoor het bier zwaar belast bleef. Een mogelijke verklaring voor deze contradictie is dat het Bredase fiscale beleid na ca. 1650
steeds meer gekenmerkt werd door onwil om de gegroeide structuur aan te passen.
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BIJLAGE 1
Bevolking van de stad Breda (binnen de muren)
jaar

aantal inwoners

waarvan burgers

waarvan militairen

1526

7.000

7.000

geen

1558

6.165

6.165

geen

1583

2.788

[1.788]

[1.000]

1624

13.111

6.309

6.802

1629

9.500

2.500

7.000 #

1631

5.702

2.702

3.000

1640

6.992

3.992

3.000

1665

6.020

4.020

2.000

1699

6.836

5.336

1.500

1738

9.319

7.720

1.600

1785

8.300

7.300

1.000

1810/11

9.289

9.136

153

1840

15.399

Toelichting:
Op de vette getallen na zijn alle opgaven schattingen. De met een #-teken aangeduide cijfers zijn schattingen geput uit primaire bronnen, de andere schattingen zijn door mij gemaakt op basis van aantallen huishoudens of aangeslagen personen.
Jaar 1526
uit: Cuvelier, J., Les dénombrements de foyers en Brabant (XIVe - XVIe siècle), (2 dln.; Brussel, 1912), dl. I, 429
e.v. Breda telde toen binnen de muren 861 en buiten de muren 911 haardsteden. Daarnaast nog het begijnhof, 2 vrouwenkloosters met resp. 7 en 29 en het gasthuis met 9 bewoners. Het gebied buiten de muren
omvatte ook de dorpen Teteringen en Terheyden. Het aantal haarden in deze plaatsen is geschat op resp.
100 en 250, zodat er voor de drie einden 561 haarden overblijven. De getallen zijn vermenigvuldigd met de
factor 5.
Jaar 1558
uit: GAB, OSA, inv-IJsseling nr. 1490 (kohier van de 10e penning, 1558)
aantal huizen:
1.272
aantal kameren:
126 (incl. het begijnhof)
totaal:
1.398
In het kohier zijn ook leegstaande huizen opgenomen. De belasting was verschuldigd aan de Staten van
Brabant en werd door de stad geïnd op basis van een ter plaatse aangelegd kohier dat vermoedelijk tot stand
kwam middels een taxatie. De aantallen huizen en kameren zijn vermenigvuldigd met resp. de factoren 4.5
en 3.5.
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Jaar 1583
uit: Geschiedenis van Breda, dl. II, 42.
Volgens een brief van het stadsbestuur aan landvoogd Parma waren er 483 bewoonde en 447 verlaten, lege
of afgebroken huizen. De bewoonde huizen zijn vermenigvuldigd met de factor 4.
Jaar 1624
uit: Hoeven, G.G. van der, Geschiedenis der vesting Breda (Breda, z.j. (1868))116.
Vlak voor het begin van het beleg werd er een telling gehouden die opleverde:
burgers, landlieden en kinderen
6.309
soldaten met hun vrouwen
6.802
gouverneur met zijn huishouding p.m.
Jaar 1629
uit: GAB, OSA, resolutiën stadsbestuur, f 109r, besluit genomen tussen 21 en 24 april 1629.
In verband met een verwacht beleg werd er berekend, hoeveel graan er nodig was om het enige tijd uit te
kunnen houden. Daarbij werd uitgegaan van 2.500 burgers en 7.000 soldaten. Bij een beleg had het garnizoen een veel grotere sterkte dan normaal in oorlogstijd. Vandaar dat de sterkte van het garnizoen in 1631 is
geschat op 3.000 personen.
Jaar 1631
uit: Goor, Th. E. van, Beschryving der stadt en lande van Breda (Den Haag, 1744)172
Van Goor citeert hier naar eigen zeggen uit de resolutiën van het stadsbestuur, maar ik heb deze passage niet
terug kunnen vinden. Ik heb de resolutiën over de jaren 1625-1635 nagelopen.
De telling is gehouden in verband met een mogelijk beleg en komt uit op:
mannen
601
vrouwen
690
knechten
127
meiden
297
kinderen
987
N.B.: Van der Hoeven (1868) haalt dit cijfer verkeerd aan als 7.202.
Jaar 1640
uit:GAB, OSA, inv-IJsseling nr. 1449 (kohier van de 100e penning, 1644)
Verbeemen gebruikte het kohier van de 100e penning van 1640. In deze belasting werden alle huizen aangeslagen. Hij komt uit op een totaal van 1.498 huizen. Dit is vermenigvuldigd met een factor 4. In het kohier komen wel door militairen bewoonde woningen voor, maar de barakken die stadseigendom waren en
die ook later niet in de 100e penning werden aangeslagen, zijn niet opgevoerd. De bevolking van deze barakken stel ik, evenals in 1738, op 1.000 personen.
Jaar 1665
uit: GAB, OSA, inv-IJsseling nr 1652 (kohier van de personele quotisatie, 1665)
Eigenhandige telling van het kohier. Totaal aantal aangeslagen huishoudens: 1.005. Vermenigvuldigingsfactor 4. Dit kohier is aangelegd in verband met een personele quotisatie die in 1665 geheven werd. Deze
extra belasting hing samen met een buitengewone verponding die Breda werd opgelegd in verband met de
kosten van de Tweede Engelse Zeeoorlog. Het kohier vermeldt, geografisch geordend, namen van aangeslagen personen gevolgd door een bedrag. Mogelijk werden de armen niet aangeslagen, zodat het cijfer wel
eens te laag zou kunnen zijn.
Jaar 1699
uit: GAB, OSA, inv-IJsseling nr 1658 (kohier van de personele quotisatie, 1699)
Eigenhandige telling van het kohier. Totaal aantal aangeslagen huishoudens: 1.709. Vermenigvuldigingsfactor 4.
Dit kohier is aangelegd door een commissie uit het stadsbestuur volgens de toen gebruikelijke methode van
de zetting. Deze personele quotisatie was een opslag op de door het land geheven gemene middelen. Dit
kohier is het oudste kohier van de personele quotisatie dat ik in het OSA heb kunnen vinden.
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Aangeslagen zijn de huishoudens. De begijnen, 59 in getal mét hun pastoor, zijn ook aangeslagen, evenals
de hoge functionarissen met inbegrip van de militaire officieren. Het garnizoen was kleiner dan in 1665,
omdat de meeste troepen in de Zuidelijke Nederlanden in de barrièrevestingen waren gelegerd. De in barakken wonende militairen zijn waarschijnlijk meegeteld.
Jaar 1738
uit: GAB, OSA, inv-IJsseling nr’s 1452 en 1453 (kohier 100e penning, 1738)
Eigenhandige telling met de volgende uitkomst:
aantal huizen
1693
vermenigvuldigingsfactor x 4.5
7619
barakken
vermenigvuldigingsfactor x 3.5

323
1131

Godshuizen geschat op
namelijk:
Begijnhof
Burgerweeshuis
Armenweeshuis
Oude Mannenhuis
Tuchthuis

100
30
20
20
10
20

De Tegenwoordige Staat, deel XII (Amsterdam, 1740), p. 224 geeft op dat het garnizoen ongeveer 1.600
man sterk was. Uitgaande van dit laatste getal komt het bevolkingscijfer uit op:
totaal
9319
De opgave in de Tegenwoordige Staat, deel XII, 215, dat de burgerbevolking uit 11.000 personen zou hebben bestaan acht ik veel te hoog. In dat geval zou de gemiddelde woningbezetting 6,5 persoon geweest,
waarbij dan nog een klein aantal soldaten moet worden opgeteld.
Jaren 1785-1840
uit: Duijghuisen, M.J.M., Geschiedenis van Breda. Dl. III Hoofdlijnen en accenten 1795-1960 (Breda, 1990).
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BIJLAGE 2
Bierproductie Breda 1416-1790
De omvang van de bierproduktie is aangegeven in Bredase tonnen (1 ton = 161 liter).
De produktiecijfers zijn afgeleid uit de opbrengst van het borriegeld, een belasting die alleen geheven werd
van de koopbrouwers voor het door hen aan derden verkochte bier. De opbrengsten van deze belasting zijn
te vinden in de rekeningen van de collecteurs van de bieraccijns, die weer opgenomen zijn in de bijlagen
van de stadsrekeningen.
De cijfers uit 1416 en 1422 zijn afkomstig uit de rekening van ’s heren gruitgeld van dat jaar.
Voor de jaren 1540-1550 zijn geen gedetailleerde gegevens beschikbaar, zodat het aantal koopbrouwerijen
niet bekend is.
Het aantal koopbrouwerijen is eveneens afgeleid uit de gegevens van het borriegeld. Het aantal huisbrouwerijen is afgeleid uit de staten met de taxatie wegens het door deze brouwers en hun huishouding gedronken bier.
De kolom “export” heeft betrekking op het bier dat buiten het Land van Breda werd uitgevoerd.
Het boekjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september het jaar daarop.

Bron: GAB, OSA, bijlagen stadsrekeningen met daarin de rekeningen van de collecteurs van de bieraccijns
K
H
Jaar
1416
1422
1540
1545
1550
1568/69
1579/80
1580/81
1583/84
1585/86
1592/93
1595/96
1606/07
1636/37
1650/51
1656
1659/60
1670/71
1685/86
1690/91
1700/01
1710/11
1724/25
1730/31
1749/50
1769/70
1789/90

aantal koopbrouwerijen (afgeleid van het borriegeld)
aantal huisbrouwerijen (afgeleid van de taxatie wegens het drinkbier)
aantal ton
3.367 (gruit)
3.810 (gruit)
13.255
18.317
28.608
40.724
41.497
37.651
14.344
24.204
22.977
27.176
37.748
40.735
41.583
37.957
44.241
41.515
35.893
28.362
29.163
22.827
14.892
15.602
17.466
15.132
15.393

export (ton)

aantal brouwerijen
15 (K)
15 (K)

11.688
14.028
14.411
15.330
16.416
18.969
24 (K)
21 (K)
19 (K)
12 (K)
11 (K)
11 (K)
12 (K)
9 (K)
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29 (K)
38 (K)
36 (K)
21 (K)
23 (K)
19 (K)
22 (K)
29 (K)
32 (K)
35 (K)
34 (K)
33 (K)
30 (K)
25 (K)
17 (H)
17 (H)
15 (H)
17 (H)
18 (H)
17 (H)
7 (H)
1 (H)

BIJLAGE 3
Bierproductie Breda 1637/38 - 1750/51
Bron: als bijlage 2
Toelichting:
export I:
export II:

uitvoer buiten het Land van Breda
uitvoer naar A’dam
N.B.: export II is niet inbegrepen in export I
Het teken X betekent dat voor dat jaar geen gegevens beschikbaar zijn.
De cijfers voor de jaren 1688/89 en volgende zijn gebaseerd op het door de koopbrouwers verschuldigde
borriegeld en de aanslag van de huisbrouwers wegens door hen gebrouwen bieren. De huisbrouwers hoefden geen borriegeld te betalen.
Het boekjaar liep steeds van 1 oktober tot en met 30 september het jaar daarop.
jaar

vls. rentgeld

vls. borriegeld

export I

1637/38
1638/39
1639/40
1640/41
1641/42
1642/43
1643/44
1644/45
1645/46
1646/47
1647/48
1648/49
1649/50
1650/51
1655/56
1656/57
1657/58
1658/59
1659/60
1660/61
1661/62
1662/63
1663/64
1664/65
1665/66
1666/67
1667/68
1668/69
1669/70
1670/71
1671/72
1672/73
1673/74
1674/75
1675/76
1676/77
1677/78

41.182
11.811
48.523
17.975
60.119
18.636
----------------------- geen gegevens ----------------------54.625
11.961
59.510
22.329
59.587
23.796
----------------------- geen gegevens ----------------------55.951
12.928
55.669
17.692
53.702
19.308
49.804
14.937
49.534
geen gegevens
41.709
14.028
36.526
35.018
12.475
----------------------- geen gegevens --------------------------------------------- geen gegevens ----------------------44.614
43.232
15.506
45.269
44.241
15.330
----------------------- geen gegevens ----------------------45.369
45.921
15.214
42.320
43.712
12.951
42.667
43.711
13.627
----------------------- geen gegevens --------------------------------------------- geen gegevens ----------------------42.870
44.993
12.312
41.814
43.199
12.049
40.236
43.889
10.883
35.304
39.548
9.375
36.260
41.515
9.659
----------------------- geen gegevens --------------------------------------------- geen gegevens ---------------------------------------------- geen gegevens --------------------------------------------- geen gegevens ----------------------39.313
50.186
9.335
35.932
44.456
8.200
31.995
44.025
6.213

export II

464
729
326
25
157
164
141
geen gegevens
niet geheven

niet geheven
niet geheven
1.370
1.472
1.528

2.423
3.500
6.371
5.908
6.757

11.568
12.780
13.586
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1678/79
1679/80
1680/81
1681/82
1682/83
1683/84
1684/85
1685/86
1686/87
1687/88

41.015
42.335
X
X
35.302
X
X
27.476
25.120
X

49.107
51.814
X
X
45.379
X
X
35.893
32.629
X

6.255
5.566
X
X
5.891
X
X
8.416
7.217
X

11.110
11.785
X
X
12.283
X
X
10.577
9.509
X

Andere in 1688 ingevoerde administratie

1688/89
1689/90
1690/91
1691/92
1692/93
1693/94
1694/95
1695/96
1696/97
1697/98
1698/99
1699/00
1700/01
1701/02
1702/03
1703/04
1704/05
1705/06
1706/07
1707/08
1708/09
1709/10
1710/11
1711/12
1712/13
1713/14
1714/15
1715/16
1716/17
1717/18
1718/19
1719/20
1720/21
1721/22
1722/23
1723/24
1724/25
1725/26
1726/27

productie koopbrouwers
vls. borriegeld

productie
huisbrouwers

29.562
29.295
28.364
X
X
X
22.885
35.256
31.113
24.699
X
21.944
30.303
28.698
36.195
39.532
38.439
41.426
26.126
25.254
24.546
23.274
22.827
22.747
X
X
20.078
20.733
19.925
20.487
19.188
16.642
16.614
15.734
15.750
16.208
14.888
16.255
17.343

10.242
10.742
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7.844
X
X
9.444
9.543
9.106
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9.428
9.196
8.498
7.824
9.091
8.616
9.170
9.892
X
10.218
X
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1727/28
1728/29
1729/30
1730/31
1731/32
1732/33
1733/34
1734/35
1735/36
1736/37
1737/38
1738/39
1739/40
1740/41
1741/42
1742/43
1743/44
1744/45
1745/46
1746/47
1747/48
1748/49
1749/50
1750/51
jaar
1655/56
1658/59
1659/60
1661/62
1662/63
1663/64
1666/67
1667/68
1668/69
1669/70
1670/71
1675/76
1676/77
1677/78
1678/79
1679/80
1680/81
1681/82
1682/83
1683/84
1684/85
1685/86
1686/87
1688: nieuwe regeling.

16.818
16.067
16.187
15.702
X
X
16.149
15.523
16.047
15.373
15.433
15.198
12.281
14.300
14.659
14.749
12.780
13.279
18.650
24.231
29.574
19.057
17.466
17.351

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12.617
13.618
12.220
14.248
16.826
X
X
X
X

export I+II
12.475
15.506
15.330
16.584
14.423
15.155
14.735
15.549
17.254
15.283
16.416
20.903
20.980
19.799
17.365
17.351
geen gegevens
geen gegevens
18.174
geen gegevens
geen gegevens
18.993
16.726
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BIJLAGE 4
Tarief stedelijke bieraccijns Breda in 1670/71
Bron: GAB, OSA, (Rekeningen collecteurs bieraccijns boekjaar 1670/71)
a.

De gewone accijns 18,75 stuiver per ton werd geheven van bier dat in de stad wordt gesleten.

b.

De tappersaccijns 19,5 stuiver per ton werd geheven van bier dat werd getapt; de tappers betaalden a én
b, dus in totaal 38 stuiver per ton.

c.

Het rentgeld 2 stuiver per ton een toeslag die werd geheven van de bieren “die binnen dese stadt gaende
off vervoerd worden”

d.

Accijns in Terheijden en Teteringen: deze accijns werd verpacht en het tarief werd niet vermeld; het was in
elk geval hoger dan het tarief onder e.

e.

Accijnzen in de rest van het Land van Breda: deze accijns werd geheven in de volgende dorpen: Alphen,
Baarle, Chaam, Ginneken, Princenhage, Rijsbergen, Zundert en Etten-Leur & Sprundel; werd dit jaar
verpacht; het tarief bedroeg 2,75 per ton voor de tappers en 0,75 stuiver per ton voor de huislieden.

f.

Export kleine hoeveelheden 0,5 stuiver per ton geheven van bier dat met wagens, karren of schepen buiten het Land van Breda werd uitgevoerd tot een hoeveelheid van een halve last (= 6 ton)

g.

Export grote hoeveelheden 0,25 stuiver per ton geheven van bier als onder f. maar dan in hoeveelheden
van halve of hele lasten tegelijk of een veelvoud daarvan.

h.

Export naar Amsterdam 0,25 stuiver per ton geheven van bier dat in hoeveelheden van tenminste een
hele last naar Amsterdam ging.

i.

Buitenlands bier 40 stuiver per ton geheven van alle “vreemde” bieren dat wil zeggen bieren die niet in
Stad en Land van Breda waren gebrouwen.

j.

Z.g. drinkebieren 19,5 stuiver per ton geheven van het bier dat de koop- en huisbrouwers brouwden en
zelf opdronken; de hoeveelheden werden geschat door de collecteurs.

k.

Borriegeld 1,25 stuiver per last (= 0,125 stuiver per ton) geheven van alle bier dat de koopbrouwers uitsloegen.
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BIJLAGE 5
Brouwerijen in Breda in 1650/51
Bron: GAB, OSA, rekening van de collecteurs van de bieraccijns boekjaar 1650/51.
Naam eigenaar

Naam brouwerij

Jan Machielsz. van der Avoirt
Bartholomeus van Huysen
Peter Leyten de jonge
Hendrik Gobbinx
Dielis van de Kieboom
Jan Laureys Spykers
Machiel Jansz.
Dirk Rovers
Roelof Schellekens
Peter Adam Leyten
Cornelis Claassen Bomers
Antony van Doren
Adriaan Cornelisz.
Isaac van Horen
Jan van de Kieboom
Willem Adriaan
Servaas Claassen
Cornelis van Erfrenten
Adam Hendriksz.
Huybrecht van der Hoop
Jacob van Doren
Peter Claassen van Overveld
Jan van den Eynde
Gerrit Gerritsen
de wed. van Jan Goris van der Wien
Jacob van Berghem
Wouter Crillaarts
Adriaan Jansz. Van Dongen
Jacob Rams
Sebastiaan van Overveld
Peter van Bernagie
Geerling Goossens
Jan Aart Schenen

De Wereld
De Sleutels
De Haan
De Hand
De Drie Hoefijzers
De Arend
Het Klaverblad
De Drie Bellen
De Haas
De Zwaan
De Drie Ringen
De Posthoorn
De Boom
De Leeuw
De Twee bellen
De Witte Klok
De Pauw
De Aker
De Rode Klok
De Schenkkan
Het Witte Kruis
Het Truweel
De Byl
De Halve Maan
Het Paard
Het Gekroond Hoefyzer
Den Rooster
De Drie Leliën
De Twee Klaverbladeren
De Rode Zwaan
Het Anker
De Hoop
De Twee Hoefyzers

Totaal 35 brouwerijen
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BIJLAGE 6
Gegevens over de welstand van Bredase brouwers
A. Uittreksel uit de boedelinventaris van het sterfhuis van Catelyn d.v. Peter Huybrecht Jan Lambrechts echtgenote van
Adriaan Hendriksz. van Gils, brouwer in de Drie Posthoorns (voorheen De Donderbus) op het Ginnekenseinde,
1620.
bron: GAB, Archief Weeskamer?
Alle bedragen zijn in guldens van 20 stuiver.
De boedelinventaris is door Adriaan Hendriksz. van Gils opgesteld en op 17 november 1620 overgegeven
aan de Weeskamer. Catelyn is overleden op 17 december 1619.
contant geld
huisraad (schatting)

20
320

granen
133 veertel boekweit, nog niet betaald, dus
verder geen korenwerk of mout

nihil
----

voorraad bier
in de kelder 10 à 11 ton goed bier en nog wat zuur bier
dat teruggekomen is

50

onroerende goederen
huis, brouwerij met alles o.a. tonnen en zakken
door de Adriaan Hendriks van Gils vóór zijn
huwelijk in 1616 gekocht van de erven Anthonis Cornelis Betten
de waarde boven de erop rustende lasten (de ‘bate’) was
destijds 2100
hiervan is 700 betaald, er rest nog 1400
derhalve is de netto waarde van het huis

700

sedertdien is aan de brouwerij voor 800 hersteld
en verbouwd, derhalve

800

roerende goederen
2 varkens achter het huis

8

vorderingen
wegens geleverd bier en anderszins
de klanten wonen in: Bavel, Ginneken, Gilze,
Rijen, Terheijden, Chaam, Dorst, Baarle,
Zandbergen en Merksplas
totaal aan vorderingen
de volgende posten bedragen meer dan 100 gulden:
Pieter Kloeket, Tholen
Jacob Wickers, Amsterdam
Jan Peters in De Hemel te Breda
Corstiaan Jansz. van der Camp
Marten Diels te Amsterdam
Adriaan Cornelis te Driel (bij Bommel)
Jan Mertens in Princenhage

2192
550
530
315
536
100
104
106
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goederen afkomstig van de moeder van Catelyn
5 lopenzaad land Oosterhout
2 lopenzaad bos als voor
boerderij onder Gilze groot 21/2 bunder
weide 1/2 bunder

17 (huurw.)
nihil
geen waarde vermeld
geen waarde vermeld

Adriaan heeft verder geen erfgoederen; hij heeft zijn geld in penningen belegd

B. Uittreksel uit de akte van erfdeling sterfhuis Jan Laurens Spykers, brouwer in De Arend op het Gasthuiseinde, 1653
bron: GAB, ORA inv. nr. 535
Alle bedragen zijn in guldens van 20 stuiver.

1653, 2 april
Partijen
1. Maria Hendrik Adriaans weduwe van Jan Laurens Spykers, brouwer in De Arend op het Gasthuiseinde
2. Jenneke dochter van Jan Laurens Spykers en van Margriet dochter van Peter Jan Meermans; Jenneke is
echtgenote van Jan Dirk Jan Huygen
en
Cornelis z.v. Jan Laurens Spykers en van Maria Cornelis van de Corput
aan partij 1 wordt toebedeeld:
-

een stede ca. onder Terheijden onder Ter Aalst gewaardeerd op 3.000
beemd bij het Speelhuis 1.000
schuldbekentenis van 300 op de bewoner van de hoeve Lichtenberg onder Tilburg
idem van 100 op een debiteur in Dorst
idem van 200 op een debiteur in Hulten bij Rijen
idem van 300 op de vorster van Dongen

aan partij 2 wordt toebedeeld:
huis en erf Het Spijkerboor op het Gasthuiseinde 1.000
huis en erf De Ploeg op het Gasthuiseinde 1.000
2 huisjes in de Doelstraat 200
beemd in De Vucht 800
schepenschuldbekentenis van 1.300 op de bewoner van de hoeve Lichtenberg
idem van 300 debiteur hoeve Lichtenberg
idem van 300 op de vorster van Dongen.
partij a. koopt van partij b. de helft van de huisraad en de inventaris van de brouwerij voor 2.200
de hier niet genoemde goederen zullen partijen onderling delen
in margine van de akte staat dat de schuld van 2.200 in 1658 en 1659 is betaald aan Cornelis Spijkers en
J.D.J. Huygen.
totale waarde

a.
b.
inv.
tot.

4.600
4.900
4.400
13.900.

69
Jaarboek De Oranjeboom 51 (1998)

C. Uittreksel uit de boedelinventaris van het sterfhuis van Maria Huygens echtgenote van Johan van Dyck, brouwer in
De Arend op het Gasthuiseinde, 1665
bron: GAB, Archief Weeskamer inv. nr. 953.
De boedelinventaris is door Johan van Dijck weduwe van Maria Huygens en brouwer in De Arend op het
Gasthuiseinde opgesteld en op 29 januari 1665 overgegeven aan de Weeskamer
Maria Huygens was achtereenvolgens gehuwd met
(1)
Goris Jansz. van der Wien en
(2e)
Johan van Dijck
Maria is enige weken geleden overleden.
Er is één kind uit het eerste huwelijk: Johannes, oud ca. 7 jaar
Alle bedragen zijn afgerond op hele guldens.
Alleen die posten zijn overgenomen die betrekking hebben op de brouwerij en op het belegd vermogen
Graan
in de brouwerij 14 zakken meel
op de molen ligt aan mout 14 zakken
1361/2 veertel [= 11.804 l.] haver
5 veertel [= 432 l.] voederhaver
9 veertel [= 778 l.] gemengd brouwgoed of korenwerk
143 veertel [= 12.367 l.] boekweit
1 veertel [= 86.48 l.] bonen
31/2 veertel [= 303 l.] zomergerst

70
70
348.10
10.50
21.875
429
2.50
7.35

de brouwer is aan meester Willem van Dijck,
wonend in Amsterdam, nog 60 veertel [ = 5.189 l.]
mout schuldig, de veertel à 2.15

129

In de kelder
34 vaten “pons” bier à 3 gulden
5 vaten bruin bier à 7 gulden
10 vaten wit bier à 7 gulden
2 vaten wit klein bier à 4.50 gulden
6 vaten slecht bier van 7 gulden het vat die teruggestuurd zijn
61/2 vat azijn à 8 gulden
totaal

102
35
70
9
42
52
236.50

Op de kerfstok staat 150 ton “onclaer” [= nog niet helder bier]
geleverd aan Maria, brouwster in De Rode Leeuw,
à 1 gulden de ton

150

“Brou meubelen”
waarde
n.l.
kleine brouwketel
een turfhok
vaatwerk, op de zolder, in de kelder en de brouwerij
11 hele tonnen, 270 halve vaten, 5 kinnekens
[1 kinneke is een kwart vat]
buiten liggen naar schatting 250 lege tonnen

694.275
175
----

343.75
----
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Onroerend goed
2 bunder weide onder de Zwaluwe met visrecht pacht
huis Het Haverlopen verhuurd voor
achterhuis en stal van voornd. huis, verhuurd voor
de poortkamer van dat huis verhuurd voor

74 vrij geld/jaar
56/jaar
22/jaar
12/jaar

Vorderingen
Een broer van Johan, Heribert, is overleden in Oost Indië
het aandeel van Johan in de opbrengst van diens boedel

71.05

Vorderingen wegens geleverd bier
Volgen vier bier-schuldboeken, waarvan er twee worden overgedaan aan een derde
Boek A
de klanten wonen in: Dorst, Oosterhout, Dongen en “binnen” [= de stad Breda]
Boek B
geen bijzonderheden
Boek C
hierin ook enkele posten van klanten in Amsterdam
verder bierstekers en herbergiers in Amsterdam
Boek D
geen bijzonderheden
Totaal van de boeken boeken A-D

7.296.50

Renten
slechts één rente die als pro memorie wordt opgevoerd
Andere vorderingen
Philips Provo is schuldig volgens contract
“om te leeren brouwen” voor 1.5 jaar aan mondkosten

67.50

Schulden
hierin onder meer:
eiken doodkist
bidders
aan de vrouw van het brouwersgilde om te bidden
aan de vrouwen die het lijk aflegden
aan het gilde om het lijk ter aarde te dragen
kerkerechten
totaal uitvaart

16
5
2.50
6.30
10.45.20
85.-

lonen verschuldigd aan het personeel:
Adriaan van Elderen, brouwersknaap
Margriet Jan Huygens

100/jaar
40/jaar
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D. Uittreksel uit de akte van erfdeling van de nalatenschap van Cornelis van Erfrenten, bierbrouwer, 1680
Bron: GAB, ORA, inv. nr. 542, f 195r
1680, 12 april
De akte is verleden ten overstaan van schepenen van Breda, Ginneken & Bavel en Alphen & Chaam
Partijen:
1. Johan van Erfrenten, koopman in wijnen
2. Jakob van Erfrenten
3. Leonard van Erfrenten, koopbrouwer
4. Michiel van Erfrenten, koopman in wijnen te Amsterdam
5. Catharina van Erfrenten e.v. Dirk Moock, secretaris van Wouw
6. Dingena van Erfrenten e.v. Johan van Rykel
7. Maria van Erfrenten e.v. Paulus van Heusden notaris en procureur
8. Cornelia van Erfrenten e.v. Tielman Jonkbloed kapitein in het Staatse leger
1. krijgt:
- een huisje in de Doelstraat
- een huis, schuur, twee boomgaarden, gelegen onder het ressort van de schepenbank van Breda, bij de
watermolenvloed ; afkomstig van Falkenhaan, commandeur van de stad Breda
- een huis en erf in de Zandbergen, gelegen onder het ressort van de schepenbank van Breda; afkomstig
van Paul Huybrecht Rings
- een huis, turfhuis en stal gelegen aan de Oude Molenlei; alleen het gebouw, niet de grond
2. krijgt:
- een huis, erf en hof genaamd De Noteboom gelegen aan de stadswal bij de grote kat in de Akkerstraat
- 10 nieuwe huisjes bij de Keizersbrug.
3. krijgt:
- de brouwerij De Witte Aker aan de Ginnekenseindse Brug met de mouterij die aan de andere zijde van
het water ligt; gelegen achter het huis De Byl nu genaamd De Kroon; met de twee huisjes aan de achterzijde van de brouwerij; aangekomen bij vest d.d. 1640
- 11/2 bunder weiland aan de Aartsdijk
4. krijgt:
- niet nader omschreven effecten
5 krijgt:
- de hoeve Hondsdonk groot 67,8 ha, plus de sedert 1663 nieuw ingenomen heiden; gelegen onder
Ginneken en Chaam bij de Raken en aan drie zijden omgeven door ’s heren vroente; aangekomen bij
vest van 1678
6. krijgt:
- huis De Roos aan de Grote Markt
- twee huisjes gelegen achter het huis Moses tegenover de al genoemde mouterij
7. krijgt:
- acht huisjes achter de Geweldiger aan het Nonnenveld
- 1/2 bunder beemd buiten de Ginnekenpoort
- 1/2 bunder land op de Lovensdijk bij de Molengracht
8 krijgt:
- huis De Vrachtwagen aan de Veemarktstraat met een huis daarachter dat uitkomt in de Veterstraat
[= thans St. Jansstraat]
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BIJLAGE 7
Machtigingen afgegeven door Bredase brouwers om buiten het Land van Breda schulden wegens geleverde bieren te innen,
1551 - 1662
datum

plaats waar geïnd mocht worden

bron

1551, 16/2
1551, 24/9
1552, 26/7
1559, 24/5
1612, 12/12
1613, 20/3
1614, 15/10
1618, 15/3
1618, 29/5
1619, 6/3
1620, 6/10
1624, 2/5
1647, 20/4
1647, 15/11
1648, 22/5
1648, 12/6
1649, 5/12
1653, 17/11
1655, 19/12
1658, 28/10

Poppel
Ooltgensplaat
Goes
Strijen
Amsterdam
Brouwershaven
Willemstad
Amsterdam
Terneuzen
Sluis
Gouda
Amsterdam
Utrecht (stad)
Utrecht (stad)
Den Haag
Poppel
Rotterdam
Delft
Tilburg
Berkel

GAB, ORA nr. 807
GAB, ORA nr. 807
GAB, ORA nr. 808
GAB, ORA nr. 810
GAB, ONA, nr. 49
GAB, ONA nr. 50
GAB, ONA nr. 24
GAB, ORA nr. 821
GAB, ORA nr. 821
GAB, ORA nr. 822
GAB, ONA nr. 70
GAB, ONA nr. 70
GAB, ONA nr. 140
GAB, ONA nr. 140
GAB, ONA nr. 132
GAB, ONA nr. 140
GAB, ONA nr. 140
GAB, ONA nr. 133
GAB, ONA nr. 134
GAB, ONA nr. 134

BIJLAGE 8
Opbrengsten van de bieraccijns door de stad Breda geheven in het Land van Breda, 1619/20 - 1789-90
bron: GAB, OSA, Stadsrekeningen, aangegeven jaren, hoofdstuk inkomsten wegens accijnzen
Alle bedragen zijn in guldens van 20 stuiver.
jaar

bedrag

bijzonderheden

1619/20
1623/24
1629/30
1634/35
1639/40
1643/44
1649/50
1659/60
1679/80
1699/1700

400
484
434
499
538
699
538
50
5
200

vanaf dat jaar tot 1795 een afkoopsom van 200 jaarlijks
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AANTEKENINGEN
Afkortingen
GAB
ONA
ORA
OSA
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.
25.
26.

Gemeentearchief Breda (vindplaats)
Oud-notariëel Archief (tot 1842) Breda
Oud-rechterlijk Archief Breda
Oud Stadsarchief Breda

GAB, ONA, inv. nr. 134, notaris Beeris, 19 december 1655.
V.A.M. Beermann, “ De lotgevallen van de stad”, in: Geschiedenis van Breda. Deel II (Schiedam, 1977)72
en Peeters, C.J.A.C., “Het aanzien van de stad”, in: Geschiedenis van Breda. Deel II. Aspecten van de stedelijke historie 1568-1795 (Schiedam, 1977)277.
M. Duijghuisen, “Een doodlopende weg. Infrastructuur en economische oriëntatie van Breda tussen
1650 en 1790”, in: Bijdragen tot de Geschiedenis, LXXVIII(1995)126.
T.E. van Goor, Beschryving der Stad en Lande van Breda (Den Haag, 1744)269-279 met daar de tekst van
de verordening uit 1535 waarbij de kamer werd opgericht door graaf Hendrik III van Nassau en werd
voorzien van een gedetailleerde instructie.
Zie over de informatiewaarde van boedelinventarissen: A.J. Schuurman, Materiële cultuur en levensstijl
(Wageningen, 1989) 41-59.
P. Scherft, “Het stedelijk ijkwezen te Breda,”, in: Jaarboek De Oranjeboom, V(1952)87.
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Bezemer, Rechtsbronnen, p. 15. Zie over dit monopolie: Brekelmans, F.A., “Het opslagmonopolie van
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1927)66.
GAB, OSA, Inv. Hingman nr. 428 d-4.
J. de Hullu en A.G. Verhoeven eds., Andries Vierlingh. Tractaet van Dyckagie (Den Haag, 1920)1 (citaat)
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hij was gehuwd met Cornelia Adriaan Gerritsdochter, eerder weduwe van Sebastiaan Jansz. van der
Schoot; ingeleverd bij de Weeskamer op 17 december 1639).
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I.J. Brugmans, Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft der 19e eeuw (2 dln.; Den Haag,
1956), dl. I, p. 236.
GAB, Archief Weeskamer inv. nr. 953 (inventaris sterfhuis Maria Huygens echtgenote van Johan van
Dijck, aangeboden aan de Weeskamer op 29 januari 1665).
GAB, ONA, inv. nr. 134 notaris Beeris (akte d.d. 13 januari 1656).
Techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel I Techniek en modernisering.
Landbouw en voeding (Zutphen, 1994)173-176.
GAB, ONA inv. nr. 53, notaris Naggers, 25 maart 1616 (verkoop brouwerij op het Ginnekenseinde).
GAB, OSA, bijlage bij de stadsrekening over het boekjaar 1728/29.
Gylkuip (gistkuip, de kuip waarin de gistende wort werd gedaan en waarin het gistingsproces plaatsvond). Tijdens dit proces kwam er veel schuim vrij. Zie: E.M.A. Timmer, De generale brouwers van
Holland, 5.
Ibidem.
GAB, ORA, inv. nr. 184-9 (dossier tavernier De Drie Moren contra brouwer Leyten).
Jan de Vries en Ad van der Woude, Nederland 1500-1815. De eerste ronde van moderne economische groei
(Amsterdam, 1995)42.
GAB, OSA, Inv. Hingman nr. 428 d 7.
GAB, OSA, Inv. IJsseling nr’s 6, 7 en 8 (resolutiën stadsbestuur 30 November 1554, 19 maart 1570, 11
juni 1575, 27 mei 1582 en 17 juli 1584). Over deze zaak werden nog veel meer resolutiën genomen.
De bedragen zijn met inbegrip van het rantsoengeld (5%) voor de jaren waarin de accijns verpacht werd
en zonder kosten van de inning, waaronder het loon van de collecteurs voor die jaren waarin de accijns
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A.C.M. Kappelhof, “Minder baas in eigen huis”, in: Bijdragen tot de Geschiedenis bijzonderlijk van het aloude
hertogdom Brabant, LXXIII(1990)329-330.

76
Jaarboek De Oranjeboom 51 (1998)

79.

Het tarief van de Generaliteitsaccijns was afhankelijk van de prijs van het bier. Het variëerde van ƒ 0,225
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wijnen, draagt hierin over aan Leonard zijn broer: een huis, brouwerij, achterhuis en erf met alle kuipen,
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moderne economische groei (Amsterdam, 1995)377-380.
113. GAB, OSA, Inv. Hingman nr. 428 d4.
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