De kunst van het bierbrouwen door zes
generaties Smits te Breda (1807-1968),
een industrieel erfgoed
door

HENK MUNTJEWERFF
In september 2002 kondigde Interbrew aan dat ze haar Bredase vestiging zou
gaan sluiten. Zo ontstond het idee de geschiedenis van de brouwerij de Drie
Hoefijzers in de laatste twee eeuwen vast te leggen voor het nageslacht.1 In september 2003 werd duidelijk dat Interbrew zo veel mogelijk opstallen wilde slopen, om
op die manier het terrein bouwrijp op te leveren aan projectontwikkelaar
Amstelland. Weliswaar was in 1994 dankzij het landelijke Projectbureau Industrieel
Erfgoed de brouwerij op de Rijksmonumentenlijst gekomen, maar haar toekomst
bleef onduidelijk. Wil herbestemming van de brouwerij goed uitpakken dan is een
uitvoerig gedocumenteerde beschrijving van het rijksmonument nodig.2
Tot de bronnen voor dit artikel behoort niet het bedrijfsarchief van de Drie
Hoefijzers, dat is jammer genoeg eind vorige eeuw vernietigd. Naast de diverse
bronnen in het Bredase stadsarchief kon voor informatie een beroep gedaan worden
op de familie Smits van Waesberghe.3
De nadruk in dit artikel ligt op het brouwproces, het brouwersvak en de productieruimten en de rol van de familie Smits daarbij.4 Ter vergroting van de gebruiksmogelijkheden van dit verhaal worden enkele tijdsdocumenten in extenso afgedrukt. Het betreft rondleidingen door de productieruimten, die karakteristiek zijn
voor deze bedrijfstak. Eerst schets ik een beeld van de brouwnijverheid en de afzonderlijke brouwerijen in de lange negentiende eeuw (1790-1916). De bijzondere positie van de brouwerij van de familie Smits kan op die manier duidelijk gemaakt
worden. Bovendien sluit dat aan bij de studie van Kappelhof over de Bredase
brouwnijverheid in de vroegmoderne tijd.5 Vervolgens wordt de Brabantse familie
Smits voor het voetlicht gebracht. Daarna worden in drie paragrafen de brouwerij in
de Boschstraat en de mouterij en de brouwerij in de Ceresstraat behandeld. Vooral
de brouwerij uit 1887 krijgt daarbij de nodige aandacht in verband met de mogelijkheden voor herbestemming van de gebouwen. Tot slot formuleer ik de essentie van
het belang voor Breda van de brouwerij de Drie Hoefijzers.
1. Bierbrouwerijen in Breda na 1790
Van oudsher was het merendeel van de Nederlandse brouwerijen gevestigd in
de zuidelijke provinciën, zowel in de steden als op het platteland.6 Het verbaast dus
niet dat in 1790 in Breda acht bierbrouwerijen in bedrijf waren. De omvang van de
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bierproductie in Breda vertoonde echter in de eerste helft van de negentiende eeuw
een dalende lijn. Die neergang kon slechts omstreeks 1830 tijdelijk onderbroken
worden als gevolg van de legering van extra militairen in verband met de Belgische
Opstand. In de jaren zestig begon de bierproductie weer te stijgen door export naar
Nederlands-Indië.
In 1790 waren er vier groepen brouwerijen in de stad Breda te onderscheiden.
Het waren allen koopbrouwers, dat wil zeggen ze brouwden voor de verkoop. De
kleine producenten met elk rond de 1000 vaten per jaar waren: de Twee Bellen
(1100), de Wolff (1000) en de Twee Hoefijzers (1300), samen goed voor 22,3% van
de Bredase productie. De middenmoters met circa 1800 vaten: de Drie Hoefijzers
(1700) en het Wit Anker (1800), te samen 22,9%, waarvan de Drie Hoefijzers
11,1%. De grote brouwerijen met ieder circa 2100 vaten: de Boom en de Witte
Leeuw, te samen 27,5%. En tot slot de superbrouwerij het Rode Hart met 4200 vaten, eveneens 27,5% van de Bredase productie omvattend. De totale Bredase productie in 1790 bedroeg 15.300 vaten.7
Volgens Van der Aa waren er gemiddeld twee arbeiders per stedelijke brouwerij
werkzaam en konden de plattelandsbrouwerijen in de Baronie doorgaans toe met
één arbeidskracht. Indien dit juist is dan zouden er minimaal 16 arbeiders, later minimaal 14 arbeiders, werkzaam moeten zijn geweest in de Bredase brouwnijverheid
voor 1850. In de stad groeide de werkgelegenheid in de brouwerijen naar de 20 à 30
arbeiders in de periode 1851-1879, vervolgens circa 35 arbeiders in de jaren 18801887, circa 50 arbeiders in de periode 1888-1905 en circa 70 arbeiders in de jaren
1906-1915.8
Verder is uit de literatuur bekend dat per 1000 hl bier in een traditionele brouwerij zonder stoom vier knechten nodig waren. Een redelijk grote brouwerij produceerde 3000 hl met 12 knechten (dus 250 hl per arbeider). Bijvoorbeeld in 1861/62
zijn er in Breda vijf brouwerijen met 25 man personeel, dus gemiddeld vijf man per
brouwerij. Dan was een topproductie van 6250 hl bier voor heel Breda mogelijk.
Productiegegevens van de Bredase brouwerijen zijn voor de periode 1823-1863
bewaard gebleven in de administratie van de patentbelasting. Bij de brouwerijen was
deze belastingaanslag sinds 1816 gebaseerd op de omvang van het moutbeslag in de
werkkuip, uitgedrukt in aantal vaten en kannen. De jaarproductie werd berekend
door de kuipinhoud te vermenigvuldigen met het aantal getrokken brouwsels. Het is
jammer dat de ambtenaren die de Bredase patentregisters invulden vrijwel nooit deze
berekening noteerden, maar slechts het eindbedrag. Hierdoor ontbreekt het ons aan
inzicht in de kuipinhoud van de meeste brouwerijen.9 De productie in een brouwerij kan ook uitgedrukt worden in het aantal gebrouwen, dat wil zeggen in het aantal
brouwsels gemaakt in de brouwketel. In 1898 behaalde de Drie Hoefijzers bijvoorbeeld 624 brouwsels.10
Een andere bron die inzicht geeft in de ontwikkeling van de Bredase biernijverheid is de bieraccijns, waar jaarlijks keurig verslag van werd gedaan, maar alleen als
totaal bedrag in guldens.11 Tussen de productie in vaten bier en de accijns in guldens
zou een correlatie moeten zitten, maar ik kon die in de Bredase gegevens niet ontdekken. Het grafiekbeeld wordt waarschijnlijk vertroebeld door twee factoren. Ten
eerste kregen de brouwers bij uitvoer naar het buitenland hun betaalde accijns re232
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tour. Ten tweede blijkt uit de patentregisters dat de meeste brouwers een korting
van 10% kregen op de berekende aanslag, maar niet altijd is duidelijk of die korting
al in het genoteerde bedrag zat of niet. De introductie van stoomkracht in twee
brouwerijen in 1870 en de start van industriële brouwerij in 1887/88 zijn duidelijk
af te lezen uit de toegenomen accijnsopbrengsten.12
In de periode 1825-1855 kunnen nog slechts twee groepen brouwerijen onderscheiden worden.13 Zij die beneden de 1000 vaten produceerden: de Wolff, de
Boom, de Twee Hoefijzers, en het Wit Anker; en zij die boven de 1000 vaten produceerden: het Rode Hart, de Drie Hoefijzers, en de Witte Leeuw. Het Wit Anker
behoorde voor 1825 tot de grote brouwerijen, maar verloor in korte tijd haar vooraanstaande positie. De Witte Leeuw, die in 1823-1825 nog de grootste brouwerij
was, viel na 1831 enorm terug, mogelijk was ze sterk afhankelijk geweest van de export naar België, die toen geheel wegviel. Alleen het Rode Hart wist optimaal te
profiteren van de Status-Quo tijd en daardoor was ze vanaf 1829 weer de grootste
producent. Na afloop daarvan daalde haar bierproductie vanaf 1841 constant, zo
sterk zelfs dat het Rode Hart van de familie Kerstens in 1863 de op een na laagste
productie haalde.
De brouwerij de Drie Hoefijzers van de familie Smits wist haar koppositie in de
eerste helft van de negentiende eeuw aardig te behouden, totdat ze vanaf 1853 in
een vrije val terecht kwam. In 1863 was de Drie Hoefijzers de slechtst presterende
brouwerij te Breda, met als enige een productie beneden de 1000 vaten. Het Rode
Hart en de Drie Hoefijzers waren tussen 1831 en 1855 samen goed voor de helft van
de Bredase bierproductie, daarna zakte de brouwerij van Smits weg tot rond de vijftien procent en de brouwerij van Kerstens bleef steken op circa twintig procent. Ter
voorkoming van het gehele verval hunner fabrieken hadden de bierbrouwers in de regio
Breda zelfs de bierprijs in 1847 en 1854 met een gulden per ton van 160 liter verhoogd: Beste bier ƒ 12,-, Provisie bier ƒ 10,-, Gerste bier ƒ 7,-, Wit bier ƒ 7,-.14 De
productie bij de Witte Leeuw en het Wit Anker kende een grillig verloop, dat hen
niet belette in 1863, ieder ruim 20 procent, meer te produceren dan Kerstens en
Smits. Het meest opmerkelijk was de ontwikkeling bij de Twee Hoefijzers van de
familie Van Reuth, die kans zag vanaf 1841 constant te groeien, zodat de Twee
Hoefijzers in 1863 de grootste producent geworden was, goed voor een kwart van
de Bredase bierproductie.
Doch gemeten naar zuiver inkomen in 1852 hadden de eigenaren wed. Smits
(Drie Hoefijzers), Kerstens (Rode Hart), en Ruyssenaars (Witte Leeuw) ƒ 150,- te
besteden, terwijl met ƒ 100,-: P. van Reuth (Twee Hoefijzers), Van Aken (Wit
Anker) ook nog een relatief hoog inkomen genoten. Alleen de tapijtfabrikant en de
eigenaren van de windmolens hadden een hoger inkomen.15
Voor de tweede helft van de negentiende eeuw zijn bijna geen kwantitatieve
gegevens per brouwerij bekend, doordat in de patentregisters niet langer standaard
voor iedere brouwerij de productie werd vermeld, wel levert deze administratie
kwalitatieve informatie.16 Vanaf 1863 geven de gemeenteverslagen, met daarin opgenomen de verslagen van de Kamer van Koophandel, enig inzicht in de toestand van
de brouwerijen. Vooral de export was opvallend: Sedert eenigen tijd is men in eenige der
alhier bestaande bierbrouwerijen begonnen met bier voor de Oost-Indische bezittingen te brou238
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wen, hetgeen een gunstig resultaat gehad heeft, daar in den laatsten tijd aanzienlijke bestellingen deswegens gedaan zijn, alhoewel slechts in zijne geboorte, zoude dit voor aanmerkelijke
uitbreiding vatbaar zijn.17 In de jaren zeventig was de teneur dat het redelijk ging.
Verbeteringen vonden plaats in de ondernemingen, zoals stoom in de bierbrouwerijen van de firma Van Reuth en de firma Smits van Waesberghe, die daardoor
aan de toenemende vraag konden voldoen.18 In 1873 ging het gerucht dat een
stoombierbrouwerij op de geslechte vestingwerken zou worden opgericht, maar de
verwachting kwam niet uit.19 Het betrof hier waarschijnlijk niet een plan van Smits,
maar een poging van een van de andere bierbrouwers te Breda. De eerste stoombierbrouwerij in Nederland was de Hooiberg te Amsterdam uit 1860.
Vanaf 1887 zijn er twee kampen: bovengisting versus ondergisting; het oude
Bredase gerste bier versus het jonge Beiers bier (pils); binnenlands versus buitenlands.
De grootste onderneming van F. Smits van Waesberghe werkte voortaan met ondergisting, terwijl de firma’s P. van Reuth, J.E. Vreede en N. van Mierlo volgens de
bovengistende methode bleven werken. De productieverhoging in Breda was te
danken aan slechts één brouwerij, de firma Smits.20 Toch zagen ook de traditionele
brouwerijen in ruime mate hun afzet toenemen. Ze konden hun goede naam handhaven.21 In tegenstelling tot de andere brouwerijen verzond Smits van Waesberghe
veel bier naar Holland en naar elders.22 De Drie Hoefijzers beschikte sinds 1884 over
een eigen depot in Den Haag onder leiding van Antonie Krijnen, het was daarmee
de oudste en grootste afzetmarkt van de brouwerij buiten Brabant.23
In 1901 blijkt dat Smits van Waesberghe niet alleen het grootste aantal hectoliters
produceert, maar dat het bier zowel door boven- als ondergisting wordt gebrouwen.24
In hoofdlijnen volgt nu de ontwikkeling van de individuele brouwerijen, gerangschikt op jaar van verdwijnen. Op de brouwersweduwen na werkten er in de
brouwnijverheid geen vrouwelijk personeel.
Brouwerij de Twee Bellen, wijk B.341, Haagdijk 133 (-1815)
Koopbrouwer Egidius van den Enden van de Twee Bellen produceerde in 1790
circa 1100 tonnen bier. In de patentregisters van 1806-1808 staat hij vermeld als
bierbrouwer. Egidius van den Enden was gehuwd met Clasina van der Sluijs. De
brouwer Van den Enden moest in 1815 zijn twee huizen en de brouwerij aan de
Haagdijk publiek verkopen. Over de reden daarvan tasten wij in het duister. De
nieuwe eigenaar van de brouwerij werd voor ƒ 4.300,- de Bredase aannemer en
koopman Pieter Huyzers Aryzoon, die het bedrijf niet voortzette.25 In het Relevé
van 1818 staat vermeld: Pieters Huyzers Aryzoon, metzelaar, B.340 (huis de
Trompet) en B.341 (vm brouwerij).26
Brouwerij de Boom, wijk D.229, Boschstraat 33 (-1835)
Koopbrouwer Johannes Weterings van de Boom produceerde in 1790 circa
2100 tonnen bier. Johannes Weterings was gehuwd met Maria Lucia Kerstens, dochter van bierbrouwer Adriaan Kerstens en Anna Elisabeth Floren. Zijn zoon Cornelis
Adrianus Weterings (geb. Breda 30 maart 1776 - overl. Breda 21 december 1818)
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volgde hem in 1805 op als brouwer. Hij was gehuwd met Marie Anne Bernardine
Pansius. C.A. Weterings is een neef van B.A. Kerstens.
In 1806-1808 werd C.A. Weterings voor het patentrecht aangeslagen als bierbrouwer, met haarpoeder (pruik) en jachtpatent. In 1814 sloot hij met zijn buurman,
de koopman C.J. Raats, een vennootschap voor de exploitatie van de tapijtfabriek
‘Tot Nut der Armen’. (Hij was aangever van Weterings overlijden). Bij de volkstelling van 1816 woont Cornelis Weterings, bierbrouwer, met zijn gezin op D.229. In
het Relevé van 1818 staan al de Erven C.A. Weterings, D.229, brouwerij.
(huisnr.33) vermeld, met woonhuis op Boschstraat D.227 - D.228 (huisnr.31).
In het patentregister van 1823/24 kon ik de brouwer niet terug vinden, maar in
1825 is dat Johannes Gerardus van Gils. In dat zelfde jaar kocht Weterings’ schoonzoon H.J. Gillemans van J.G. van Gils de brouwerij en mouterij genaamd de Boom,
wijk D.229, inclusief de ketels, kuipen en koelbakken voor ƒ 4.000,-. Hij kreeg
daarvoor van Van Gils een hypothecaire lening van ƒ 5.000,- en gaf daarvoor als onderpand diverse percelen zaailand.27 De nieuwbakken brouwer Hendrikus Jacobus
Gillemans (-overl. Breda 5 juni 1829) was tot dan toe controleur van het waarborg
der goud- en zilverwerken te Breda geweest en gehuwd met Josepha Adriana
Francisca Weterings. Deze kleine brouwerij wist onder Gillemans en zijn opvolger
gedurende 1826-1831 zo’n 10% van de Bredase productie te leveren, ruim 750 vaten, maar viel daarna helemaal weg.
De weduwe H.J. Gillemans-Weterings bleef met kroost en zonder beroep tot
1830 op D.229 wonen, waarna zij de brouwerij verkocht aan de lood- en tingieter
C.J. Beens, die woonde op D.154 in 1830. Voor hem was het bierbrouwen een nevenberoep, waar hij in 1835 de brui aan gaf.28
Brouwerij de Wolff, wijk B.82, Ginnekenstraat 38 (-1836)
Koopbrouwer Jan Carel van Naerssen van brouwerij de Wolff produceerde in
1790 circa 1000 tonnen bier. In het patentregister van 1806-1808 staat hij vermeld als
bierbrouwer, met haarpoeder en jachtpatent. Johannes Carel van Naerssen was ongehuwd (Roosendaal 1765-) en werd in 1829 wethouder van Breda. De patentregisters
van 1823-1835 noemen hem als bierbrouwer. Het bedrijf werd in 1836 stilgelegd.29
Deze kleine brouwerij die in 1823 nog steeds 1000 vaten produceerde, ruim
11% van de Bredase productie, ging in zes jaar tijd met 40% achteruit. Vervolgens
duurde het nog eens zes jaar voordat de zaak in 1835 gesloten werd, met een productie van nog slechts 121 vaten.
Brouwerij het Rode Hart, wijk C.42, Haagdijk 10 (-1888)
De brouwerij van Adrianus Kerstens was tijdens de 18e eeuw het bedrijf met de
grootste bierproductie in de stad Breda. Koopbrouwer weduwe Adrianus Kerstens
van het Rode Hart produceerde in 1790 circa 4200 tonnen bier. Deling van de nalatenschap van Adriaan Kerstens, bierbrouwer, gehuwd met Anna Elisabeth Floren (zij
overleed circa 1802) vond in 1807 plaats door de twee kinderen: de arts Jacobus
Kerstens en Maria Lucia Kerstens, de weduwe van bierbrouwer Johannes Weterings.
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De oudste zoon van Jacobus Kerstens, die met Maria de Wit gehuwd was, werd
omstreeks 1802 de opvolger in de brouwerij. Deze Bernardus Adrianus Kerstens
(Breda 1778-Breda 7 februari 1840), staat in de patentregisters van 1806-1808 vermeld als bierbrouwer, mouter en graankoopman. Zijn jongere broer Hendricus
Willibrordus Kerstens (geb. ca.1790) trok in 1812 naar Tilburg en werd daar de
grondlegger van de textieldynastie Kerstens. Uit het Relevé van 1818 blijkt dat de
brouwer B.A. Kerstens veel onroerend goed bezat in Breda.30
Gedurende de periode 1823-1839 staat Bernardus Adrianus Kerstens vermeld als
bier- en azijnbrouwer, koopman. Om aan de toegenomen afzet van zijn brouwerij te
kunnen voldoen vroeg B.A. Kerstens in december 1830 tot gemak van zijn trafiek de
brouwerij, staande op de Haagdijk te Breda wijk C.42 genaamd het Roode Hart, een rosmolen op de werf te mogen stellen. B&W van Breda zagen dat helemaal niet zitten
in verband met het toezicht op het graanmalen dat daardoor bemoeilijkt zou worden
en ze traineerden de zaak.31 Onder druk van G.S. kon de vergunning uiteindelijk
toch in juni 1831 verkregen worden, onder de nadrukkelijke voorwaarde dat toezicht door de stedelijke belastinginspecteur te allen tijde kon plaatsvinden.32
Egidius Josephus Antonius Kerstens (Breda 18 mei 1809- na 1878), volgde in
1840 als oudste zoon zijn vader op in de bierbrouwerij, met mouterij voor eigen gerief. E.J.A. Kerstens was gemeenteraadslid van Breda (1851-1862), maar bedankte in
1863 omdat zijn jongere broer mr. Andreas Kerstens (25 april 1818- 25 april 1870)
burgemeester werd. Daarop werd Egidius bestuurslid van de Kamer van Koophandel
Breda (1863-). De 69 jaar oude E.J.A. Kerstens woonde in 1878 op B.299 (Haagdijk
5), tegenover de brouwerij. Zijn zoon Bernardus Cornelis Maria Kerstens (Breda 23
maart 1851-) was ongehuwd, en kwam in 1870 bij pa in de zaak werken. Hij was
vanaf circa 1877 de bierbrouwer. In 1876-1877 werkten er maar vier man en in
1878-1879 nog maar drie. Op 7 februari 1880 vertrekt B.C.M. Kerstens plotseling
naar Den Haag.
De brouwerij werd voortgezet door de daarvoor opgerichte firma A.G. Van der
Roest & Junghuhn. Dat leidde in 1880 direct tot een verdubbeling van het personeel
naar zes man.33 In mei 1880 kreeg A.G. van der Roest een vergunning voor de
plaatsing van een 4 pk horizontale stoommachine en een verticale stoomketel in zijn
bierbrouwerij (kad.sectie A.1209), onder de voorwaarde dat de schoorsteen minstens
15 meter hoog was en voorzien van een vonkenvanger. Pas in oktober kwam GS af
met de gebruiksvergunning.34
De expediteur en koopman in steenkolen Adrianus Gerardus van der Roest
(overleden Breda 17 februari 1882), woonde in de Gasstraat.35 De bierbrouwer van
de twee firmanten was F.L.C. Junghuhn, die dan ook op C.42 bij de brouwerij
woonde (1880-1885). Na het overlijden van zijn eerste compagnon ging hij verder
onder de firma Junghuhn & Co. De nieuwe compagnon was J.R. baron van Keppel,
hij kwam 27 december 1882 vanuit Heerenveen naar Breda. In 1885 meldde de firma dat ingenieur J.R. van Keppel voortaan het bestuur en de tekeningsbevoegdheid
van de firma Junghuhn & Co. had, wegens het vertrek van F.L.C. Junghuhn (-overleden Breda 18 januari 1892).36
De stoombierbrouwerij Het Rode Hart prees haar bier aan als puik. In 1884
heette het puik maarts Provisiebier. De firma adverteerde in 1886 met Extra Stout,
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puik Princesse bier, en Anglo-Hollands Extra Stout aanbevolen door Bredase doctoren. In 1887 was er puik Wit bier. Het bier van Junghuhn & Co. was verkrijgbaar
bij café-restaurant De Beurs en op de KMA.37
Vanaf 1889 dreef J.R. van Keppel aan de Haagdijk de blik-conservenfabriek De
Voorzorg, die dankzij leveranties aan Oost- en West-Indië gouden tijden beleefde.
In 1901 had de baron zijn schaapjes op het droge en sloot de fabriek. Voortaan zou
hij zich inzetten voor de restauratie van de Grote Kerk en haar geschiedschrijving.
Vanaf 1903 tot 1913 was hij gemeenteraadslid.
De familie Kerstens bezat naar de omvang van de productie gemeten de grootste
brouwerij in Breda, die meestal tussen 2000 à 3500 vaten produceerde, goed voor 20
tot 30% van de Bredase productie. Het was een situatie die gedurende de achttiende
eeuw al bestond. Van de Status-Quo periode wist ze buitengewoon goed gebruik te
maken met een topproductie van 3668 vaten in 1835, terwijl ze in 1838 procentueel
het best scoorde met ruim 45% van de Bredase productie. In 1847 zakte de bierproductie voor het eerst onder de 2000 vaten, een ontwikkeling die zich voortzette en
in 1863 zelfs onder de 1000 vaten kwam. Die lage productie in 1863 was altijd nog
goed voor ruim 20% van de productie in de Bredase brouwnijverheid. De komst van
Bernardus Kerstens in de zaak en zijn bewind gedurende de jaren zeventig gaf geen
verbetering te zien, de productie haalde nog net 6% van de totale Bredase productie.
Brouwerij het Wit Anker, wijk C.265-266, Haven 4-5 (-1901)
Koopbrouwer Arnoldus van der Pluym van het Anker produceerde in 1790 circa 1800 tonnen bier. De Bredanaars Norbertus Reynier van der Pluym, koopman en
Johannes Theodorus Josephus van Beek sloten in 1806 een contract van negotatie,
waarbij de eerste de brouwerij en ƒ 1.000,- inbracht en de tweede ƒ 7.000,-. De
brouwerij het Anker was en bleef op dat moment het eigendom van Arnoldus van
der Pluym, de vader van N.R. van der Pluym. De vennootschap onder firma ging
heten Van der Pluym en Van Beek, en staat als zodanig in het patentregister van
1806-1808.38 De arts Arnoldus van der Pluym was gehuwd met Maria Anna van den
Kieboom. Ze woonden in 1808 in Den Bosch. Het Relevé van 1818 noemt
Arnoldus van der Pluym nog steeds als eigenaar van de brouwerij en enkele andere
werkruimten in de stad.39
Stond hij in 1806-1808 nog als koopman te boek, in de patentregisters van
1823-1833 staat Norbertus Reinier van der Pluym (overl. 22 juli 1833) vermeld met
bierbrouwerij en mouterij voor eigen gerief. De weduwe N.R. van der Pluym,
Cornelia Johanna Maria Bierstekers (overl. 9 augustus 1842), die de zaak voortzette,
droeg de zaak uiteindelijk in 1840/41 over. Haar bierbrouwende zoon Petrus
Cornelis Antonius van der Pluym was in 1836 een tapijtfabriek begonnen. De andere zoon Hendrikus Cornelis Augustinus (Breda 1807) was volgens de Volkstelling in
1829 bierbrouwer, maar in 1839 niet meer.
De nieuwe eigenaar werd Arnoldus Adrianus van der Burg, afkomstig uit
Schiedam en als bierbrouwer te Breda wonende. Hij verkreeg in 1841 de brouwerij
met financiële hulp van zijn vader Arnoldus van der Burg, koopman te Schiedam.40
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Volgens het patentregister droeg A.A. van der Burg de zaak per 12 maart 1844 over
aan J.A. van Aken. De bierbrouwer Josephus Antonius van Aken (Oudenbosch 2
maart 1815-Breda 7 maart 1900; RK), die bestuurslid was van de Kamer van
Koophandel Breda (-1863), ging begin 1863 de politiek in.41 Hij was achtereenvolgens gemeenteraadslid (22 juli 1863-1897), lid Provinciale Staten (1870-1900) en
wethouder (6 september 1881-1897).42 Gehuwd met Cornelia Maria Norbertina van
Mens (Breda 1 september 1820- ), met vier kinderen. Daarnaast was J.A. van Aken
in 1871/72 de financier van de Bredase Suikerfabriek Van Aken, Segers & Cie.43
Het patentregister weet te melden dat per 7 januari 1863 W. Ebeling, de firma
J.A. van Aken voortzet. Willem Ebeling (Amsterdam 19 april 1819-; HL) was gehuwd met D.H.E. van Rossum (Arnhem 1823-; NH), met twee kinderen. Het gezin Ebeling vertrok 22 april 1870 naar Drumpt, een dorp bij Tiel.
De zaak werd nu overgenomen door J. Verfürth, vanaf 1874 onder firma
Verfürth & Co en met mouterij voor eigen gerief. Verfürth was naast bierbrouwer
tevens logementhouder in de Kraanstraat D.380. Tijdens zijn bewind werkten er
volgens het Gemeenteverslag drie tot vier man in de brouwerij. Per 1 oktober 1887
werd de brouwerij door J. Verfürth overgedaan aan de firma N. van Mierlo.44
Norbertus Maria van Mierlo (1864-1892) was een zoon van de arts P.R. van
Mierlo, die samen met zijn oudste zoon J.J. van Mierlo in 1884 de bank Van Mierlo
had gesticht. De jongste zoon Johannes Roelandus werkte in de brouwerij. De beide
ongehuwde broers Van Mierlo bleven bij hun vader in de Nieuwstraat 21 wonen.
Een zus van hen was gehuwd met de advocaat en procureur Antonius J.I.M. Smits,
een nazaat van de Oosterhoutse brouwerstak van de familie Smits. Bij de firma Van
Mierlo werkten maar twee man in de brouwerij volgens het Gemeenteverslag. Dat
aantal verdubbelde in 1892. Echter op een foto uit deze tijd staat het personeel van
de brouwerij het Wit Anker in de zomer van 1892 afgebeeld met zes man. Mogelijk
inclusief personeel van de mouterij.45
J.R. van Mierlo (1868-1909), die de eigenaar was sinds het overlijden van zijn
broer in 1892, had het plan opgevat om in 1897 een nieuwe brouwerij op grote
schaal te bouwen.46 Ongetwijfeld met steun van de bankiers van de familie, maar het
bleef bij een plan. De brouwerij was gevestigd op Haven 5 en het bijbehorende
woonhuis op Haven 4 werd in 1900 bewoond door gemeente-ontvanger mr. F.F.X.
Cerutti. In 1901-1902 werd het bedrijf stilgelegd. Nergens vond ik een bericht aangaande het waarom van de opheffing van Van Mierlo.
Deze brouwerij produceerde van 1826 tot 1861 jaarlijks tussen de 500 à 1000
vaten bier, goed voor ruim 10% van de productie in Breda. Met de komst van
Ebeling in 1862/1863 steeg de productie voor het eerst sinds 1823-1825 weer boven
de 1000 vaten, ruim een vijfde van de Bredase bierproductie. Onder Verfürth zakte
de productie weer weg. Tijdens de periode Van Mierlo werden slechts 373 vaten per
jaar geproduceerd, maar bierproductie halen was niet het belangrijkste. Misschien
was de mouterij met zeven arbeiders het voornaamste bedrijfsonderdeel.47
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Brouwerij de Twee Hoefijzers, wijk B.54, Ginnekenstraat 26-28 (-1916)
Koopbrouwer Henricus Josephus van Reuth van de Twee Hoefijzers produceerde in 1790 circa 1300 tonnen bier. Zijn weduwe, Anna Catharina Kerstens, hertrouwde op 2 juli 1796 onder huwelijkse voorwaarden met Ignatius Petrus Coppens.
De voorwaarden hielden in dat de brouwerij eigendom bleef van de weduwe Van
Reuth en dat Coppens die kon huren. Om aan gerezen onduidelijkheden een einde
te maken, sloten Coppens en zijn vrouw in 1805 een nieuwe overeenkomst.
Coppens huurde voortaan de brouwerij, mouterij en stokerij voor 400 gulden per
jaar en zou tevens zijn stiefzoon Pieter van Reuth in de affaire de nodige instructiën geven, totdat denselve van een grondige kennis en wetenschap sal hebben bekoomen en in staat
was het bedrijf zelf te leiden.48
Gedurende 1806-1808 stond Ignatius Coppens in het patentregister vermeld als
bierbrouwer en winkelier in sterke drank, terwijl Pieter van Reuth, als zodanig in
1807-1808 vermeld wordt. Ignatius Coppens draagt in 1809 zijn rechten in de brouwerij over aan de gebroeders Adrianus Henricus van Reuth en Pieter van Reuth.
Voor de aanwezige voorraden en de gereedschappen in de brouwerij, mouterij en
stokerij betalen ze ƒ 2.400,-.49 Het Relevé uit 1818 noemt nog de brouwerij van de
gebroeders van Reuth op wijk B.54 (huisnr. 28), maar de patentregisters van 18231859 geven alleen Pieter aan als brouwer.
Pieter van Reuth (Breda 1788-Breda 11 februari 1864) was gehuwd met Anna
Catharina Demoulin (Brussel 1787-); dit kan duiden op contacten met Belgische
brouwers. Na het overlijden van zijn bierbrouwende zoon Johannes Pieter van
Reuth (Den Haag 1810-Breda 29 januari 1859), die in 1845 een van de oprichters
van de Kamer van Koophandel was geweest, zocht vader Pieter een nieuwe compagnon. Hij vond die in de persoon van de Princenhaagse grondeigenaar Arnoldus
Wilhelmus Justus Leonardus van Tets (Ossendrecht 17 oktober 1829 - Breda 22
maart 1882; NH), Willem van Tets voor zijn vrienden. Op 4 augustus 1859 werd de
v.o.f. P. van Reuth opgericht, met J.M. Kwisthout Azn als bedrijfsleider.50
Volgens het patentregister nam A.W.J.L. van Tets de firma P. van Reuth in zijn
geheel over in 1861. In 1862 berichtte Van Tets aan B&W, ter voldoening aan de bestaande verordening op de invordering eener plaatselijke belasting op de bieren, dat hij zijn
roerkuip had vergroot. Jammer genoeg weten we niet welke omvang die kuip kreeg,
omdat het toezicht in handen was gesteld van de Controleur der plaatselijke belastingen en van zijn archief is niets bewaard gebleven.51 In september 1870 verzocht W.
van Tets, firma P. van Reuth aan G.S. om in zijn bierbrouwerij een hoogedruks
stoomwerktuig met stoomketel te mogen plaatsen, ter drijving van de verschillende toestellen. Op 24 november 1870 ontving hij de vergunning tot gebruik van zijn stoomwerktuig in zijn bedrijf aan de Ginnekenstraat B.54, kad.sectie A.805.52 In 1878
volgde een hernieuwde gebruiksvergunning voor de stoomketel.53 In de brouwerij
werkten volgens het Gemeenteverslag tien à elf man in de jaren 1876-1888. De firma van Reuth had in 1881 de beschikking over een kuip met een inhoud van 129
hl, waarin ze 25 brouwsels had gemaakt, totaal 3225 hl beslag.54
De in 1882 overleden A.W.J.L. Van Tets was gehuwd met J.A.J. Oosterzee
(Rotterdam 1837- overl. Breda na 1900), ze hadden een zoon Hebbe Lambertus van
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Tets (Breda 13 april 1866-; DG), die was afgestudeerd als ingenieur in Delft. Hij huwde in 1892 en vertrok in 1895 naar Bussum. Zijn zoon Willem (Breda 13 februari
1894-) was naar diens opa vernoemd. De wed. A.W.J.L. van Tets, voerde gedurende
1883-1893 de firma P. van Reuth samen met de bedrijfsleider J.M. Kwisthout Azn,
die volgens het patentregister tevens mede-vennoot werd. Bedrijfsleider Kwisthout
vierde in 1884 het feit dat hij 25 jaar werkzaam was bij de bierbrouwerij. Dat jubileum gold eveneens voor de werkmeester en enkele knechten.55 Het personeel werd
daarop getrakteerd op een fabrieksuitje.56 J.M. Kwisthout Azn woonde op B.81 en
was daarnaast werkzaam als mineraalwaterfabrikant onder de firma F. van Goch.
In 1885 vond er een ongeval plaats bij de bierkelder op het eind van de
Ginnekenstraat.57 Er werken gedurende 1889-1903 nog maar zeven à acht man, het
valt niet uit te maken of dat was door verminderde productie of door verbeterde
techniek. Inmiddels was in 1891/92-1893/94 de firma P.van Reuth, hofleverancier
en leverde ze per jaar gemiddeld 7400 liter bier aan Café Piet Jonkers (in 2004 Café
De Beyerd) à ƒ 12,50 per vat van 150 liter.58 In 1895 laat H.L. van Tets op B.54
(huisnr.28), sectie A.2162 de woning verbouwen tot winkel.59 In 1900 woonde de
weduwe Van Tets in de Reigerstraat 8 en kende het adres B.54 geen brouwers meer.
Bij de firma P. van Reuth werkten in 1905-1915 weer tien à elf man. Het personeel (10 man sterk) gaat in 1910 op de foto bij de bierkelder op de huidige locatie
van het Grand Theater.60 In 1915/1916 zou de firma zijn overgenomen door de
Drie Hoefijzers, volgens het Klein Breda’s Brouwersboek heette zij Het Zwarte Kruis
zondermeer. Maar Tempelaars geeft aan dat de brouwerij pas op het eind van haar
bestaan de naam gewijzigd had in Het Zwarte Kruis.61 Vanaf 1916 was het personeel
werkzaam voor de Drie Hoefijzers, afgaande op de nijverheidsstaat in het Gemeenteverslag.
De fabrieksschoorsteen van de firma Van Tets werd in 1919 gesloopt wegens
bouwvalligheid.62 De bierkelder is kort daarop afgebroken ten behoeve van de bouw
van het Grand Theatre. In 1931 volgde nieuwbouw van het winkelpand, met behoud van de kelders, door architect J. de Lint, waardoor het huidige aanzien van
Ginnekenstraat 28 ontstond.
Brouwerij de Twee Hoefijzers produceerde in de periode 1823-1833 jaarlijks
tussen de 500 à 700 vaten, goed voor gemiddeld 7% van de Bredase productie. Het
decennium daaropvolgend lag de productie jaarlijks op 750 tot 850 vaten, een tiende
van de Bredase productie uitmakend. Vanaf 1844 groeide de productie gestaag en in
1851 passeerde het bedrijf de grens van 1000 vaten. Dat bracht haar op een aandeel
van 20% van de Bredase productie. In 1857 nam ze met 1136 vaten een kwart van
de Bredase productie voor haar rekening. Niet alleen nam haar procentuele aandeel
toe, ook de feitelijke productie groeide tijdens de eerste helft van de negentiende
eeuw. In 1863 was de Twee Hoefijzers met 1635 vaten bier veruit de grootste brouwerij in Breda. Vergelijkende cijfers ontbreken voor de jaren zestig maar de toegenomen productie tot bijna 3000 vaten in 1868-1869 rechtvaardigt de uitspraak dat in
1870 de Twee Hoefijzers van de familie Van Reuth veruit de belangrijkste bierproducente was geworden. Tot 1887 bleef ze ook de grootste werkgever in deze nijverheid. Het verklaart waarom ze in staat was als eerste te investeren in een stoombier246
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brouwerij. Uiteindelijk werd haar voorsprong ingelopen door de Drie Hoefijzers van
de familie Smits, die in 1878 ruim 3800 hectoliter fabriceerde tegenover ruim 3200
hectoliter door de Twee Hoefijzers. In de jaren tachtig zette zich een daling in van
de productie. In 1887 het laatste jaar dat Smits alleen bovengistend bier brouwde,
waren de cijfers respectievelijk 2565 hl en 6238 hl.
Brouwerij de Witte Leeuw, wijk C.286-286a, Haven 20-21a (-1916)
Koopbrouwer Willem Jamez van de Leeuw produceerde in 1790 circa 2100
tonnen bier. In het patentregister van 1807-1808 werd Jamez aangeslagen als bierbrouwer, met haarpoeder (pruik) en jachtrecht. Bierbrouwer Willem Jamez verkocht
op 7 juli 1813 zijn brouwerij aan de uit Bergen op Zoom afkomstige koopman
Jacobus van der Schrieck. Willem ging rentenieren en verstrekte Van der Schrieck
een kapitaal van ƒ 5.800,-.63
In 1819 had Van der Schrieck weer behoefte aan kapitaal, ditmaal verstrekte de
burgemeester van Breda, F.A. Werden, hem ƒ 2.200,-.64 In 1828 leende hij
ƒ 2.000,- van de familie Bosmans en in 1835 was hij ƒ 500,- schuldig aan de
Oosterhoutse mouter Willem Johan van Etten. Steeds zette hij zijn brouwerij de
Witte Leeuw in als onderpand, speciaal met de daarin zich bevindende brouwketels, brouwkuipen en koelbakken, mitsgaders de gereedschappen.65 Deze volzin, die bij vrijwel iedere
brouwerij akte voorkomt, verhult echter de daadwerkelijke inrichting van de brouwerij. Jacobus van der Schrieck (Bergen op Zoom 1786- Breda na 1839) was gehuwd met Adriana Johanna Verlegh (Breda 1791-).
In 1832 ging Van der Schrieck een associatie aan met de Bredase graankoopman
Jacobus van Haperen, ten behoeve van de exploitatie van de bierbrouwerij en mouterij de Witte Leeuw. Van Haperen fourneerde 16.000 gulden aan het bedrijf. De
aanwezige voorraad bier mocht Van der Schrieck ten eigen bate nog verkopen.66
Het patentregister kent dan alleen Jac. van Haperen, firma J. van der Schrieck. De
bierbrouwer met mouterij voor eigen gerief woonde op wijk B.331 en in 1839 op
wijk B.206. Toch was J. van der Schrieck volgens de Volkstelling in 1839 nog steeds
bierbrouwer.
De Bredase koopman P.A. van Riel werd in 1840 de nieuwe eigenaar. Volgens
het patentregister was hij pachter van haardas. In de verkoopakte uit 1841 wordt
Pieter Antonie van Riel, hovenier en aannemer genoemd. De uit Zevenbergen afkomstige Leendert Ruyssenaars (Zevenbergen 19 juli 1818 - Parijs, Fontaineblaeu 8
januari 1890), een ongehuwde bouwman, werd voor ƒ 11.200,- de nieuwe eigenaar
van het herenhuis met (...) bierbrouwerij en mouterij, vanouds genaamd de Witte Leeuw,
voorzien van twee groote vaathuijsen, bergplaats voor brandstoffen, eest, welpomp, twee graanzolders en delling, ruime kelder, (...). Inclusief de gereedschappen (...) Een koperen
brouwketel, ter inhoudsgrootte van veertig vaten zeventig kannen (65,5 hl), eene dito groot zes
en veertig vaten vijf en veertig kannen (75 hl), een brouwkuip groot negen en dertig vaten zestig kannen (64 hl) en tot mindere kwaliteit ingerigt, drie koelbakken, lekbak, met heele pomp
en geilkuip, voorts koperen akers, jagers kitten, bierwagen en bierboomen (...).67
We krijgen met deze beschrijving een zeldzame inkijk in een Bredase brouwerij
in de negentiende eeuw. Maar voor een juist beeld van de indeling moeten we te
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1. Opmetingstekeningen van de
mouterij van de bierbrouwerij de
Witte Leeuw aan de Haven.

rade gaan bij een plattegrondtekening uit 1898 en de opmetingstekening uit 2004
van NV Stadsherstel. De brouwerij bestond uit een bouwlaag met zolder waarop de
koelbakken stonden. Deze brouwerij lag achter de nog steeds aanwezige achttiendeeeuwse mouterij van drie verdiepingen hoog.
In de patentregisters van 1841-1866 staat Leendert Ruyssenaars steeds vermeld
als bierbrouwer, met mouterij voor eigen gerief. In juli 1865 vernieuwde
Ruyssenaars nog zijn brouwketel, waarvan hij de gemeente in verband met de plaatselijke belastingen op de hoogte stelde, helaas zonder nadere details te vermelden.68
Leendert vertrok 24 april 1868 naar Brussel, nadat hij in 1867 de brouwerij met
mouterij had overgedaan aan J.E. Vreede.
Brouwer Jacob Elie Vreede (Den Haag 5 juli 1826- Breda 10 juni 1897; geen)
vestigde zich in 1867 in Breda, en was gehuwd met Cato van Gessel (Semarang 9
juni 1834-; NH). Hij was een geliefd gemeenteraadslid (15 februari 1872-1897) en
bestuurslid van Concordia. In 1872 berichtte Vreede aan B&W dat er eerstdaags eene
gaskrachtmachine in zijn bierbrouwerij de Witte Leeuw zal worden daargesteld, waartegen hij
vertrouwt dat geene bedenkingen zullen bestaan. Zijn vertrouwen werd niet beschaamd,
hij bleek er zelfs geen vergunning voor nodig te hebben.69 Twee jaar later berichtte
Vreede op dezelfde nonchalante manier aan B&W dat hij met ingang van 13 juli
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1874 enige veranderingen aan zijn brouwerij zou uitvoeren. De werkzaamheden behelsden het geheel afbreken en vernieuwen van de ovens en de schoorsteen (in de
mouterij), alsmede het uitnemen en stellen der ketels (in de brouwerij). De afhandeling werd in handen gesteld van de stadsarchitect.70
De brouwerij had de beschikking over een heuse bierkelder aan de
Markendaalseweg 38-42, met muren van 80 cm dik, die lag nabij blekerij Van
Hofwegen; in 1884 redden knechts van Vreede een drenkeling uit de Mark.71 De
koeling in de bovengrondse kelder gebeurde met behulp van natuurijs volgens het
Brainard systeem.72
Vreede won een zilveren medaille op de Provinciale Tentoonstelling in 1875.73
Zijn bedrijf bood werk aan vijf man volgens het Gemeenteverslag. Vanaf 1879
woonde Vreede niet langer in het grote herenhuis Haven 20, maar in de Kraanstraat
D.374. Het herenhuis werd voortaan verhuurd aan welgestelde ingezetenen van
Breda. In 1881 deed Vreede het verzoek tot het plaatsen van een stoommachine van
2 pk in zijn brouwerij kad.sectie A.1350: De machine zal gesteld worden in de bierbrouwerij in eene afzonderlijke daartoe ingerichte kamer met steenen muur daarvan afgesloten.
Onder voorwaarde dat de schoorsteen, met vonkenvanger, 12 meter hoog zou worden, verkreeg hij in september 1881 zijn vergunning.74
De gepensioneerde Oost-Indisch ambtenaar Henri Velu (Utrecht 19 mei 1856-)
werd circa 1897 directeur van de NV bierbrouwerij de Witte Leeuw. De NV is na
het overlijden van Vreede in 1897 tot stand gekomen. Velu woonde niet bij de
brouwerij aan de Haven maar in de Nieuwstraat 11. Op 15 december 1903 vertrok
hij met zijn gezin naar Den Haag.75 In februari 1898 verzocht Henri Velu, directeur
van de NV bierbrouwerij de Witte Leeuw, een gasmotor van 3,5 pk te mogen plaatsen in Haven 20, kad.sectie A.3934, ter vervanging van de bestaande stoommachine.
De bijbehorende stoomketel was door het stoomwezen afgekeurd.76 De introductie
van een gasmotor door Henri Velu kostte een man zijn baan, voortaan kon met vier
man de brouwerij gerund worden. Een oproep voor de algemene vergadering van
aandeelhouders van NV de Witte Leeuw in 1900 luidde: algemeene opkomst wordt
dringend verzocht. Waarom werd niet duidelijk gemaakt. In april 1900 werd over
1899 ƒ 7,50 dividend per aandeel uitgekeerd.77
Velu werd als bedrijfsleider opgevolgd door V. Scheers, die in 1903 rapporteerde dat in zijn brouwerij een ongeluk was gebeurd. De brouwerij beschikte in 1907
nog steeds over een gasmotor van 3,5 pk.78 Victor Scheers (Haarlem 16 oktober
1827-Breda 4 mei 1916) had een slijterij in de Ridderstraat 4. Het Bredase
Gemeenteverslag van 1916 wist te melden dat twee bierbrouwerijen hun bedrijf
hadden gestaakt en zijn onder den hamer gekomen. Het betreft hier de Witte Leeuw en
Van Reuth.79 Hierna werd onder leiding van N. Buijs de brouwerij omgebouwd tot
groentendrogerij, een lucratieve bezigheid tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Gedurende 1920-1952 boden de panden aan de Haven huisvesting aan de mineraalwater- en limonadefabriek De Kroon.80
Tot 1828 was deze brouwerij de grootste qua productie omvang, met meer dan
20% van de Bredase productie. Van toen af kwam de klad erin, en pas Ruyssenaars
wist het tij te keren in 1841. Gedurende de periode 1845-1855 bakte ook hij er niets
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meer van, maar daarna trok het toch weer wat bij. Ondanks die ongewisse ontwikkeling behoorde Ruyssenaars in 1852 tot de top drie onder de brouwers, gemeten
naar inkomen. Dit moet verklaard worden uit het feit dat de Witte Leeuw tot de
komst van mouterij Ceres de grootste mouterij van Breda was, waar circa zes arbeiders werkzaam waren. Van de mouterijen zijn echter geen productiecijfers bewaard
gebleven.
Brouwerij de Drie Hoefijzers, wijk D.195, Boschstraat 5 (-2003)
Koopbrouwer Johannes Josephus Havermans van de Drie Hoefijzers produceerde in 1790 circa 1700 tonnen bier. In 1806 stond zijn zoon F.C. Havermans als bierbrouwer in het patentregister ingeschreven. Op 5 maart 1807 verkocht Johannes
Josephus Havermans, drossaard van Stad en Land van Breda, zijn brouwerij en mouterij de Drie Hoefijzers aan de Eindhovense brouwer Johannes Nicolaas Smits voor
ƒ 9.250,-. Smits betaalde ƒ 5.000,- in contanten en gaf voor het resterende bedrag
een hypotheek op de gebouwen. In maart 1810 was de koopsom voldaan. De koop
werd in Breda namens zijn vader bezegeld door Hendrik Smits.81 Het was echter de
bedoeling dat de oudste zoon, Antonius Johannes Smits, de brouwerij in Breda zou
gaan leiden, want eind april 1807 kocht hij van Havermans de aanwezige voorraden
gerst, mout, hop (Vlaamse en Heusdenhoutse), eestkolen en mutsaerts voor
ƒ 1.874,-.82 In het patentregister van 1807-1808 staat Antony Smits als bierbrouwer
in de Boschstraat ingeschreven. In het Relevé van 1818 staat hij als J.A. Smits, brouwer met wijk D.195, brouwerij. (huisnr.5) en Beyerd A.267 (huisnr.22) ingeschreven.
Pas eind 1823, ruim tien jaar na het overlijden van zijn vader, droegen de erven
J.N. Smits de gebouwen voor ƒ 6.220,- en de inventaris voor ƒ 3.223,- over aan A.J.
Smits, die van toen af de volledige zeggenschap over de brouwerij de Drie Hoefijzers
had.83 A.J. Smits was van 1823 tot 1834 lid van de gemeenteraad.84 Voor zijn wijnhandel vond Smits in 1834 een geschikt onderkomen in het huis Kerkstraat wijk
C.342, thans Torenstraat 9, dat hij op een publieke verkoop wist te bemachtigen.85
In 1835 pre-legateerde A.J. Smits, wegens ziekte, zijn zaken aan zijn beide zonen. De brouwerij in de Boschstraat, met pakhuis aan de Beyerd, kon voor 14.000
gulden overgaan in handen van Jan Smits. De wijnhandel in de Torenstraat mocht
voor 7.370 gulden naar Jacobus Smits. Maar waarschijnlijk konden zij die bedragen
niet betalen en bleven in ieder geval de panden in de boedel.86 A.J. Smits overleed
op 20 oktober 1838 als rentenier zonder een testament na te laten, zodat de broers
de enige erfgenamen waren, ieder voor de helft.87
Bij de onderhandse deling van de nalatenschap A.J. Smits in 1839, met een totale waarde van ƒ 42.795,62, ging het woonhuis met de brouwerij, ter waarde van
ƒ 13.300,-, over in handen van Jan Smits. Over de inventaris werd niet gerept, die
was mogelijk al in eigendom van J.N. Smits.88 De beide broers, J.N. Smits de brouwer en J.W.L. Smits de wijnkoper, verkochten in mei 1839 voor ƒ 7.000,- het huis
in de Torenstraat uit de nalatenschap van hun vader aan de kostschoolhoudster Anna
Joseph Du Buisson, onder voorwaarde dat de verkopers de kelders mochten blijven
gebruiken. In die kelders was sinds 1835 de wijnhandel van Jacobus Smits gevestigd
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en volgens het patentregister bleef die hier tot en met 1848 zijn bedrijf uitoefenen.89
Verder maakten de broers het stuk erf bij het pakhuis aan de Beyerd wijk A.267a te
gelde.90
J.N. Smits voerde het bedrijf volgens het patentregister gedurende de jaren
1835-1843, waarna zijn weduwe de zaak voor twintig jaar in eigendom had. De nalatenschap van J.N. Smits werd in 1844 onverdeeld gehouden door de weduwe
Cornelia van Dam, die de bedrijfsvoering zelf waarnam.91 Bij het zelfstandig voeren
van het brouwerijbedrijf kreeg de weduwe J.N. Smits de hulp van de familie uit
Oosterhout (zwager Anthonius W. Smits) en Eindhoven (neef H.J. Smits). De brouwerij in Oosterhout leverde granen en mout aan Breda, terwijl Eindhoven een
brouwmeester leverde in de persoon van Hubert Smits, die op de Boschstraat kwam
inwonen. Een lijst van klanten uit het midden van de negentiende eeuw geeft aan
dat het Bredase bier van de Drie Hoefijzers door heel Nederland zijn afzet vond.92
In september 1863 nam de jongste zoon Franz H.M. Smits (1842-1890) de leiding van de brouwerij op zich, nadat hij in het huwelijk was getreden met
Philomena van Waesberghe uit Hulst. In de hagiografie van het bedrijf worden zowel 1862 als 1863 genoemd als momenten waarop de firmanaam Smits van
Waesberghe ontstond. De vroegste vermelding vond ik pas in het patentregister van
1866/67: firma F. Smits van Waesberghe.93 Tot circa mei 1869 woonde F.H.M.
Smits in de St. Janstraat wijk A.486.94 Pas in augustus 1868 volgde de overdracht van
de brouwerij door de erven J.N. Smits. De brouwerij werd op ƒ 20.000,- geschat,
waarvan 3/24 deel al van Franz Smits was. Hij betaalde ƒ 2.500,- in contanten en gaf
voor ƒ 15.000,- een hypotheek op de brouwerij, welke hij in juli 1878 geheel had
afgelost.95 Vanaf 1869 noemt het patentregister dan ook F.H.M. Smits als de bierbrouwer met mouterij voor eigen gerief.
In september 1870 verzocht F.H.M. Smits, firma Smits van Waesberghe, aan
G.S. om een hoogedruks stoomwerktuig met stoomketel te mogen plaatsen, ter drijving
der verschillende toestellen in zijne brouwerij. Op 23 januari 1871 ontving hij de vergunning tot gebruik van zijn stoomwerktuig.96 De gebruiksvergunning voor de stoomketel werd hernieuwd in 1875 en 1879.97 Begin 1874 kocht F.H.M. Smits van de
hovenier Adrianus Schoenmakers een hoek land van 2 are 25 centiare aan de
Pasbaan voor ƒ 600,-. Smits wilde hier een bergplaats voor bieren maken, maar de
vorm van het perceel was dusdanig dat een fatsoenlijk pakhuis niet paste. Hij vroeg
daarom aan B&W een nieuwe rooilijn vast te stellen en hem daarvoor een stukje
grond te verkopen. De stadsarchitect kreeg van B&W de opdracht ervoor te zorgen
dat er een pakhuis met 14 m brede voorgevel en 16,45 m lange zijgevel kon worden
gebouwd.98
Gedurende de jaren 1876-1886 werken er 10 man in de brouwerij op de
Boschstraat. In oktober 1879 kreeg Smits vergunning voor het bouwen van een
bierkelder, langs den door hem gehuurden bovengrond van den gedempte oude vest, achter
zijn huis aan de Boschstraat.99 Ook werden er een gistkamertje en een kantoortje bij
de gedempte vestinggracht gebouwd.100 De vergunning voor het op die gedempte
oude vest zetten van een houten loods voor het bergen van de bierwagens en ledig
vaatwerk volgde in september 1881.101
In 1883 werd het pakhuis achter de Boschstraat 148 (wijk A.620) van de hand
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gedaan en het koetshuis bij Boschstraat 5 verbouwd tot pakhuis.102 Het pakhuis aan
de Beyerd wijk A.267a kwam bij de deling van de nalatenschap van F.H.M. Smits in
1892 in handen van de weduwe, die het in 1893 verkocht.103
De Drie Hoefijzers had tijdens de eerste helft van de negentiende eeuw een productie van 1500 tot 2500 vaten per jaar, maar na 1853 valt de productie terug tot beneden de 1000 vaten. Gedurende deze periode bleef ze verantwoordelijk voor 20 tot
30 % van de Bredase productie. Maar in 1863 is ze zelfs de kleinste producent, met
13% van de Bredase productie. Het bestuur door de weduwe Smits en het wegvallen
van de steun uit Eindhoven zal daar debet aan zijn geweest. Vanaf 1868 begon Smits
met een inhaalslag en in 1875 was zij de grootste brouwer van Breda.
In de jaren zeventig had de Drie Hoefijzers de snelst stijgende productie, in
1878 neemt ze al met 4400 vaten zo’n 38% voor haar rekening. Begin jaren tachtig
zou dit stijgen tot boven de 6000 vaten en 50% van de Bredase productie. Dit alles
zonder aanwijsbare uitbreidingen van de bedrijfsgebouwen aan de Boschstraat, zij het
dat de vrijgekomen ruimten van de mouterij vanaf 1880 gebruikt konden worden.
De vooruitgang komt vrijwel geheel op het conto van de invoering van nieuwe
technieken, zoals mechanisch roerwerk en de verwarming met stoom.
Vanaf 1887 produceerde de Drie Hoefijzers aan de Ceresstraat op een dusdanig
ongeëvenaard niveau, dat het een verdere vergelijking met de Bredase brouwerijen
zinloos maakt.
Profiel van de Bredase brouwer
In de periode 1790-1806 telde Breda nog acht bierbrouwerijen, twee in de
Boschstraat, twee in de Ginnekenstraat, twee op de Haagdijk en twee aan de Haven.
De meeste bedrijven combineerden de brouwerij met een mouterij voor eigen gebruik. Alle bedrijven lagen in de buurt van water, noodzakelijk voor het productieproces en als transportkanaal. Kort na 1806 stonden er drie bedrijven in de verkoop,
waarvan een bedrijf op de Haagdijk werd stilgelegd. Tijdens de Status-Quo met
België werden er nog eens twee brouwerijen opgeheven, een in de Boschstraat en
een in de Ginnekenstraat. De resterende brouwerij op de Haagdijk ging in 1889
over op de productie van blikconserven. Rond 1901 stopte een brouwerij aan de
Haven de bierproductie. Tijdens de Eerste Wereldoorlog sloten de resterende brouwerijen in de Ginnekenstraat en aan de Haven wegens grondstoffengebrek de deuren. De eerste werd overgenomen en geliquideerd, de tweede ging zelfstandig verder
als limonadefabriek. Wat toen overbleef was de industriële brouwerij van de familie
Smits van Waesberghe, die in 1887 vanuit de Boschstraat verplaatst was naar de
Ceresstraat.
De negentiende eeuwse brouwers waren kapitaalkrachtige ondernemers en behoorden tot het patriciaat.104 Naar afkomst was het een gemengd gezelschap, waaronder zich zowel autochtone protestanten als allochtone katholieken bevonden. Ze
stonden zeker niet zelf in de ketel te roeren, sommigen zullen zelfs niet eens de kennis van het bierbrouwen gehad hebben. De productie van het bovengistende bier
was steeds in handen van een brouwmeester, ook wel bedrijfsleider genoemd, geassi252
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steerd door een tweetal brouwersknechten. De brouwers die in de jaren zestig aantraden, waren brouwtechnisch goed onderlegd en vanaf 1875 zien we de opkomst
van ingenieurs binnen de brouwersfamilies.
De brouwers waren politiek actief, in de jaren 1885-1891 zaten er zelfs gelijktijdig drie brouwers in de gemeenteraad van Breda. Het waren J.A. van Aken per 22
juli 1863, J.E. Vreede per 15 februari 1872, en A.C.J. Smits per 22 juli 1885.105
2. Familie Smits, veelzijdige brouwers
Voordat de familie Smits in 1807 in Breda neerstreek, was zij in Eindhoven al
ruim een eeuw actief als brouwer en wijnhandelaar.106 Johannes Arnoldus Smits vestigde zich in 1710 te Eindhoven als brouwersknecht en legde daarmee de basis voor
het bedrijf De Oranjeboom dat zijn zoon Antonius Smits in 1741 opstartte. Diens
enige zoon Johannes Nicolaus Smits runde vanaf 1782 het familiebedrijf van brouwerij en wijnhandel en was gezegend met een kinderrijk gezin. Op zoek naar een
gezonde bestaansbasis voor zijn vele zonen vormde de in 1807 te koop staande brouwerij de Drie Hoefijzers een uitgelezen kans die grondslag te verbreden.
Het zou hier te ver voeren uitgebreid in te gaan op de familierelaties, ik heb
daarvoor wel een solide basis gelegd in de vorm van een stamboom.107 Daaruit valt
op te maken dat een halfbroer van A.J. Smits zich in Oosterhout vestigde en werkzaam was voor brouwerij de Gecroonde Bel, later in de twintigste eeuw omgezet in
de NV Noord-Brabantse Beijersche Bierbrouwerij. De nauwe banden tussen de
Bredase en Oosterhoutse tak verdienen een aparte behandeling.108
De vermogende brouwer
De Bredase brouwer J.N. Smits (1812-1843) was een vermogend man, hij bezat
een portefeuille waardepapieren van 31.000 gulden. Naast obligaties waren dat vooral schuldbekentenissen aan de familie Smits wegens geleende gelden aan herbergiers.109 Zo had Adriaan Aartsen, bouwman en herbergier in het Speelhuis te
Teteringen ƒ 1.000,- van A.J. Smits geleend in 1823.110 In korte tijd had J.N. Smits
ook veel geld belegd in percelen bouwland onder Bavel en weiland onder
Teteringen.111
De industrieel Franz H.M. Smits (1842-1890) had een hoge mate van welstand
bereikt, zoals blijkt uit zijn boedelbeschrijving. De inboedel van het woonhuis
Boschstraat 5 had alleen al een waarde van ƒ 16.242,-. In 1892 werd de waarde van de
huwelijkse gemeenschap Smits - van Waesberghe gewaardeerd op ƒ 667.398,47, waarvan ongeveer tweederde deel voor rekening van de brouwerij en mouterij kwam.112
De wetenschappelijke brouwer
Bij het aantreden van F.H.M. Smits in 1863 wees niets erop dat de Drie
Hoefijzers een goede toekomst tegemoet ging, eerder het tegendeel leek het geval.
Maar vanaf 1870 werd met de invoering van stoomkracht duidelijk dat er een andere
wind waaide.
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2. Portretten familie Smits-van Waesberghe.

Trouwt in 1863 in Hulst met
Philomena van Waesberghe
Franz Smits
(1842-1890)

Jan Smits
(1869-1944)

Marie Smits
(1870-1938)

Trouwen in 1895
te Tilburg

Trouwen in 1892
te Breda

Elizabeth
v. d. Mortel
(1870-1960)

August Meeus
(1861-1925)

Mr. Frans Smits
(1896-1967)
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Anton Smits
(1873-1931)

Philomena van Waesberghe
(1837-1901)

Eleonora Smits
(1874)

Franz Smits van Waesberghe
(1875-1942)

Charles Smits
(1879-1956)

Trouwen in 1902
te Breda

Trouwen in 1897
te Tilburg

Trouwen in 1901
te Meulebeke

Joseph
Carpentier
(1873)

Maria Mutsaerts
(1876-1958)

Maria Goethals
(1878-1933)

ir. Tonny Smits
van Waesberghe
(1899-1964)

dr. ir. Frans Smits
van Waesberghe
(1911-2001)

Carl Smits
(1908-1999)
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3. Portret van F.H.M. Smits geschilderd door Frans de
Wilde en aangeboden door de Cercle Intieme de
Brasseurs in 1881.

De oprichting van de Cercle Intime de Brasseurs te Leuven in 1864, waarvan
Franz Smits de secretaris werd, markeert de ommekeer in het bestaan van de brouwerij de Drie Hoefijzers. Deze brouwerskring had tot doel de wetenschappelijke
vooruitgang van het brouwersvak te bevorderen. Op deze manier kon Franz Smits
zich goed op de hoogte houden van de moderne ontwikkelingen in de brouwnijverheid.113 Franz Smits was steeds bereid zijn opgedane kennis met anderen te delen, in
ieder geval voor zover ze tot zijn familie behoorden.114 In 1881 ontving hij van zijn
vrienden van de brouwerskring een geschilderd portret, vanwege de viering van zijn
zilveren feest, waaruit mag worden afgeleid dat Franz sinds 1856 aan de brouwerij
verbonden was. De Bredasche Courant noemde het bedrijf bij die gelegenheid Een der
meest bloeiende bierbrouwerijen in dezer gemeente.115
Franz Smits jr (1875-1942), werd net als zijn vader lid van de Cercle Intime de
Brasseurs, maar had daarnaast in tegenstelling tot zijn vader, een vakopleiding genoten aan de Königliche Beierische Akademie für Brauerei und Landwirtschaft te
Freising (1892-1894).116 Broer Jan Smits kreeg zijn vuurdoop in 1898 met een voordracht voor de brouwersbond.117 De zonen van Franz kregen een echte wetenschappelijke opleiding. De broers Tonny en Frans waren beiden Delftse ingenieurs, ir.
Tonny Smits (juli 1934) schreef in het Chemisch Weekblad over de chemische wetenschap in de brouwerij. En ir. Frans A.M.J. Smits van Waesberghe promoveerde in
1941 op chemisch onderzoek van het zetmeel in gistsoorten. Uit niets in de studie
blijkt echter de jarenlange ervaring als bierbrouwer in een van ’s lands grootste brouwerijen.118
256
Jaarboek De Oranjeboom 57 (2004)

De bekroonde brouwer
Op de internationale tentoonstelling te Amsterdam in 1869 ontving F.H.M.
Smits voor het eerst een eervolle vermelding. De stoombierbrouwer F. Smits-van
Waesberghe werd van de Nederlandse inzenders op de tentoonstelling te Hagenau
(Elzas) in 1873 als enige voor zijn bieren bekroond en wel met een bronzen medaille. Een gouden medaille was zijn deel op de Exposition Maritime et Fluviale te Parijs in
1875. Met het dubbel gerstebier behaalde hij in 1876 een zilveren medaille op de
Internationale Tentoonstelling te Utrecht. In 1878 volgde weer een zilveren medaille, ditmaal op de Parijse Internationale Tentoonstelling.119
Vanaf 1880 mocht Smits het Koninklijk Wapen van hofleverancier voeren, dat
de firma was verleend op 16 februari 1880 en waarvan het schild werd opgehangen
tijdens het zilveren jubileum op 16 augustus 1881.120
Vanwege zijn verdiensten zat Smits van Waesberghe in de plaatselijke commissie
ter voorbereiding van de Internationale Tentoonstelling te Amsterdam in 1883.121 In
1885 was hij lid der jury op de Exposition Universelle te Antwerpen. In 1888 kreeg hij
een gouden medaille voor bier en voor mout op de Internationale Tentoonstelling te
Brussel.122 De firma ontving op de wereldtentoonstelling van 1894 te Antwerpen
een ere-diploma, de hoogste onderscheiding voor bieren.123
De drie gebroeders Smits
De zonen van Franz H.M. Smits traden als vennoot tot de firma F. Smits van
Waesberghe toe enige tijd nadat ze meerderjarig geworden waren: Jan (1892/1895),
Frans (1896/1898) en Charles (1901/1902). Ieder nam voor een zesde part deel in de
winst, de rest was voor moeder (mede namens de dochters). In mei 1902 werd het
aandeel van de wed. Smits - van Waesberghe aan haar drie zonen toegedeeld.124 Jan
was de financiële man, Frans was technisch goed onderlegd en Charles zorgde voor
de communicatie met de buitenwereld.
In januari 1921 werd door samenvoeging van de vof F. Smits van Waesberghe,
bierbrouwerij de Drie Hoefijzers en vof Smits & Co., mouterij Ceres de naamloze
vennootschap Bierbrouwerij de Drie Hoefijzers, vh F. Smits van Waesberghe in het leven
geroepen, met F.A.M.J. Smits van Waesberghe als directeur.125 De ontwikkelingen
in de brouwindustrie hadden zulke grote vormen aangenomen dat het niet langer
verantwoord was de risico’s door een vennootschap onder firma te laten dragen. De
toevoeging vh F. Smits van Waesberghe kwam in 1931 te vervallen.126
De maatschappelijke brouwer
Van het begin af aan bekleedden leden van de familie Smits maatschappelijke
functies, ze waren lid van de Kamer van Koophandel, lid van de Bredase
Gemeenteraad en vervulden bestuursfuncties bij het Breda’s Mannenkoor.
Huwelijksfeesten en bedrijfsjubilea werden uitgebreid en zichtbaar voor de stad gevierd. In 1912 was er het driedubbele bedrijfsfeest op 14 oktober: 25 jaar nieuwe
brouwerij, 50 jaar firma Smits van Waesberghe en 100 jaar de Drie Hoefijzers in
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4. Personeel van de Drie Hoefijzers met directie, van links naar rechts Frans, Jan en Charles Smits, op de
foto ter gelegenheid van het bedrijfsjubileum in 1912.

handen van de familie Smits. Waarbij het laatste feit een paar jaar was opgeschoven
om het feest kracht bij te zetten. Het bronzen borstbeeld van Franz Smits werd toen
onthuld. De drie broers Smits lieten zich met het personeel vereeuwigen op een
groepsfoto op 21 oktober vlak voor het vertrek van de gezamenlijke excursie naar
Amsterdam.
De zonen gingen zonder uitzondering op kostschool, eerst in Eindhoven, later
te Melle, en in de twintigste eeuw naar Rolduc. Zij huwden met dochters van bierbrouwers (Carpentier, Goethals), burgemeesters (Van Dam, Goethals, Van de
Mortel), bankiers (Van Waesberghe, Van Spaendonck, Van Mierlo) en fabrikanten
(Meeus, Mutsaerts, De Bont, Van der Griend). Wie niet huwde werd veelal priester.
Van de zes zonen van F.A.M.J. Smits van Waesberghe (1875-1942) waren er twee,
zoals gezegd, opgeleid tot ingenieur en vier waren tot priester gewijde jezuïeten. Het
is dan ook niet zo verwonderlijk dat het familiebedrijf Smits zich als een katholieke
eenheid manifesteerde.
3. De traditionele ambachtelijke brouwerij de Drie Hoefijzers in de Boschstraat tot 1887
Gedurende de eerste tachtig jaar in Breda werkte de familie Smits op ambachtelijke wijze, waaraan slechts geleidelijk nieuwe methoden werden toegevoegd. Het
brouwproces vond plaats door middel van bovengisting, bij hoge temperatuur, daarom ook wel hoge gisting genoemd. Het brouwersvak was georiënteerd op België.
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De productieruimten waren kleinschalig. Ik geef nu inzicht hoe vermoedelijk rond
1807 in de mouterij en brouwerij gewerkt werd.127
In het begin van de 19e eeuw was de brouwer aangewezen op ervaring. Hij wist
niets van de biochemische reacties die bij een bierbereiding plaatsvonden. Het bier
was in die tijd niet helder en daardoor minder aantrekkelijk en slecht houdbaar.
Vanwege de strenge reglementering door de accijnswet was kwantiteit belangrijker
dan kwaliteit. Bier is een alcoholische drank, die verkregen wordt door gisting van
een oplossing van gerstemout, die gearomatiseerd is met hop. Mout is gekiemde en
gedroogde gerst, waardoor het zetmeel oplosbaar en vergistbaar wordt. Gist zet suiker van het moutmengsel om in alcohol en koolzuur. De hop geeft niet alleen aan
het bier zijn aroma en specifieke bittere smaak, maar vergroot ook de houdbaarheid.
Gerst is van alle brouwgranen het meest geschikt omdat het zetmeelrijk is, een
sterk kiemvermogen heeft en de versuikering regelmatig en snel verloopt. Het proces begint met het storten van de gerst in een bak water. Doel van dit weken is de
graankorrel een zodanig vochtgehalte te geven dat kieming plaatsvindt. Het weken
gebeurt in kelders, meestal in een vierkante gemetselde bak, de zogenaamde meltbak,
van binnen met lood bekleed. Het was gebruikelijk om tweederde van de bak met
graan te vullen. Het water bleef enige tijd erop staan totdat het voor het grootste gedeelte door het graan was opgenomen en dit genoeg gezwollen was. Het water werd
nu 6 à 7 maal ververst, om de ademhaling van het plantaardig organisme te stimuleren. In het koudst van de winter was het soms nodig zware gerst, die zeer droog en
hard was, wel drie volle dagen te weken. Bij matig koud weer was twee dagen weken voldoende.
Het kiemen gebeurde onder bepaalde voorwaarden: voldoende watergehalte, de
juiste temperatuur en toevoer van zuurstof. Belangrijk is een gelijkmatige ontwikkeling van de worteltjes. De geweekte gerst werd in hopen van 15-40 cm uitgespreid
op een vloer van ongeglazuurde tegels. Tijdens het kiemproces moesten de hopen
regelmatig gekeerd worden. De gekiemde gerst, de groenmout, was klaar als de worteltjes anderhalf maal de grootte van de korrels hadden.
Het drogen van de groenmout geschiedde op de denning, de moutzolder of
droogzolder, een luchtige zolder waar de wind, als het nodig was, doorheen kon blazen. Als het mout luchtdroog was, heette het luchtmout. Met deze mout werden verse bieren gebrouwen.
Meestal werd de luchtmout nog verder gedroogd door middel van eesten. Het
eesten duurde bij licht mout 24 uur en geschiedde bij lagere temperatuur dan bij
donker mout met 48 uur tot 105o C. De eest is een soort trechter met een wijde bovenkant en een smalle onderkant, de zogenaamde stoel. Hierin stond de stookplaats.
Op het wijde gedeelte lag een ijzeren of houten rooster, waarop het eesthaar lag, een
kleed van koeien- of paardenhaar. De luchtmout stortte men daarop uit. In de eest
mocht niets worden gestookt wat rook of damp gaf, dit zou in de mout kunnen
trekken. Voorkeur bestond voor een zacht vuur van magere steenkolen, de zogenoemde eestkolen. Bij de aankoop van de brouwerij in 1807 werd een voorraad van
deze kolen vermeld. De mout werd geregeld omgezet en gelijkmatig uitgespreid.
Tot slot werd de zo verkregen mout in houten hokken, de zogenoemde moutkassen,
opgeslagen.
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Tussen het mouten en de bierbereiding verliep meestal een half jaar. Voor het
brouwen werd het mout eerst grof gemalen. Het malen in de schrootmolen kon op
een van de stadsmolens gebeuren of door een rosmolen bij de brouwerij. De mout
werd vervolgens in de roerkuip gestort om met water te worden gemengd. Net als de
meltbak in de mouterij had de roerkuip aan de onderkant een kraan om daarmee het
moutmengsel door stro naar de lekbak af te tappen. Voorheen gebruikte men een
stuikmand die in de beslagmassa werd gedrukt. Bij 1000 pond moutmeel deed men 9
kinnetjes water, het zoutgehalte hiervan bepaalde het type bier. De temperatuur van
het water luisterde nogal nauw, als het water te heet was klonterde de brij en ontstond een stijfselachtige massa. De brouwersknecht roerde met ijzeren spitrieken of
roerstokken het moutmeel tot het goed was uitgedijt en gebonden bleef staan. Het
was een erg arbeidsintensieve bezigheid. Nadat het beslag een uur geweld had, liep
het in de onderbak. En werd dan zo door middel van een jager, een grote koperen
emmer aan een lange steel, in een tweede ijzeren werkkuip geschept. Dit was het
eerste aftreksel, de zogenoemde hoofdwort.
Bij het brouwen werden doorgaans meerdere aftreksels gemaakt, afhankelijk van
de gevraagde kwaliteit. Uit het eerste aftreksel, werd in de brouwketel het ‘beste
bier’ of dikbier vervaardigd. Uit het zelfde moutmengsel kon ook een bier van geringer kwaliteit bereid worden. Over de bostel of draf die in de eerste werkbak achtergebleven was, goot men kokend water voor het tweede aftreksel. Het derde aftreksel werd zeer toepasselijk dun genoemd. Dit dunne brouwsel noemde men in de
volksmond ‘scharrebier’ of dunbier. De bostel was na drie aftreksels wel uitgewerkt
en werd verkocht als veevoeder.
Het wort dat in de tweede kuip gejaagd was, moest onmiddellijk gekookt worden, anders werd het zuur, vooral in de zomer. Halve bolronde koperen ketels worden sneller heet en konden met minder vuur aan de kook gehouden worden en de
Vlaamse hop kon er beter in keren. Meestal werd het bittere uit de hop in drie uur
eruit getrokken. Vers en witbier kookte men korter dan belegen en bruinbier. Ook
het gewicht van de hop bepaalde het type bier. De hop werd met behulp van een
zeef uit de kuip gehaald.
Vooral in de zomer moest het brouwsel zeer snel gekoeld worden om verzuren
te voorkomen. De grenenhouten koelbakken waren een halve voet diep en het wort
stond daarin zes cm hoog. De wind diende er enkele uren van alle kanten overheen
te kunnen waaien. Deze bakken konden ook onder een afdak buiten gezet worden,
om het daarna in de gijlkuip (gistkuip) te laten lopen. De grootste vijand van de
brouwer was het zuur worden van het bier. Dit kon gebeuren in de beslagkuip, bij
het koelen in de koelbakken, of in de gijlkuip; in dit laatste geval ging het om azijnzuurvorming uit alcohol.
Het was wenselijk bij de bovengistende methode om tijdens de wintermaanden,
vanwege de lagere buitentemperatuur, te brouwen. Meestal waren de brouwerijen
van oktober tot en met april in bedrijf, wanneer de koeling van de wort in de buitenlucht het best verliep. Het brouwproces geschiedde bij een temperatuur van 18,4o
C in 5-7 dagen en verliep steeds heftiger en sneller, dat wil zeggen er verscheen een
fijne witte schuimlaag, die steeds vetter wordende krullen ging vormen. Tenslotte
vielen de krullen ineen en vormden een (door oxidatie van de hopharsen) bruine,
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5. Mout pletmolen.

zeer bittere schuimlaag. Gisting vond spontaan plaats doordat de lucht bezoedeld was
met gistkiemen. Ook kon men op 25 tonnen (39 hl) bier een kan verse gistbrij toevoegen. De bovendrijvende gist werd na drie dagen afgeschept. Het onrijpe gistbier
ging op vaatjes die op stelling lagen in de kelder, nadat ze met borstel, water en kiezelsteentjes waren schoongemaakt. Met de eiker, een maatemmer van eikenhout of
koper, werd vislijm erin gedaan (vislijm bestaat uit gehakte roggevellen opgelost in
wijnsteenzuur). Dit zuiveringsproces heet klaren of klezen. Elke dag werd dan een
met de hevel uit het vat getrokken biermonster met een kaarslicht bekeken of het
bier al helder genoeg was.
De accijnswet van 1816 had maar één maatstaf voor de heffing van de bieraccijns en wel de inhoud van de roerkuip, waarin het beslag gemaakt werd. Dit had
een tweetal gevolgen. Ten eerste ontstond bij de brouwers de neiging om voor eenzelfde bedrag aan belasting zoveel mogelijk bier te maken. Al water bijpompende
trachtte men de kosten over een grotere, doch steeds dunner wordende, hoeveelheid
bier te verdelen. Ten tweede was het een belemmering voor de invoering van de
ondergistende methode omdat de brouwers dan effectief 50% meer moesten betalen
voor eenzelfde hoeveelheid bier. In 1867 werd de accijnswet versoepeld en konden
brouwers kiezen voor de maatstaf van de roerkuip (gunstig voor ondergisting) of de
maatstaf van een pond moutmeel (gunstig voor bovengisting). Nu konden brouwers
hun productie moderniseren.
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De beheersbaarheid van het brouwproces ging met kleine stappen vooruit.
Rond 1840 kwam het gebruik van de thermometer in zwang. Van Smits weten we
dat hij er een gebruikte. Het handwerk werd vanaf 1853 verlicht door de ontwikkeling van een mechanisch roerwerk of beslag-apparaat door de Engelsman Steel. Eerst
nog door paardenkracht aangedreven, maar vanaf 1870 zorgde een stoommachine
voor de drijfkracht in de Nederlandse brouwerijen. De stoom werd tevens gebruikt
voor de verwarming van de koperen ketels, waaromheen een ijzeren mantel was
aangebracht zodat een dubbele wand ontstond. De ketels werden voortaan van boven afgesloten met behulp van een hengsel waaraan het deksel van de ketel was opgehangen.
Beschrijving van het brouwproces na de introductie van stoomkracht bij de Drie
Hoefijzers in september 1871:
Nadat de op de vrij groote zolders gekiemde gerst (mout) in den verzuiveringsmolen van alle onreinheden is ontdaan, valt ze in den plet- of graanmolen, om
daarna over te gaan in de roerkuip en door toevoeging van water tot deeg te
worden gevormd. Het ontbinden der meelspeciën geschiedt alsdan door een
‘mouvement agitateur’ met ‘crémaillière’ op den bovenkant van de kuip. (Dit
werktuig, naar de laatste vinding, is zeer doelmatig en wordt dan ook door deskundigen hoog geroemd).
Het nu verkregen wort of aftreksel der granen, wordt opgevangen in een lekbak
‘à double fond’, daarin door middel van stoom schier tot het kookpunt ver-

6. Mengkuip met mechanisch roerwerk.
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warmd en vervolgens in ketels gekookt. Het zodoende gebrouwen bier wordt
dan door eene pomp in een anderen bak overgebracht, waarin een ‘ventilateur’
het binnen 3 uren tijds tot op 18oC brengt. (Dit werktuig is vooral in den zomer
voor elke brouwerij als ‘t ware onmisbaar).
Na nog in een derden bak te zijn overgehaald en daarin een gisting te hebben
ondergaan, vloeit het bier door buizen naar de zeer groote kelders om daar in
tonnen geleid en ter overbrenging naar de in de stad gelegen bewaarplaatsen,
gereed gemaakt te worden.
De stoommachine van 3 pk en de meeste werktuigen waren vervaardigd op de
Bredase machinefabriek van Backer & Rueb. De inrichting van de brouwerij kwam
voor rekening van de Bredase werktuigkundige J.F. de Volder.128 Bij de Drie
Hoefijzers werd in 1879 een gistkamertje gebouwd.129 Het was een direct gevolg
van de ontdekking van Pasteur. In 1876 publiceerde de Fransman Louis Pasteur zijn
Etudes sur la bière, waarin hij de gisting verklaarde en het nut van hygiëne uitlegde.
Tot dan was de werking in de gijlkuip aan de brouwer onbekend. Het kamertje
diende voor de bewaring van de ‘reincultuur van gist’, dat wil zeggen zuivere gist
zonder ziektekiemen of wilde gisten uit een vorig brouwsel. De hygiëne ging een
zeer belangrijke rol spelen. Het enige tijd verhitten van vloeistoffen op 65o C om
ziektekiemen en bacteriën te doden, is een door Pasteur ontwikkeld proces en wordt
daarom pasteuriseren genoemd.

7. Gesloten gistkuip volgens
Pasteur.
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8. Bierton in
lagerkelder.

4. De zelfstandige mouterij Ceres (loonbedrijf), 1880-1921
In 1880 begon de firma Smits & Ingen-Housz (1880-1883) op een perceel van
24 are en 45 centiare aan de steenweg naar Den Bosch met de bouw van een stoommouterij. Deze firma was opgericht door Frans H.M. Smits met als geldschieter de
Bredase bankier Ferdinand Maria Ingen-Housz (1853-1910).130 Het gebouw was 40
meter lang, 11 meter breed en telde vijf verdiepingen, de vloermouterij had een effectief vloeroppervlak van 2200 m2. De eest was 10 meter lang, 11 meter breed en
31 meter hoog, met een effectief vloeroppervlak van 220 m2. Alles naar een ontwerp
van Suy uit Temse (B) en de Bredase architect A. Verlegh. De zuiveringsmachine,
de sorteermachine en de weekbakken waren vervaardigd door de firma Lermusiaux
te Jemappe (B). Een stoomketel van 12 atm. en een stoommachine van 8 pk zorgden
voor de verwarming en aandrijfkracht.
In april 1881 trad het bedrijf in werking, het had een trotsch en sierlijk voorkomen,
in eigenaardigen en bevalligen vorm, zich hoog in de lucht verheffende en breed uitgewerkt.131
Er werkten negen arbeiders in 1881. De stoommouterij van Smits & Co., genaamd
Ceres, werkte voornamelijk voor het buitenland en dan met name voor afnemers in
België.132 Vanaf 1883 waren Frans Smits en zijn broer A.C.J. Smits de firmanten. Na
het overlijden van Frans kregen zijn weduwe en zijn kinderen ieder een gelijk deel,
hierdoor trad de schoonzoon, August Meeus, in 1892 toe tot de firma. Meeus trad in
1915 uit als vennoot.
De moutcampagne duurde van oktober tot maart, tijdens de zomermaanden
werd er niet gemout. De vloermouterij had een droog en een nat gedeelte.
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9. Briefhoofd Mouterij Ceres, 1881.

Het droge deel
De verschillende soorten gerst arriveerden met paard en wagen. Een hijswerktuig bracht de gerst in zakken van 100 kg naar de bovenste etage. Via een
Jacobsladder ging het naar de derde etage waar zich een trieermachine (zuivering) en
een sorteermachine bevonden. De gerst lag hier in bakken op de vloer. De temperatuur van de gerst mocht niet hoger zijn dan 18o C. Wanneer de hoop dreigde te
gaan broeien, werd de gersthoop met schoppen omgezet en dunner uitgespreid. De
met steentjes, takjes e.d. verontreinigde gerst werd voor gebruik eerst gereinigd in
een wanmolen. Vervolgens ging het naar de ‘trieur’, hier werden halve korrels en
onkruid verwijderd. Deze machine bestond uit een draaiende hellend opgestelde cilinder van staalplaat, waarin zich uithollingen bevonden van halve bollen. Deze waren zo gemaakt dat verontreinigingen er in passen en door de draaiende cilinder
worden meegenomen. De gave korrels staken er gedeeltelijk uit en vallen op geringe
hoogte reeds uit de uitholling op een plaat en worden zo gescheiden opgevangen.
Dan volgde de sorteercilinder waarvan de wand uit zeven gaten met verschillende
spleetwijdte bestond. De uiteindelijke sortering bevat 90% kwaliteit I, 8% kwaliteit II
en 2% afval.
Het natte deel
Doel van het weekproces was de gerst een zodanig vochtgehalte te geven dat
kiemen mogelijk was. Er stonden op de tweede etage een aantal weekbakken van
plaatstaal op poten. Deze werden voor tweederde met water gevuld, dat om de 12
uur tot zesmaal toe ververst moest worden. Dit stimuleerde de ademhaling van de
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10. Schematische voorstelling vloermouterij
circa 1880. De eest bij de mouterij
Ceres was hoger.

gerstekorrel, nog versterkt door beluchting. Het kiemproces vond plaats op de iets
hellende keldervloer, waardoor het teveel aan water gemakkelijk kon weglopen. De
stenen kelder zorgde voor een goede vochtregulering. Als de vloer in de winter niet
in gebruik was, werd zij bedekt met hopzakken. Vanuit de weekbak, stortte men,
nadat het water weggepompt was, de vochtige massa in een Japanner, een kuipkar op
twee hoge wielen. De inhoud daarvan werd dan in hopen met gelijkmatige dikte (40
cm) over de vloer uitgespreid. Deze natte hoop zorgde voor een gelijkmatige verdamping en werd daarvoor iedere acht uur met een moutschop omgezet, waarbij de
temperatuur niet boven de 14o C mocht stijgen. Op de derde kiemdag werd de
hoop dunner (10 cm) uitgelegd. Het keren werd nu afhankelijk van de vochtigheid
en gewenste temperatuurstijging. Het groenmout was klaar als de kiemworteltjes een
lengte van anderhalf maal die van de gerstekorrel hadden. (100 kg gerst gaf 150 kg
mout).
De eest
Het zo ontstane groenmout werd van de kiemvloer door middel van een rolmand op de eest getrokken. Doel van het eesten was het verduurzamen van het
mout. Door een onttrekking van water ontstond een product dat gemakkelijk kan
worden bewaard. Het hoge gebouw van de eest bestond uit een stookplaats met
trechtervormige rookafvoer. Er werden kolen gestookt voor een bestendig vuur.
Bovenin de trechter zat een warmtekamer met verwarmingsbuizen, die de lucht in
de hel op hoge temperaturen brachten. De twee eestvloeren bestonden uit geperforeerde metalen platen waar doorheen de hete lucht stroomde. De schoorsteen met
gek zorgde voor een goede trek, nodig om de waterdamp af te voeren en de luchtdoorstroming te bevorderen. Door het drogen en roosteren daalde het watergehalte
naar 3,4% in lichtmout en 1,8% in donkermout. Het eesten van lichtmout duurde 24
uur, bij donkermout 48 uur. Er kon bij Ceres een productie van 5000 kg mout per
dag bereikt worden. Men liet nu het mout rusten in silo’s. Er waren vijf silo’s van
15-18 meter hoog, die ieder 200.000 kg mout konden bevatten.
In 1885 verdubbelde de capaciteit van de mouterij toen de bouw van een tweede eest gereed kwam. Het oppervlak van de eesten bedroeg 465m2. De eesten waren
nu ingericht ‘à double plateau’, dat wil zeggen met twee eestroosters boven elkaar,
naar het laatste systeem. De vuren werden met cokes gestookt. De dagelijkse leiding
was in handen van een Duitse meesterknecht, de Malzmeister.
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11. Mouterij Ceres en bierbrouwerij de Drie Hoefijzers in 1891.

De mouterij trok vooral de aandacht van Franse zijde, zoals de Bredasche
Courant in 1886 wist te melden.133 De mouterij was een loonbedrijf, werkzaam voor
de brouwerijnijverheid. Volgens een Franse bezoeker in 1891 was het surtout une
malterie industrielle, et les excellents malts qu’ on y fabrique sont vendues à un grand nombre
de brasseries hollandaises, ainsi qu’ à beaucoup de brasseries belges. Het meest opmerkelijke
vond hij de vijf silo’s, die ieder 20 wagons mout konden bevatten. Elke wagon met
10.000 kg, zodat iedere silo een capaciteit had van 200.000 kg.134
De kastenmouterij
Het jaar 1895 bracht opnieuw uitbreiding. Met de uitbouw van de machinekamer ontstond zowel ruimte voor een nieuwe stoomketel als voor een reserve horizontale stoommachine van 12 pk. De bestaande ijzeren schoorsteen werd vervangen
door een stenen exemplaar van 17m hoog, met vonkenvanger. Een aanpassing van
de eest vergrootte haar capaciteit.135
Twee jaar later was die extra stoomcapaciteit alweer te gering, een nieuwe machinekamer met ketelhuis moest worden bijgebouwd. De stoomketel met 70 m2
verwarmend oppervlak kreeg een schoorsteen van 30 m hoog. De bijbehorende
stoommachine van 50 pk dreef een dynamo aan voor de elektrische verlichting in de
mouterij.136
Deze veranderingen hielden verband met de ombouw van het bedrijf van vloermouterij tot kastenmouterij. De bewerking van de gerst geschiedde voortaan in ne267
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gen kiemkasten, open droogbakken met geperforeerde bodem, waarin elk 12.000 à
15.000 kg gedroogd kon worden.137 Ventilatoren leverden de proceslucht voor die
kiemkasten, vandaar dat ze ook wel pneumatische mouterij genoemd werd. In 1897
werden eestkeerders geleverd door de firma F. Hochmuth te Dresden en een zelfregulerende thermometer door Sendtner te München. Het hele bedrijf werd ook in
dat jaar nog uitgeoefend met de hulp van acht man, één minder dan in 1881 beschikbaar was. Het waren twee machinisten, twee stokers, twee moutkeerders, en
twee voor hand en spandiensten (in dag- en nachtdienst). De wetenschap staat niet stil;
zij tracht de geheimen der natuur af te luisteren en ten algemeenen nutte dienstbaar te maken,
aldus het weekblad De Bierbrouwer na een bezoek aan mouterij Ceres in december
1897.138
Tijdens de Eerste Wereldoorlog daalde het debiet door accijnsverhoging en
hoge grondstofprijzen. De mouterij moest in 1916 worden stopgezet omdat ze niet
langer in aanmerking kwam voor de distributie van gerst. Het jaar daarop was de
moutvoorraad bijna uitgeput, en dreigde de bierproductie in gevaar te komen.139 De
hoopvolle verwachtingen na het einde van de oorlog bleven onvervuld, de omzet
was belangrijk gedaald. De mouterij Ceres was slechts voor een derde bezet, hetgeen
veroorzaakt werd door de import van buitenlands mout en de hoge prijzen voor
gerst en brandstof.140
De situatie verbeterde pas in 1920. Door fusie met andere kleinere brouwerijen
steeg de bierafzet bij de Drie Hoefijzers in die mate, dat eind 1920 de omzet van
voor de oorlog gehaald kon worden. De mouterij lag echter nagenoeg stil door de
invoer van goedkoop Amerikaans mout. Dat was een reden om bij de oprichting
van de NV Bierbrouwerij de Drie Hoefijzers vh Firma Smits van Waesberghe de
mouterij Ceres in de NV op te nemen en dus als zelfstandig bedrijf op te heffen.141
De mouterij was in 1925 ingericht volgens het systeem met Saladinkasten, bestaande
uit negen kiembakken. Ook waren er twee dubbele eesten, waarmee een capaciteit
van 10.000 kg mout per dag bereikt kon worden.142 Een advertentie in 1927 vermeldde dat Ceres de grootste en meest modern ingerichte mouterij van het land was.
De productie betrof Pilsener-, Wiener-, Münchener- en kleur- en caramelmout.143
De oorspronkelijke bedrijfsgebouwen functioneerden echter nog nauwelijks. Het
voorstuk van de mouterij, inclusief de oude silo’s, werd in 1930 tot aan de twee eesten afgebroken. De open gevallen plaats was nodig in verband met het toegenomen
transport per vrachtwagen.
Hernieuwde poging
Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog deed ir. Frans Smits van
Waesberghe een voorstel om een nieuwe mouterij te bouwen op de verworven percelen op de hoek van de Ceresstraat en de Terheijdenstraat. De bestaande capaciteit
werd te gering geacht. Het plan ging echter toen niet door.
Door toedoen van ir. J.Emmens (Heineken) werd in 1954 besloten tot de oprichting van de NV Mouterij Albert te Wijnegem (B), nabij Antwerpen, in de uit
1870 daterende fabriek van de familie Meeus.144 Deze was gunstig gelegen aan het
268
Jaarboek De Oranjeboom 57 (2004)

Albertkanaal, zodat men gerst kon ontvangen per coaster tot 1500 ton. De opslagcapaciteit bedroeg 2000 ton. De technische leiding was in handen van personeel van
de Drie Hoefijzers dat nog bij mouterij Ceres was opgeleid door een Duitse
Malzmeister. Hiermee kwam uiteindelijk in 1964 definitief een einde aan de moutproductie te Breda. Aan de samenwerking met Heineken te Wijnegem kwam in
1971 een einde toen dat wereldbedrijf de Drie Hoefijzers uitkocht.
De oude mouterij Ceres werd gesloopt tot aan de eesten, noodzakelijk om
ruimte te scheppen op het terrein.145 De eesten werden in februari 1974 gesloopt.146
De laatste restanten van de mouterij werden in 1988 opgeruimd.
5. De moderne industriële bierbrouwerij de Drie Hoefijzers aan de Ceresstraat vanaf 1887
Gedurende de tweede periode van tachtig jaar werkte de familie Smits in Breda
op industriële wijze, waarbij nieuwe methoden en inzichten elkaar in rap tempo opvolgden. Het brouwproces vond plaats door ondergisting, bij lage temperatuur, daarom ook wel lage gisting genoemd. Het brouwersvak was georiënteerd op Duitsland.
De productieruimten waren grootschalig. Aan een industrieel complex van de omvang van de stoombrouwerij wordt voortdurend gesleuteld, gesloopt en bijgebouwd.
Ik beschrijf hier de voornaamste veranderingen.
Tijdens de jaren zestig van de negentiende eeuw werd het de Nederlandse
brouwers duidelijk dat de jeugd meer en meer aan de buitenlandse pils de voorkeur
gaf boven de traditionele bieren. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Nadat
Heineken in 1870 overstag ging, volgden er meer grote moderne brouwerijen. Smits
kwam als enige brouwer in Brabant, ruim zeventien jaar later, tot het besluit de
overstap naar het nieuwe bier te maken op een grote schaal.
In december 1886 verkreeg F.H.M. Smits een bouwvergunning voor een
stoombierbrouwerij langs de rijksweg van Breda naar Oosterhout in de gemeente Breda
op kad.sectie B.3550.147 Handelend onder de firma F. Smits van Waesberghe kreeg
hij een maand later op 24 januari 1887 de benodigde hinderwetvergunning verstrekt,
waarin de belangrijkste bepalingen waren dat de schoorsteen minstens 16 m hoog
moest zijn en het bedrijf binnen zes maanden in werking gesteld.148 Het
Gemeenteverslag van 1886 maakte al trots melding dat de nieuwe stoombierbrouwerij van F. Smits van Waesberghe in aanbouw was.149 De aanbesteding van de fundering, bestaande uit grond-, hei- en metselwerk, vond plaats op 5 december 1886, en
werd voor ƒ 14.250,- gegund aan Arie Millenaar uit Breda. De aanbesteding van de
bovenbouw vond op 17 januari plaats en werd gegund voor ƒ 36.799,- aan de firma
A. Verhagen & Zn te Breda. In beide gevallen was door Smits gekozen voor de laagste inschrijver.150
Inlichtingen konden worden ingewonnen bij de architect A. Verlegh, die volgens de lokale pers alle eer toekomt voor het ontwerp.151 Verlegh (overleden
ca.1900) zou van 1880 (bouw mouterij Ceres) tot ca. 1895 de huisarchitect van de
brouwerij zijn, waarna hij werd opgevolgd door F.P. Bilsen. Vanwege het feit dat
een bewaard gebleven exemplaar van de bouwtekening van de brouwerij in het
Duits is opgesteld, wordt wel verondersteld dat het basisontwerp van een Duitse architect is, die bekend was met de Beierse brouwmethode. De stijl van het ontwerp is
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12. Grondplan van de Beiers bierbrouwerij de Drie Hoefijzers in 1887.
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Bron: dr F.A. Brekelmans, op basis van bedrijfsarchief
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13. Zuid gevel van de brouwerij aan de Ceresstraat in 1887.
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14. Oost gevel van de brouwerij in 1887.
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echter neorenaissance, destijds ook wel oud-Hollands genoemd, en kan dus niet van
Duitse makelei zijn. De rol van F.H.M. Smits in het uiteindelijke ontwerp, zeker
voor wat betreft de techniek mag niet worden onderschat, bij latere vernieuwingen
speelden de Smitsen ook steeds een vooraanstaande rol (kantoor 1925, brouwhuis
1929). Blijft de vraag waarom dan een tekening in het Duits opgesteld?
De Maschinenfabrik Germania uit Chemnitz (D) was sinds 1851 gespecialiseerd
in brouwtechniek en leverde wereldwijd complete inrichtingen voor bierbrouwerijen. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat zij de technische tekeningen verzorgden van de Bredase brouwerij op basis waarvan de huisarchitect Verlegh zijn
ontwerp maakte. Dat ontwerp werd weer aan Germania ter beschikking gesteld en
kon zo tevens de nieuwe Duitse brouwmeester snel vertrouwd maken met de brouwerij.
De bouw en inrichting verliepen voorspoedig, al in de nacht van woensdag 28
op donderdag 29 juli 1887 werd voor het eerst proefgedraaid en kon het eerste
brouwsel in de kuipen gedaan worden. De verwachting was dat per 1 september de
reguliere productie van vreemde zoowel als Bredasche bieren kon aanvangen.152 Er werd
dus zowel bovengistend als ondergistend geproduceerd.
Een journalist van de lokale krant werd in juli 1887 uitgenodigd voor een kijkje
in de nieuwe bierfabriek en schreef:
Opgetrokken in oud-Hollandschen stijl, werd in december jl met het heien en
in januari jl met het plaatsen der fondamenten, onder leiding van den architect
A. Verlegh (aannemers de heeren Verhagen & Zn) een aanvang gemaakt, zoodat
men kan zeggen dat in 7 maanden deze geheele fabriek, waarin men gistermorgen (29 juli, HM) de beleefdheid had ons rond te leiden, werd opgetrokken en
zoo goed als voltooid.
Om eenig denkbeeld te geven van de enorme uitgestrektheid dezer stoombierbrouwerij, dient dat in de ruim 20 hoofd-lokalen geplaatst zijn 2 roerkuipen van
100 hectoliter ieder, 2 ketels van 100 hectoliter ieder en 2 koelschepen van 130
hectoliter ieder. De 2 stoomketels, in ‘t geheel van 80 paardenkracht, zijn, evenals bijna al de pompen en het drijfwerk, geleverd door de Machinefabriek Breda
vh Backer & Rueb, terwijl door eene Duitsche firma (Germania te Chemnitz,
HM) geleverd werden 1 stoommachine van 50 pk, 1 compressor om door middel van ammoniac in een generator ijs te maken en nog enkele andere machineriën.
Wat enorme voorraad ijs met deze machine kan gemaakt worden, zoo dient, dat
hiermede 500 kilogram per uur vervaardigd kan worden, behalve voor de kelderkoeling van minstens 1000 m2. De 3 kelders kunnen dan ook 8000 hectoliter
bier bevatten, terwijl ongeveer 200 kub. meter water per dag zal noodig zijn,
zoodra de fabriek voorgoed en geregeld aan het werken is.
Strekt de fabriek uit- en inwendig architect en aannemers tot eer, ongetwijfeld
mag lof niet onthouden worden aan den heer F. Smits van Waesberghe, voor
den moed, door het oprichten eener stoombierbrouwerij van zoo’n uitgestrekten omvang betoond, terwijl wij van harte hopen, dat voorspoed in zijne zaken
hem moge beloonen voor zijne enorme opofferingen. 153
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De journalist had echter verzuimd te vermelden:
(...) dat de firma Merkelbach van Enkhuyzen alhier, zoowel door den fijn bewerkten vloer in de machinekamer, de wezenlijk artistique trappen, als door het
leveren van al het overige gietwerk in die brouwerij aanwezig, getoond heeft,
dat ook hare fabriek niet behoeft onder te doen voor het beste wat men uit dergelijke fabrieken in het buitenland gevestigd, verwachten kan.154
Het gehele gebouw stond visueel op een enorme, verdieping hoge, plint van ca.
5 meter hoog. Dit was de architectonische oplossing voor het incorporeren van de
blinde keldermuur op het achterterrein. Het begrip kelder moet hier begrepen worden als de ruimte om het bier op een lage temperatuur te houden. Omdat de kelders
bovengronds staan, kregen ze bakstenen spouwmuren van 110 cm dik als isolatie.
Hier werd duidelijk voortgebouwd op de ijshuizen van de Duitse brouwerijen volgens het Brainard systeem, zij het dat de Drie Hoefijzers zonder natuurijs koelde.155
De lagerruimten herbergden aan weerszijden geplaatste ‘stukken’, grote legvaten van
Slavonisch eikenhout. Aan elke kant lagen twee rijen van negen bodemvaten met
een inhoud van 70 hl. Daartussen lagen acht zadelvaten van 50 hl.
Direct boven de lagerkelders bevonden zich de gistkelders, die wel ramen in de
buitengevel hadden. Hierin stonden ruim 60 gistkuipen, elk van 35,5 hl inhoud, op
ijzeren balken boven de vloer. Deze gistkelders raakten in 1967 buiten gebruik en
dienden toen enige tijd als opslagruimten, totdat ze in oktober 1986 als nieuwe ontvangstruimte voor bedrijfsrondleidingen in gebruik werden genomen onder de naam
Brasserie.156
Hierboven onder een groot dak met wasemkap bevond zich het reusachtige
koelschip. De ondiepe koperen koelbakken stonden hier in een ruimte waar in de
oost- en westmuren open ramen met jaloezieën zaten, nodig voor een goede luchtkoeling.
Het eigenlijke brouwhuis lag voor aan de straat, de begane grond was twee verdiepingen hoog, om ruimte te bieden aan de roerkuipen en brouwketels en daarboven lag een zolder. Op deze zolderverdieping stonden de moutmolens, voor het vermalen van het mout. In de fabriek van 1887 werd geen mout gemaakt, dat gebeurde
ernaast in de mouterij Ceres. De moutzolder of pletzolder, zoals die ook wel werd
genoemd, werd in 1973 door brouwmeester Pierre Tempelaars ingericht tot brouwerijmuseum en kreeg bij die gelegenheid een houten oplegvloer.157
Bij het productieproces werd zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de zwaartekracht om grondstoffen en halfproduct naar de volgende productiefase te transporteren. Wanneer dit via buizen ging dan noemde de brouwers dat de ‘leegleiding’. De
pompen waren nodig voor de bronwater bemaling en om de wort naar het hooggelegen koelschip te pompen via een ‘vulleiding’. Deze transporttechniek bepaalde in
hoge mate het uiterlijk van de brouwerij.
In de gevel van het kantoor en het brouwhuis, met machinekamer, waren stenen en ijzeren ornamenten aangebracht in de vorm van drie hoefijzers. Al deze ornamenten zijn, evenals de kleine schoorstenen en de versieringen bij het koelschip,
verdwenen na een renovatie in de jaren tachtig van de twintigste eeuw.
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Er werkten dertig man (1888-1891), een verdriedubbeling van het personeelsbestand ten opzichte van de Boschstraat. Tot 1886 bestond het technisch personeel in
de brouwerij vooral uit Belgen, maar ook daarna bleven bijvoorbeeld leden van de
Belgische familie Meyvis honderd jaar lang werkzaam bij de Drie Hoefijzers. Vanaf
1887 was het technisch personeel waaronder de brouwmeester, of Brau- und
Malzmeister zoals deze voortaan heette, van Duitse afkomst, dit in verband met het
gebruik van de Beierse brouwmethode. Zo belangrijk was de rol van de brouwmeester dat in 1904 voor F. Peil een ruim en fraai uitgevoerd herenhuis aan de
Oranjesingel 4 gebouwd werd.158 Later werd dit het woonhuis van de familie Smits
van Waesberghe. Nog in 1935-1940 werkten er naast de brouwmeester Hans
Herzog acht Duitsers bij het bedrijf, o.a. als Malzmeister, Brauführer en Gärführer.
Omdat het brouwtechnisch niet verantwoord is bieren van hoge en lage gisting
in eenzelfde locatie te produceren, werden na 1886 in een dependance aan de
Pasbaan grote legvaten beschikbaar gehouden met versneden bier, het zogenoemde
zure snijbier. Het pakhuis was een opslagplaats van verzamelde bierrestanten, die
biologisch verzuurd, toegevoegd werden aan een klein deel van het in de nieuwe
brouwerij gebrouwen bier. Wort uit het brouwhuis werd versneden met het zure
snijbier. Dit werk geschiedde in een kelder die zich bevond in de mouterij Ceres. In
deze zogenaamde Oudbierkelder lagen op stelling kinnekens (30 liter) en katskoppen
(20 liter).
De taxatie van de brouwerij en mouterij door drie Belgische deskundigen op 21
september 1890 bepaalde de waarde van de gebouwen op ƒ 215.325,- en de inventaris op ƒ 176.289,-. De brouwerij inclusief inrichting was dus bijna vier ton waard.
De aanwezige biervoorraad bestond uit Pilsener, Beiers en Gerst. De aanwezige apparaten in het laboratorium, waaronder de microscoop, een chemische balans, een
destilleerapparaat en een sacharometer (voor het bepalen van het suikergehalte van
de wort, de zogenoemde stamwort) werden geschat op ƒ 500,-.159
Volgens een beschrijving in de Franse pers uit 1891 beschikte de brouwerij over
twee kookketels, een van 61 hl om het moutbeslag te warmen (de beslagketel) en een
van 182 hl voor het koken van de moutoplossing (de wortketel). In het ketelhuis
stonden twee stoomketels. In de machinekamer stond een stoommachine van 50 pk
en een ijsmachine met condensator. De fabriek beschikte over een elektrische belinstallatie voor communicatie tussen het personeel in de brouwzaal en in het koelschip.
Het koelschip werd omschreven als un immense hangar où sont des bacs réfrigérants. Er
waren twee kelders voor de lage fermentatie (de gistkelders) en vier grote kelders
waarin het bier gereed lag voor de verzending (de lagerkelders). Les caves, qui sont très
belles bestonden feitelijk uit drie kelders met een hoogte van twee verdiepingen. De
lagerkelders waren 25 meter lang en zij bevatten oxhoofden met een capaciteit van 60
hl. Ook waren in het bedrijf badkamers met douche ingericht voor de dertig arbeiders. De jaarproductie bedroeg reeds 35.000 hl, voor consumptie in Nederland.160
De voortdurende bloei van de stoombierbrouwerij Smits van Waesberghe, die
behalve binnenlandse, vooral verschillende buitenlandse biersoorten in de handel
bracht, maakte vergroting van de fabriek noodzakelijk. De vaste bruggen over de
singelgracht waren een sta in de weg, dat zouden draaibruggen moeten zijn, want
vervoer per schip van granen en mout verdiende de voorkeur. Het is er echter nooit
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15. Het koelschip prominent in beeld, met op de voorgrond de nieuwe kelders uit 1893. Foto circa 1894
genomen vanaf de Ceresstraat. Links de machinekamer (topgevel) en de ijsfabriek (laagbouw).

van gekomen en de spoorverbinding was lange tijd de belangrijkste transportader
voor het bedrijf.161 In 1893 verdubbelde de capaciteit van de bierkelders door op het
open terrein ten oosten van de fabriek nog eens drie kelders met voorkelders te bouwen, op een houten fundering van 223 heipalen. De aanbesteding door architect A.
Verlegh vond plaats op 5 januari 1893, laagste inschrijver was G. van der Velden uit
Breda voor ƒ 11.185,-.162
In 1894 kwam nabij het spoor achter in de noord-oosthoek van het terrein
(zichtbaar op luchtfoto 1922) een paardenstal met tuighuis en remise tot stand.163
Achter de lagerkelders werd in 1896 de nieuwe kuiperij ondergebracht.164
Een ongestoorde levering van stoom en ijs werd in 1895 van levensbelang geacht
voor een goede bedrijfsvoering. Daarom liet P.M.C.P. van Waesberghe, weduwe van
F.H.M. Smits, de machinekamer vergroten. In die kleine aanbouw, ten oosten van
de bestaande machinekamer aan de straatweg, plaatste ze een reserve stoommachine
van 80 pk en een ijsmachine met ijsbak, beiden fabrikaat Germania. Die verbeterde
koelmachine met ammoniakcompressor was toen net op de markt verschenen.165
Voor de toenemende administratieve afwikkeling van de afleveringen en ontvangsten werd bij de ladingplaats in 1897 een kantoortje gemaakt.166 Er werkten in
deze periode (1892-1903) 35 man bij de brouwerij.
De brouwerij in 1898
Een uitvoerige beschrijving in de pers van 30 juni 1898 door de Nederlandse
Brouwersbond laat ik nu in extenso volgen.167
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We nemen de lezer nu mee naar een rondgang door het nieuwe complex. Men
vindt dikwijls brouwerijen waarvan elk onderdeel uitmuntend in staat is, doch
welke onderdelen toch niet een harmonisch geheel vormen. De schuld ligt of
aan het gebrekkig grondplan of aan de wisseling van technisch leider die maakte
of sloopte zonder met het reeds bestaande rekening te houden. Dat in zulk een
lapbrouwerij het niet plezierig werkt en afgezien van ‘t vele geld er ook ruimte
verkwist wordt, behoeft geen betoog. Geheel anders is het gelegen waar de ontwerper wist wat hij wilde elk onderdeel door zijnder geest zag staan en alle tezamen een harmonisch geheel vormend, die ruimte laat voor wat eventueel uitbreiding behoeft, met overleg elke verkwisting van kapitaal en plaats vermijdt en
in een woord verstand van brouwen en bouwen heeft. Zijne brouwerij wordt
eene modelinrichting.
Kantoor:
Boven het gewone kantoor, waarachter het bureau van Jan Smits is gelegen, bevindt zich het lab. Daarachter een ruimte met een boekenkast met dictaten te
Weihenstephan geschreven en tal van werken over brouwen; met een kast met
chemicaliën en glazen instrumenten alles keurig in orde, getuigen dat men het
vak naar wetenschappelijke grondstellingen drijft. Terzijde van dit werkkabinet
is nog een kamer voor reingistcultuur. De stamgist meegenomen uit Beieren
waaruit zetgist gekweekt wordt, deze verwisselt men na circa 38 gebrouwen.
Wanneer men weet dat de gisting negen dagen verloopt dan is men overtuigd
van de grote reinheid en zindelijkheid welke hier heerst. Op dezelfde verdieping
is eene verblijfplaats voor eenige Duitse brouwgezellen. Op het kantoor van de
brouwmeester bevinden zich verbandartikelen om bij eventuele ongelukken terstond hulp te kunnen bieden.
Moutzolder:
Hier zien we de moutmolen waar geplet wordt, deze heeft vier walzen en maalt
3000 kg in anderhalf uur. Er is een magneet die eventuele ijzerdelen aantrekt en
verwijderd. Dan volgt een apparaat met verschillende zeven die trillen, zo worden het mout gezuiverd van spruitjes en stof. Nu komt het fijn gebroken mout
in een wagon van 2500 kg inhoud, wordt over een rails geschoven op de verdieping boven het eigenlijke brouwlokaal of Sudhaus en ontlast zich door een
zinken buis in het mengtoestel boven de roerkuip. In datzelfde lokaal staat ook
een warmwater reservoir met geleidingen, welke in alle delen der brouwerij
warm water tot reinigen, enz. heen voeren.
Brouwlokaal:
Tijdens de gang naar dit gedeelte zien we op het platdak een koeltoestel voor
den ammoniak-condensator, welke naar de nieuwste vinding ter hoogte van
verdieping IV staat, ten einde het beneden zo zindelijk mogelijk te houden.
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16. Fotoserie productieproces. Foto’s uit interbellum.

Bierketel.

Koelschip met lege koelbak.
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Alles wat onreinheid kan bevorderen is met angstige zorg vermeden. Door het
Sudhaus loopt geen transmissie werk; steenkolenstof is slechts beperkt tot een
betrekkelijk kleine ruimte in het ketelhuis. Een hanger dragende het uiteinde
van een drijfas en uitkomende in het brouwhuis is met zink omgeven opdat
geen meelstof zich vermengd met druppels olie.
De roerkuip van ijzer uit de fabriek Germania te Chemnitz is voorzien van dubbel roerwerk gedreven door machinekracht. De ene gedeelte doorklieft de
meelspeciën in horizontale richting en de andere in verticale richting. Looze bodem is er in deze kuip niet, de inhoud 9600 liter. Methode van gebrouw naar
Oud-Beiersche methode (dwz waarbij men een gedeelte van het beslag kookt
en terugpompt in de beslagkuip). Telkenmale een gedeelte van het beslag in de
dick-maisch ketel, van 6100 liter, door stoom verwarmd wordt en voorzien van
bekend roerwerk. Wanneer er afgeroerd is komt de gezamenlijke massa in een
met filterbodem voorziene ijzeren klaringskuip van eveneens 70.000 liter. Deze
kuip heeft zes kranen om de glasheldere wort naar de lekbak en vandaar naar de
bierketel te voeren. In de bodem van deze kuip bevindt zich een schuif waardoor de massa = bostel valt in een gesloten cylinder, waarin zich een schroef beweegt en later buiten in een boerenkar wordt opgevangen en gebruikt als veevoeder.
De kuipen staan hoger dan de ketels, want de maisch en wort behoeft niet naar
boven gepompt te worden. De bierketel met inhoud van 18.200 liter wordt
door vrij vuur verwarmd, voorzien van een koepelvormig, deels vast, deels verschuifbare deksel, terwijl door brede buizen de zich ontwikkelde wasum of
damp naar den schoorsteen geleid wordt.
Koelschip:
Nadat de wort gekookt heeft, passeert zij de hopzeef en wordt naar de koelbakken getransporteerd. Deze zeef kan 1200 liter bevatten. De koelbakken zijn
twee in getal, elk van 1200 liter, waarop de wort van circa 33o C gekoeld wordt
alvorens het koeltoestel, dat geheel afzonderlijk in een ander lokaal staat, omringd door sterile lucht, te passeren. Ten einde de knechts de juiste temperatuur
weten waarop de wort van den koelbak naar het nakoelingstoestel moet geleid
worden, maakt men gebruik van een vernuftig uitgedacht toestelletje, bestaande
uit twee ringen van verschillende metaal (koper en zink) en van geleiddraden
voorzien. Is de wort tot op de vereiste temperatuur afgekoeld dan komt er een
contact en een alarmsignaal. De koelbakken staan afzonderlijk overal door jalousieën omgeven.
Voor de bovengisting en ondergisting gebeurd het koelen op dezelfde manier.
De duur is echter verschillend, is het koud en staat er veel wind dan koelt het
vlug. Gemiddelde tijd van zeven uur. Van de koelbakken komt de wort over
het koelapparaat, holle pijpen waardoor ijskoud water stroomt. Het wort
stroomt hier vliesdun overheen en vandaar naar de gistkelder. Hier is de temperatuur voor bovengisting 15-20o C en voor ondergisting 6-10o C.
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Gistkelder.

Lagerkelder.
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Gistkelder:
Een zaal van 60 kuipen met inhoud van elk 3550 liter staan op ijzeren balken
ver boven de grond. Er lopen drie brede gangen tusschen deze kuipen. Een buizennet gespijsd door koude generateurs, met water van minus 10o C houdt het
gehele lokaal constant op ene temperatuur van 4,5o C. Elke kuip is voorzien van
een koperen vertinden zgn zakkoeler, door twee gutta-perscha slangen aan den
koudwaterpijp gekoppeld, zodat niet alleen elk gebrouw maar elke kuip afzonderlijk op de verlangde temperatuur kan geregeld worden.
De vloer is van aspahlt en er heerscht hier alweder een onberispelijken zindelijkheid; geen spoor van schimmel is er aan de helder witten mueren te ontdekken,
geen begin van roest aan het ijzer te bespeuren. Ook staan er enkele kleine reincultuur toestellen. Van gist- naar lagerkelder eerst gekeken in proefglaasjes. Er
had zich uiterst weinig gist hierin op de bodem dier glaasjes vastgezet; aan de
wanden totaal niets. Het bier was zo helder, neen helderder dan menig versch
bier van bovengisting brouwers. Dat de gist zich zoo vast neerzet, er zoo weinig
Flughefe valt waar te nemen, pleit zeker voor de uitstekende hoedanigheid der
zetgist.
Gewoonlijk wijl men om 21.00 uur het Hollandsch bier begint te koelen en
daarna om 22.00 uur in drie schaffels met wat bier vermengd in de geilkuip
worden omgestulpt, totale hoeveelheid zetgist is 24 liter. Dit blijft zo staan tot
de volgende morgen 5.00 uur. Dan langs caoutchouc slangen gaat het naar de
Hollandsche kelder.
Lagerkelder:
De legkelders zeven in getal bevatten leggers van 6000, 4500 en 2500 liter inhoud. Daar waar de zware biersoorten liggen: Pilsener, Dortmunder en
Münchener, zijn de leggers drie hoog. In de kelder der meer gangbare biersoorten zijn de leggers twee hoog gestapeld. Heersende temperatuur van nul graden.
Elke kelder kan 200.000 liter bevatten.
Gemiddelde tijdsduur was twee maanden met een temperatuur van 2o C.
Die reusachtige vaten maken een geweldige indruk op de bezoeker. De voortreffelijke gist gevoegd bij de constante koude temperatuur houden het koolzuur
gebonden en dragen zeer wel bij tot klaring. Men kon maar niet geloven dat het
bier geen filter passeerde, men was juist bezig met het afvullen. De slang van het
vat ging men na tot den vulbok om zich te overtuigen wat geschiedde en een
kreet van verbazing ontlokte, zoo brandhelder, zoo tintelend het niet gefiltreerde bier er uitzag.
Machinekamer:
De koude welke voor de gist- en legkelders van noode is, wordt geleverd door
twee prachtige ijsmachines, eene ervan was goed voor de koude voor afkoeling,
de andere dagelijks goed voor 700 kg blokijs, d.m.v. ijscellen, speciaal gecon281
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Hopkamer.

Vatenhal.
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strueerde ramen die de loopkraan eruit trekt. (In ‘t kort vervaardiging van ijs:
een bak met pekel vriespunt -16o C en fungeert als koelmedium. Verdamper:
ammoniak vloeistof verdampt; Compressor, onttrekt warmte aan de omgeving;
Condensor, zuigt het ontstane ammoniakgas aan en comprimeert het.)
In de kraakheldere machinekamer bevinden zich drie stoommachines, incl. een
reserve van 80 PK. De zaal is geplaveid met witte en zwarte tegels. Op sommige
gedeelten van de ijsmachines hangen ijspegels en buizen en kranen met een ijskorst omgeven. Alle schoorstenen der brouwerij en mouterij zijn voorzien van
flutometers die de trekking regelen.
Spoelhal en kuiperij voor tonnen in lager gelegen gebouw. Inwendige reiniging
met koud water en uitwendige reiniging met borstels.
Naar buiten naar een loods van 1000 m2 dienende tot berging en tot het bepikken met de wereldberoemde Theures pikmachine. De eerste machine in
Europa. (Een rechthoekig ingemetselde ketel, anderhalve voet boven de grond)
Is het pik (pek) genoegzaam verhit, klein fust 210 oC en groot fust 185 oC, dan
treedt op de druk van een hefboom een roteerende pomp in werking die het
heete pik door vier injectiespuiten elk afzonderlijk in de vaten spuit. De laag pik
waarmee het fust bekleed wordt is zo dun en gelijkmatig dat men de nerf van
het nieuwe hout er niet door ziet. In stede van 5-6 knechts is hier slechts een
persoon nodig, terwijl van lekke fusten geen sprake meer is. Met vier injectiespuiten pikt men gemakkelijk 480 transportfusten. De prijs van dit toestel was
3400 gulden.
Aan het einde van deze fraai luchtige loods ziet men de kuiperij, waar vier kuipers onophoudelijk bezig zijn met het herstellen van fustwerk. Verderop is er de
paardenstal en het wagenhuis.
Bottelarij:
Zwichtende voor den drang werd nu ook bier op flesschen geleverd. Het afbottelen van flesschenbier werd gedaan door de tussenhandel. De spoelmachine is
van L. Enzinger uit Worms, werkt met borstel uit- en inwendig en met porceleinhagel, omdat looden hagel steeds gevaar voor de gezondheid oplevert. Zij
spoelt, bediend door twee man, 400 flesschen in het uur.
De bottelarij, uitsluitend voor kastelijns dienende, vormt het uiteinde eens voor
kelders, waar het bier, door tegendruk op klein fust wordt getapt en ligt gedeeltelijk onder het expeditie-kantoor. Door een ‘ascenseur’ of lift komt het bier in
transportfusten naar boven, wordt hier aan de fust-controlle onderworpen, rolt
direct in de wagons (eigendom van de brouwerij) voor zover de zending per
spoor geschiedt, welke die voor de ladingsplaats komen of op de met paarden
bespannen bierwagen.
Naast die ladingsplaats strekt zich evenwijdig en in het langs der lagerkelders een
ruim lokaal uit tot berging van gezuiverd fust. Dit lokaal wordt in de zomer afgekoeld en swinters matig verwarmd, opdat de temperatuur in de fusten welke
hier een dag blijven staan, met die der kelders ongeveer gelijk zijn. In het spoel283
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lokaal zien wij nog een spaanketel en een spaanwaschketel beiden volgens de
laatste aangebrachte verbetering.
Het water voor het brouwen der delicieuse bieren benoodigd, wordt geleverd
door een achttal putten die met eigen werkkracht op een diepte van 25 meter
volgens eigen methode zijn geboord.
Gewoonlijk worden er tweemaal daags 2000 kilo mout verwerkt en 12 à 14 gebrouwen in de zes dagen gemaakt. ‘s-Zaterdags wordt er niet gebrouwd, maar
alles terdege gereinigd, water en kalk worden daarbij niet gespaard.
Het klassieke Duitse brouwhuis (Sudhaus), zoals de Drie Hoefijzers die in 1887
liet bouwen, was uitgerust met twee kuipen en twee ketels. Een kuip was oorspronkelijk van eikenhout en geschikt voor de koude bereiding. Een ketel was van koper
en geschikt voor de warme bereiding. Het brouwen van de verschillende biersoorten
geschiedde steeds via (1) de roerkuip, een mengkuip waarin het vermalen mout vermengd werd met water tot een brei, naar de inhoud ook wel maischkuip genoemd
(Maischbottich)168; (2) de roerketel, waarin het moutbeslag door stoom verwarmd
werd, naar de inhoud ook wel beslagketel of maischketel genoemd (Maischpfanne);
(3) de klaringskuip, met filterbodem en al of niet uitgerust met Steinecker apparaten,
die dienden om de wort te zuiveren (Lauterbottich); en (4) de bier- of brouwketel,
een kookketel verwarmd door een open vuur of door stoom, waarin de hop werd
toegevoegd aan de wort onder zachtjes koken of sudderen, naar de inhoud ook wel
wortketel genoemd (Würzepfanne of Sudkessel).
Een groeiende administratie
Het kantoor van de Drie Hoefijzers kreeg in 1904 een nieuw trappenhuis buitenlangs en werd daarop intern verbouwd, met behoud van de buitengevel uit 1887.
In 1905 werd een nieuwe portierswoning tegen het kantoor aangebouwd. De indeling van het kantoor was als volgt: beneden links lag het kantoor van Jan Smits, daarnaast aan de straat zat broer Charles, alsmede de eerste boekhouder (Jacobus
Broeders, in dienst getreden in 1888). Achter de ruimte van Jan Smits bevonden zich
een spreekkamer en een vestibule. Achter de kamer van Charles Smits lag een kantoor voor de klerken. Op de etage bevond zich links voor de kamer van Franz Smits,
daarnaast een algemene kantoorruimte en daarachter het laboratorium. Vanuit dit
punt kon de directie nauwkeurig alles volgen wat het bedrijf in- en uitging. In 1921
zou hier nog een verdieping voor het kantoor worden opgezet en werden de kantoren voorzien van een telefooninstallatie van Siemens & Halske.169
Kort daarop, met de stichting van de NV, ging men plannen maken voor een
geheel nieuw en groter kantoorgebouw. Over de bouw daarvan in 1925-1927 is
reeds uitvoerig gepubliceerd. Het kantoor, waarin kunst en techniek zorgden voor schoonheid en degelijkheid, werd op 17 december 1927 in gebruik genomen. Het borstbeeld
van de stichter kreeg nu een plaats in het trappenhuis. Daarop was de weg vrij voor
de uitbreiding van de brouwerij met een nieuw brouwhuis op de plaats van het oude
kantoor uit 1887.170
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17. Tegeltableau met de mouterij en brouwerij in vogelvlucht in 1909. De rechter fabrieksschoorsteen is
een aanpassing van de kunstenaar.

Koelinstallatie uitgebreid
De toegenomen bierproductie, alsmede de vraag naar ijsblokken, maakte het in
1905 noodzakelijk de koel- en ijsinrichting aanzienlijk uit te breiden. De
Maschinenfabrik Germania, vm J.S. Schwalbe und Sohn, uit Chemnitz (D), gespecialiseerd in Anlagen von Mältzereien, Brauereien, Eis- und Kühlmaschinen, zette er twee
grote generatoren weg. Door de inademing van ammoniak raakten zes arbeiders in
mei en juni 1907 bedwelmd, het nieuwe koelsysteem werkte blijkbaar niet feilloos.
Tevens kwam er bovenop de lagerkelder uit 1893 én de koel- en ijskamer, een nieuwe gistkelder bij, waarin ronde gistkuipen stonden. Deze tweede gistkelder werd later, in 1968, onherkenbaar verbouwd tot lagerkelder nr.14 met 28 tanks van 450
hl.171 Tussen 1903 en 1906 groeide het aantal arbeiders met twintig naar 55 in totaal,
zo arbeidsintensief was blijkbaar die ijsproductie.
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De brouwerij in 1912
In 1912 kwam achter de lagerkelders nog een gietijzeren overkapping tot
stand.172 Een beschrijving in de pers uit 1912 geeft een goed beeld van de voortgeschreden techniek.173
In de machinekamer draaien de groote machtige stoommachines. Er is er een
van 150 pk en een ander (een reservemachine) van 100 pk. Twee ijsmachines
zijn er van 90.000 calorieën. De ijsproductie kan tot 25.000 KG per etmaal opgevoerd worden. Het ijs wordt vervaardigd uit zelf opgepompt water. Dit water
wordt uit eene diepte van 35 m opgehaald en ook voor de bierfabricage gebruikt. Hoogst merkwaardig is die ijsfabricage, waarbij we echter niet stil zullen
staan om dadelijk te komen op het eigenlijke bedrijf: het bierbrouwen.
De meesten, die smakelijk hun glaasje bier verwerken, hebben er niet het minste
denkbeeld van hoeveel werk er verricht moet worden eer uit het water, de
mout en de hop is geworden het heerlijke bier.
De mout (gekiemde, daarna gedroogde gerst) wordt als ze in de brouwerij
komt, eerst geplet in een molen met vier walsen. Is dit geschied, dan wordt ze
gebracht in de roerkuip. Dit gebeurt heel eenvoudig: op den zolder loopen de
wagens , die de mout vervoeren en brengen bij een opening in de vloer die uitkomt boven de op een lagere gelegen verdieping staande roerkuip.
In de roerkuip wordt de mout flink gemengd door middel van horizontaal en verticaal draaiende messen. In gedeelten wordt daarna de massa door middel van een
pomp gevoerd naar den roerketel, die den dubbelen bodem heeft. Tusschen beide
bodems bevindt zich hoog verhitte stoom, die den inhoud van den ketel tot het
kookpunt brengt. Is dit geschied, dan wordt die inhoud teruggepompt naar de
roerkuip en telkens wordt de inhoud van die kuip bij gedeelten overgebracht naar
den ketel en weder teruggepompt tot in de kuip de temperatuur is gestegen tot
75o C. Dan wordt de inhoud door middel van buizen gevoerd naar de klaringskuip. Ook deze heeft een dubbele bodem. De bovenste bodem werkt filtreerend.
Het vocht sijpelt door, de mout blijft liggen en wordt later gebruikt als veevoeder.
Het proces in de klaringskuip doet heel veel denken aan de wijze waarop men
in een filtreertoestel koffie zet. (gebruikmaking van een wortfilterdoek, HM)
Komt het vocht op den ondersten bodem van de klaringskuip, dan loopt het
van daar langzaam door zes buizen naar de lekbak en stroomt dan naar den bierketel, die ruim 200 hl inhoud heeft. Hier wordt de hop bijgevoegd en blijft het
mengsel eenige uren koken.
In de hopbak wordt de hop gescheiden van het vocht en ... het eigenlijke brouwen is geëindigd, dat wil zeggen men heeft bier, doch ongegist (wort), doch dit
wort is nog absoluut ongeschikt voor consumptie. Eerst gaat de nog kokend
heete wort naar de koelbakken, groote ondiepe bakken om de koeling snel te
doen geschieden. De temperatuur van het vocht daalt hier binnen enkele uren
tot 40 graden. In de koelkamer laat men daarna het nog niet gegiste bier heel
fijn verdeeld stroomen langs een koelapparaat, waarbinnen zich water van 0 graden bevindt. Door deze bewerking daalt de temperatuur tot 8 graden.
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18. De eigen spoorwagons van de brouwerij.

19. De drie Lancashire stoomketels in het ketelhuis. Foto uit interbellum.
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Dan wordt de wort weer door een stelsel van buizen overgebracht naar den gistkelder. Deze is in de brouwerij der firma Smits van Waesberghe 800 m2 groot.
In den kelder staan een honderdtal kuipen, ieder van 40 hl inhoud en het bier
blijft er bij lage temperatuur van 6o C boven nul 9 à 10 dagen. Een eigenaardig
gezicht leveren in de schemergrauwte van den kelder de lange rijen enorme vaten, doch al spoedig zullen deze verdwijnen. Ook in het bierbrouwersvak verdrijft de moderne techniek de poëzie. Reeds staan er ook vier aluminium kuipen, ieder van 200 hl. Dit is het nieuwste op dit gebied en de brouwerij der firma Smits van Waesberghe is de tweede brouwerij in ons land, die deze nieuwe
vinding toepast.
Tenslotte komt het nu gegiste bier in de lagerkelders, waar de temperatuur om
en na bij 0 graden is. Drie maanden blijft het daar in fusten van 6.000 liter inhoud onder een druk van 1 atmospheer. Ook in den lagerkelder hebben de fusten echter concurrentie gekregen. Reeds staan er acht metalen tanks van binnen
geëmailleerd, ieder van een inhoud van 17.000 liter.
Negen lagerkelders zijn er; waar steeds een dichte duisternis heerscht. Den
vooradige voorraad in die kelders bedraagt meestal ongeveer 1.800.000 liter.
De toename van de productie vergde een betere voorziening voor het transport.
Het laadperron aan de westkant van het brouwerijcomplex werd daartoe in 1913 tot
een laadhal omgebouwd, met zeven laaddeuren, naar ontwerp van F.P. Bilsen. Het
kreeg een verdieping welke werd ingericht tot schaftlokaal, waslokaal en kleedkamer
voor het personeel. Een nis in de gevel bood voortaan plaats aan het borstbeeld van
de stichter dezer industrie F.H.M. Smits.174 Er werkten in deze periode (1906-1915) na
de groeispurt 55 man in de brouwerij.
Nieuw ketelhuis en machinekamer 1915-1916
In 1915 werd begonnen met de bouw van een nieuw ketelhuis, naar ontwerp
van architect F.B. Bilsen, met een fabrieksschoorsteen van 50 m hoog en een spoorlijntje voor de aanvoer van de steenkolen. De levering door Backer & Rueb van
twee Lancashire ketels, met een verwarmingsoppervlak van 110 m2 geschiedde in de
zomer van 1916, toen het nieuwe ketelhuis werd opgeleverd. Het ketelhuis heeft
een hoog en luchtig schilddak, dat het aanzien heeft van een perronoverkapping. In
1918 kregen beide ketels een kunstmatige luchttoevoer, geïnstalleerd door de firma
Asselbergs & Nachenius.175
Had Bilsen in september de plannen getekend voor een zelfstandig ketelhuis, in
december mocht hij een totaal plan maken voor de Drie Hoefijzers met brouwhuis,
machinekamer en ketelhuis met kolensilo’s.176 De grondstoffensituatie tijdens de
Eerste Wereldoorlog zorgde er echter voor dat het plan voor het nieuwe brouwhuis
voorlopig de ijskast in ging. Hetgeen achteraf bezien een gelukkige beslissing was,
want het ontwerp van Bilsen voor het brouwhuis was weinig inspirerend.
Wel kwam tussen het ketelhuis en de brouwerij in 1916-1918 nog de nieuwe
machinekamer, met twee nieuwe stoommachines tot stand, naar een ontwerp van
architect F.P. Bilsen. De machinekamer beschikte over een loopwerk op granieten
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20. Machinekamer met de twee stoommachine’s uit 1918 van Germania. Foto uit interbellum, met de rug
naar de Ceresstraat genomen.

21. Machinekamer met de zojuist geplaatste stoommachine van Borsig (achtergrond) en de resterende
stoommachine uit 1918 van Germania (voorgrond). Foto uit 1933.
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22. Machinekamer met loopkat en
stoommachine uit 1918 van Germania.
Foto uit 1933 genomen evenwijdig
aan de Ceresstraat ter linkerzijde.

23. Muurplaat van machinefabriek
Germania te Chemnitz, circa
1918. Met drukmeters voor de
Dampfkessel, de Maischpfanne en
de Würzepfanne.
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24. Brouwerij en mouterij gezien vanuit het oosten ca. 1918. Het koelschip is nog steeds het hoogste gebouw.

pilaren langs de muur waarover een hijskraan kon worden voortbewogen. De kap
bestond uit een rond cassette dak dat het geheel het uiterlijk gaf van een stationsrestauratie.177 De horizontale stoommachine van Germania dreef via een krukas met
vliegwiel een koelcompressor aan voor de lage temperaturen in de gist- en lagerkelders. En via een centrale as zorgde de stoommachine voor de aandrijving van de
roerwerken en diverse pompen in het brouwhuis. In 1968 kregen alle roerwerken
en pompen hun eigen elektromotor.178 De twee oude stoommachines van Germania
uit 1887 werden in 1919 door de brouwerij openbaar verkocht.179 Er werkten in
deze periode (1916-1921), inclusief het personeel van de firma P. van Reuth, 65
man bij de brouwerij.
Vier ontwikkelingen tijdens het interbellum trekken vervolgens de aandacht: de
behoefte aan nog meer lager- en gistkelders, een uitbreiding van de brouwcapaciteit,
de noodzaak van meer stoomkracht, en de bouw van een nieuwe bottelarij.
Kelders en fustenpark groeien mee
Na de Eerste Wereldoorlog ontstond meer en meer een behoefte aan extra lagerkelders. In 1921 werd met de bouw van 4 kelders (een gebouw van twee kelders
breed en twee kelders hoog) een eerste begin gemaakt met de vergroting van de lagercapaciteit.180 (aansluitend op 1893/1905) (kelder nrs.7, 8 en 15, 16) Tevens kwam
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25. Reclameplaten.
Boven: Reclameplaat van voor de Eerste Wereldoorlog, met links mouterij en brouwerij aan de Ceresstraat
en rechts de achterzijde vanaf het spoor.
Onder: Brouwerij en mouterij gezien vanuit het westen, reclameplaat uit ca.1920.
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een nieuwe fustenhal gereed. De fustenhal met geledingen werd aan de achterzijde
van de kelders langs het spoor gebouwd.181
Begin 1922 werd er een plan opgemaakt voor de vergroting van de gistkelder.
Dit was nodig in verband met de toename van de zwaardere biersoorten. De capaciteit van de gistkelder kon in 1923 echter worden verhoogd door het vervangen van
de oude houten kuipen, met inhoud van 33 hl, door geëmailleerde ijzeren kuipen
van 87 hl inhoud. Hierdoor kwam de tijdelijke hulp-gistkelder als lagerkelder te vervallen (kelder nr.15).182
In 1927/28 kwamen daar zes nieuwe lagerkelders bij (drie kelders breed en twee
kelders hoog) (kelder nrs. 9, 10, 11 en 17, 18, 19), gebouwd door de Bredasche
Betonmaatschappij vh H. Vriens. Daarvan werden direct de drie onderste verdiepingen als lagerkelder in gebruik genomen met 18 fusten. De resterende verdiepingen
werden tijdelijk gistkelder. Bij Raadsbesluit van 7 november 1927 nr.I 2168 werd
vervolgens toestemming verleend tot de bouw van lagerkelders in hoogbouw van 35
meter hoogte, in totaal zeven verdiepingen met bovenin de koelbakken.183
De brouwerij in 1925
Een beschrijving in 1925 van een rondleiding in vier groepen door directeur
Tonny Smits, de brouwmeesters Herzog, Peil en de moutmeester Zuber geeft een
goede tussenstand van de techniekontwikkeling binnen het bedrijf weer.184

26. De oudste luchtfoto van Breda is uit 1922 en heeft de brouwerij de Drie Hoefijzers als onderwerp.
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Op het plein voor de brouwerij, waar plm 80 leden, w.o. verschillende dames
waren samengekomen, heette de heer ir. Tonny Smits de aanwezigen hartelijk
welkom, waarna de rondgang door de fabriek een aanvang nam. (...)
Het eerste kwamen we in het brouwhuis, waar we te zien kregen het koken en
uitloozen van het mout, hetgeen volgens verschillende beslagmethodes geschiedt, eveneens het filtreeren van het wort (in het Duitsch Würze) met den
zoogenaamden wort-filter. Duidelijk werd ons het geheele proces aangetoond.
In 5 uur is de wort verkregen, waarna de scheiding plaatsvindt en de vloeistof in
den bierketel gaat. Wij bezichtigden den ketel in de filtreerinrichting. Hier zagen we dat van de grondstoffen niets verloren gaat, ook niet het zoogenaamde
bustel dat als veevoeder gebruikt wordt.
Van hier gingen we naar het laboratorium, voor bacteriologisch en chemisch
onderzoek van alle grondstoffen en het afgewerkt product. Daar wordt o.a. microscopisch onderzocht of de gist al dan niet schadelijk is. Hier wordt ook de
gist gekweekt en de concentratie van het bier gemeten.
Van het laboratorium kwamen we in het zeer ruime koelhuis, waar de wort
wordt afgekoeld tot een temperatuur van 60 à 62 graden. De inhoud van de
koelbakken bedraagt plm 200 hl. Er komt plm 90 hl op. De bedoeling der koelbakken is de verzadiging met lucht, het doen zakken van de eiwitstoffen, die
losgekomen zijn tijdens het brouwen, en natuurlijk de afkoeling.
Buitengewoon interessant was verder het bezoek aan de lokalen der koelapparaten waar het bier wordt afgekoeld tot plm 6 à 7 graden en de daarbij aansluitende gistkelder, waar de suiker der wort wordt omgezet in alcohol en koolzuur
dmv de gist. De kuipen, die naar de allermodernste eischen zijn ingericht (moderner nog dan in de groote Münchener brouwerijen) hebben een inhoud van
plm 190 hl. De temperatuur wordt tweemaal daags gemeten en geregistreerd op
borden langs de kuipen.
Van den gistkelder kwamen we in de zoogenaamde lagerkelders (we kunnen
zeggen haast eindeloze ruimten). Hier heeft plaats de nagisting en vormen zich
de bouquet stoffen, die de rijpheid van het bier uitmaken. Zulke kelders, waar
in verschillende vormen tientallen tanks staan en waar, evenals in de geheele
brouwerij, hygiëne en reinheid u tegenlachen, zijn er maar eventjes ... veertien!
Wij bezochten o.a. een kelder waar 18 tanks staan. Elke tank heeft een inhoud
van plm 180 hl. Met de grootste zorg wordt hier nagegaan om het fijnste product te krijgen. Deze kelder was de modernste, maar men liet ons ook nog de
ouderwetsche kelders zien, waar nog de houten vaten liggen. We waanden ons
verplaatst in een originele Münchener bierkelder.
Daarna bezochten we het lokaal, waar het bier wordt afgevuld. Het wordt door
de filter geperst en dan naar boven naar de afvulapparaten gebracht. Het vat
wordt, voor dat het gevuld wordt, onder druk gezet. Het afvullen van het bier
in de transportvaten geschiedt dmv de meest moderne afvulapparaten.
Langs de schaftlokalen bereikten wij vervolgens de grote spoelhal. Hier krijgen
we eerst te zien het aandrijven van de duigen (banden) om de fusten, hetgeen
machinaal (hydraulisch) geschiedt. Buitengewoon interessant was verder de machine in werking te zien, die het vaatwerk wascht. Ruim 200 vaten per uur
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27. Personeel en directie NV de Drie Hoefijzers in 1927, ter gelegenheid van de opening van het nieuwe
kantoor. Op de achtergrond het laadstation.

28. Het dichtgebouwde laadstation in 1971.
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kunnen hier door slechts 3 man van binnen en van buiten op de meest hygiënische wijze gereinigd worden.
Daarnaast bevindt zich de zoogenaamde pekkerij. De pek wordt hier in groote
stukken aangevoerd en vloeit bij een temperatuur van 180 graden. Dit proces,
dat natuurlijk ook al weer machinaal geschiedt, dient voor de isolatie tusschen
bier en hout in de vaten. Bij deze hal sluiten zich aan de eigen kuiperijen der
firma.
Van daar bezochten wij het ketelhuis en de machinekamer. In het ketelhuis bevinden zich drie stoomketels elk met 13 atmosfeer bedrijfsdruk en elk met 110
vierkante meter verwarmde oppervlakte. In de machinekamer, een der modernste
inrichtingen van het geheele land, zijn opgesteld twee stoommachines, waarvan
een een vermogen van max.400 PK bezit en de ander van max.300 PK. Zij zijn
direct gekoppeld aan de compressoren die de gasvormige ammoniak aanzuigen en
hem verder in de drukleiding weer verdichten. Bij de machinekamer sluit zich
aan de pompafdeeling waar een aantal lucht- en waterpompen in werking zijn.
Het nieuwe brouwhuis van 1930
Eind 1920 sprong de maischketel. Door toevallige omstandigheden kon de hand
worden gelegd op de ketel van de Posthoorn te Tilburg. Deze was weliswaar kleiner, maar men was ermee geholpen. Plannen tot verdubbeling van de capaciteit van
de brouwerij waren al in 1923 op papier gesteld. In 1925 lagen de plannen tot vergroting van de brouwerij even stil omdat ir. Tonny Smits van Waesberghe met de
voorbereiding van het nieuwe kantoor bezig was.185
De huisarchitect van de brouwerij was Frans P. Bilsen (1862-1933), ontwerper
van het woonhuis in de Boschstraat (1902) en zijn zonen Piet F.W. Bilsen (18951939), architect van het kantoor uit 1925 en F.M.M. Bilsen (1903-), werkzaam op
het bouwbureau van de brouwerij.186 De bouwvergunning voor het brouwhuis
werd aangevraagd door het bouwbureau van de Drie Hoefijzers, dat toen onder leiding stond van de architect P.F.W. Bilsen.187 Daarnaast leverde ir. Tonny de noodzakelijke technische en culturele bijdragen aan het ontwerp, maar de basis van het
ontwerp voor het brouwhuis was op verzoek van de familie Smits van Waesberghe
gelegd door de Bredase architect F. Verwoerd. De trapleuningen in het gebouw zijn
duidelijk een merkteken van Verwoerd.188
De strenge winter van 1928-1929 vertraagde de opbouw van het brouwhuis. De
uitvoering van het betonskelet was in handen van de Bredasche Betonmaatschappij
vh H. Vriens, de buitenwanden werden in waalsteen gemetseld door aannemer M.
Bakkeren. De inrichting werd geleverd door de firma Goegel te München. Het gebouw telde niet minder dan zeven verdiepingen. Hierin waren van boven naar beneden ondergebracht: een zestal betonnen silo’s voor 15 ton mout op de vijfde en
zesde verdieping; apparatuur voor de verwijdering van stof, ijzer e.d.; een pletmolen;
een weegschaal boven de maischketel om de juiste hoeveelheid per gebrouw af te
wegen, die dan gestort werd in de koperen ketels van de brouwzaal op de derde verdieping daaronder; een kantoor voor de Brauführer en de ambtenaren van de accijns
op de eerste etage; een magazijn voor hulpstoffen en een verbandkamer op de bega296
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29. Het brouwhuis uit 1930. Duidelijk herkenbaar
is de liftschacht. De brouwzaal bevindt zich op
de tweede verdieping achter de grote ramen.

30. De brouwzaal met koperen
ketels in het brouwhuis uit
1930.
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ne grond. Het gebouw beschikte verder over een uitgebreide krachtinstallatie voor
de levering van stroom aan de diverse roerwerken in de roerkuip, de roerketel, de
klaringskuip en de bierketel. Verder nog een liftschacht met glas-in-loodraam. Alleen
de brouwzaal was betegeld, in het blauw tegen de vliegen.
In oktober 1930 zou het nieuwe brouwhuis in gebruik worden genomen, waardoor gehoopt werd dat de productiecapaciteit voldoende onder controle zou zijn.
Met het nieuwe brouwhuis had men in aanvang echter te maken met pech. Het
duurde lang voordat de installatie gemonteerd was en bij het in gebruik stellen bleek
de inwendige koperen bodem van de bierketel niet bestand te zijn tegen de vastgestelde stoomdruk. De dubbele bodem ging in 1930 retour München. In 1931 was
het nieuwe brouwhuis geregeld in bedrijf, maar technisch functioneerde het nog
steeds niet optimaal. Vanuit esthetisch oogpunt is het ongetwijfeld beter geslaagd, verzuchtte
de directie met vooruitziende blik in haar jaarverslag.189
De oude brouwzaal uit 1887 werd ontmanteld en ingericht als personeelskantine.190 Het oude ketelhuis uit 1887 werd in 1920 ingericht tot droogkamer voor de
filterdoeken, met gebruikmaking van de oude fabrieksschoorsteen.191 Ook kreeg het
bedrijfslaboratorium er zijn plaats, dat in 1935 werd vergroot en opnieuw ingericht
door er een verdieping op te bouwen.192 De oude machinekamer uit 1887 werd in
1933 ingericht tot pompenhuis. Deze hele ombouw maakte dat de directie vergenoegd sprak van Ons modern ingericht bedrijf.193
De capaciteit van de bierketel nam toe: van 200,75 hl in 1887, naar 362 hl in
1930, tot 722,2 hl in 1967.194
Stoomkracht en electriciteit
Een brand in de fabrieksschoorsteen om 00.30 op 25 februari 1922 kon worden
geblust door afsluiting van de vuurhaard met zand.195 In 1923 vond uitbreiding plaats
met een stoomketel die tegen de bestaande twee ketels werd gezet.196
In 1933 vond de levering plaats van een stoommachine van 700 pk door A.G.
Borsig uit Berlijn, met ingebouwde vliegwiel generator van 350 KVA. Borsig was
een van de grootste fabrikanten van stoommachines ter wereld en het bedrijf bestaat
nog steeds. Ook hoorde er een compressor bij met een Siemens motor van 63 pk.
Tevens werd de oude machinekamer uit 1887, die als pompenruimte fungeerde,
naar de straat toe uitgebreid, terwijl de machinekamer uit 1895 werd ingericht voor
het schakelbord. Bij deze gelegenheid kregen de machinekamers een nieuwe bakstenen voorgevel met betegelde manshoge plint. Het duurde maanden voordat de installatie goed draaide, maar nu kon de brouwerij haar eigen elektriciteit opwekken.
De Borsig stoommachine werd in 1968 ontmanteld, de levering van de elektriciteit
geschiedde voortaan door de PNEM. Een trafohuis in de oude pompenruimte zorgde voor een verzekerde stroomtoevoer.197
Vanaf de oude brouwerij tot en met de nieuwe machinekamer werd in 1934
een nieuwe bakstenen gevelmuur opgetrokken evenwijdig aan de Ceresstraat. Deze
moest het bedrijf een verjongd aanzien geven, maar zorgt nu voor een monotoon
beeld over circa 100 meter.
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Bottelarij automatiseert
Nieuwe methoden hadden er sinds de Eerste Wereldoorlog toe geleid dat het
bier in flessen kon worden afgeleverd. Bestudeerd werd of eigen botteling zin had.
De kwaliteit van het bier zou daarmee ten zeerste gebaat zijn. Franz maakte in 1930
een studiereis door Duitsland om te zien hoe brouwerijen het daar deden. De nieuwe bottelarij kwam in 1931 gereed boven de bestaande kiemzaal van de mouterij
Ceres. Het was een half-automatische lijn, dat wil zeggen dat voor en na de machine
de afhandeling met de hand moest geschieden. De ruimte hiervoor nam meer dan de
helft van de mouterij in beslag.
De houdbaarheid van het bier kon in 1933 aanmerkelijk worden verbeterd door
de aanschaf van een moderne wasmachine voor fusten, gekoppeld aan de ‘Pich-anlage’.
Na de Tweede Wereldoorlog
De Brau- und Malzmeister Herzog kon na de viering van zijn 25 jarig dienstverband vertrekken, na 1945 was er geen plaats meer voor Duits personeel bij de brouwerij. De functie van brouwmeester werd opgeheven en in plaats daarvan werd dr.ir.
Frans Smits van Waesberghe bedrijfsleider met volledige verantwoordelijkheid. Als
assistenten werden toegevoegd de chef van het laboratorium L. Perquin en C. van
Bommel voor het brouwtechnische deel. De Duitse brouwmeesters met hun knechten vluchtten in oktober 1944 naar Duitsland.198
In verband met de langere lagertijd van het bier en de voorziene toename van
de export werden in 1948 drie lagerkelders bovenop de bestaande onderbouw van
zes kelders gebouwd.199 (kelder nrs. 20, 21, 22)
De brouwerij kwam als gebouw de Tweede Wereldoorlog niet ongeschonden
door, het herstel van die oorlogsschade in 1949 schiep tevens ruimte voor uitbreiding en vernieuwing. In het ketelhuis lagen drie stoomketels, daar werd in juli 1948
een Storkketel bij geplaatst. Om genoeg werkruimte over te houden was het noodzakelijk de gevel aan de Ceresstraat naar voren te verplaatsen. De schade aan het uit
1915 daterende dak werd bij deze gelegenheid hersteld. Het ketelhuis kon zo gelijk
worden getrokken met de gevel van de machinekamer, op deze wijze ontstond een
massief ogende betegelde manshoge plint. Op de hoek kwam een waterreservoir dat
werd versierd met het driehoefijzer symbool.200 De in 2005 nog aanwezige drie ketels dateren van 1964 en werden met olie gestookt.
In 1950 kon met de aankoop van de fabrieksgebouwen uit 1909 van Asselbergs
& Nachenius het eigen terrein worden heringericht. Zodoende kon de paardenstal
worden afgebroken, hetgeen ruimte schiep.
In de zomer van 1954 kwam de nieuwe bottelarij gereed, links van de mouterij
Ceres en achter het kantoor van 1927. De bottelarij zorgde voor een besparing van
de productiekosten en een stijging van de capaciteit. Er werd in Amerika een nieuwe colonne ter waarde van 1 miljoen gulden besteld. De eerste colonne kon 15.000
flessen per uur produceren. Onder dit nieuwe gebouw bevond zich een volumineuze kelderruimte, die nog kon worden uitgebreid, zodat het bier klaar stond om afge299
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31. Interieur van het koelschip met de twee koelbakken, gevuld met wortbier. Foto circa 1928 genomen
met het gezicht richting Ceresstraat.

vuld te worden. De temperatuur lag er om het vriespunt. De lagerkelders lagen te
ver weg, daarom was deze ruimte nodig. Later is er nog een tweede colonne bijgekomen en nog een ‘Bengelcolonne’.201 Met de verplaatsing van de bottelarij naar de
Liniestraat kwamen deze gebouwen leeg te staan om vervolgens in de zomer van
1988 te worden gesloopt. Op deze plaats kwam daarna het lagergebouw in kubusvorm van architect Quist tot stand.
Een nieuwe wortkoeler controleerde vanaf 1961 het koelproces. Het koelschip
en de Baudelet koeler verloren hiermee hun betekenis en werden daarop ontmanteld. Nadat het brouwhuis-zuid gereed was gekomen werd de nieuwe wortkoeler
daarheen verplaatst. Het koelschip uit 1887 leidde sindsdien een verloren bestaan.202
In 1963 kwam het laatste grote lagerkeldergebouw gereed van alle kelders die
op Ceresstraat-Noord gebouwd zijn. Het was een stalenconstructie in drie verdiepingen, waarin de lagertanks per verdieping twee hoog gestapeld lagen, door betonnen gevelplaten aan het zicht onttrokken.203 (kelder nrs. 23, 24, 25) Later kwam er
nog lagerkelder nr. 26. In 1973 gingen de houten biervaten in de verkoop, voor de
kuiperij was er geen plaats meer in een modern geoutilleerde brouwerij.204 Begin
1988 werd een deel van de brouwerij aan de Ceresstraat-Noord weer opnieuw ingericht voor de bereiding van bier van hoge gisting, dat als Drie Hoefijzers Klassiek op
de markt kwam.205 Gedurende 1989-1990 vond een omvangrijk moderniseringspro300
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32. Doorsnede tekening uit
1961 van het keldergebouw
met koelschip.

ces plaats, meest in het oog springend daarbij was het nieuwe kubusvormige lagergebouw. Tevens werden in de oude gebouwen vrijwel alle raamkozijnen vervangen en
de daken vernieuwd.
Een nieuw begin, het moderne brouwhuis van 1967
De toename van de productie leidde begin zestiger jaren tot de behoefte aan een
veel grotere capaciteit. Het brouwhuis uit 1930 was te klein geworden. In 1964
smeedde men plannen om te komen tot een uitbreiding aan de zuidzijde van de
Ceresstraat, met een brouwhuis volgens het systeem Steinecker. De innovatieve ingenieurs van Anton Steinecker Maschinenfabrik te Freising (Beieren, D) hadden in
1957 op de brouwerij-expositie te München hun hydro-automatisch brouwhuis
voor het eerst gepresenteerd. Op die manier was het brouwproces niet langer een
schouwspel van koperen ketels, maar een gesloten systeem van roestvrijstalen ketels
en tanks. Het productieproces kon zich niet meer aan de bezoekers vertonen. Het
gebouw kreeg een hoogte van 17 meter, op de begane grond bevonden zich de ma301
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33. Het brouwhuis zuid kort na de oplevering in 1968.

chine-installaties en op de tweede en derde etage werd het bier gebrouwen. Links
ervan stond het gistkeldergebouw van 27 meter hoog en erachter de moutsilo’s van
40 meter hoog met een capaciteit van 2700 ton mout. Alles naar een ontwerp van de
Bredase architect G.D. Jansen, die na de Tweede Wereldoorlog de huisarchitect van
de brouwerij was geworden.
De eerste paal werd op 16 juni 1965 geslagen, het hoogste punt werd op 18 november 1966 bereikt en in maart 1967 volgde de oplevering van het brouwhuis dat
ruim tien miljoen gulden had gekost. Een luchtbrug regelde het transport van mensen, materialen en bier tussen noord- en zuidzijde van de Ceresstraat.206 Omdat het
brouwhuis uit 1930 bleef functioneren, werd ter onderscheid voortaan gesproken
van brouwhuis-noord (1930) en brouwhuis-zuid (1967).
De overdracht van de brouwerij van de familie Smits van Waesberghe aan
Allied Breweries Limited te Londen vond plaats op 21 augustus 1968. Het voortbestaan van de onderneming heeft bij ons voorop gestaan, aldus dr.ir. Frans Smits van
Waesberghe. Hij kon toen niet bevroeden dat verdere expansie uiteindelijk zou leiden tot de sluiting van de brouwerij in 2004.207
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34. Luchtfoto van de brouwerij gemaakt tijdens de laatste campagne in 2004. Het koelschip uit 1887 is nauwelijks nog te herkennen door de vele hoogbouw. Foto beschikbaar gesteld door BN DeStem.

De brouwerij in 2002
Een beschrijving in de pers in 2002 ter gelegenheid van het jubeljaar van de stad
Breda geeft de laatste stand van de techniek die bereikt werd bij de Drie
Hoefijzers.208
We namen onder de hoede van brouwer Willem Beerman een kijkje tussen de
koperen ketels van het brouwhuis van Interbrew aan de Ceresstraat in Breda waar het toepasselijk genaamde bier `Breda 750` ook daadwerkelijk gebrouwen
wordt.
Het brouwhuis, de gistkelder en de lagerkelder. Dat zijn de drie mogelijke
werkplekken van Willem Beerman, sinds 1989 brouwer bij Interbrew in Breda.
Bij Interbrew wordt gewerkt in vijf ploegen - een continue bezetting dus.
‘Binnen onze ploeg heeft iedereen in principe een vaste werkplek, maar wanneer je wilt kun je wisselen tussen brouwhuis, gist- of lagerkelder’, legt Willem
uit. ‘Ik werk de meeste tijd in het moderne brouwhuis, met soms een uitstapje
naar de gistkelder. In het brouwhuis wordt de basis voor elke biersoort gelegd’,
begint Willem. ‘Allereerst worden gerstkorrels gekiemd. Zo ontstaan enzymen
in de korrels die het zetmeel omzetten in suikers, dit noemt men brouwen. Op
303
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deze manier ontstaat een soort troebel suikerwater - wort genaamd-, de basis
voor het uiteindelijke bier. Het ontstane beslag verpompt men na het brouwen
naar de klaringskuip. Hier wordt de heldere zoete vloeistof van de kafjes - bostel
genaamd- gescheiden. De klaringskuip is te vergelijken met een enorm koffiefilter. Het bostel wordt afgevoerd en gebruikt als veevoeder. De heldere vloeistof
(wort) - die al de kleur heeft van het uiteindelijke bier- gaat nu naar de kookketel waar hop, een bitter kruid, wordt toegevoegd. Hierdoor krijgt bier zijn kenmerkende bittere smaak. De heldere vloeistof wordt in de kookketels afhankelijk
van het soort bier één tot twee uur gekookt. Dit om de smaak van de hop over
te nemen, maar ook om bacteriën te doden en de ingrediënten goed te mengen.” Het gehele proces in het brouwhuis neemt zo’n negen uur in beslag. Per
vier uur verlaat een brouwsel van 250 hectoliter het brouwhuis.
Vanuit het brouwhuis gaat het wort naar de gistkelders. ‘Het gistingsproces is
zeer bepalend voor de uiteindelijke smaak van het bier”, vertelt Willem. “Ieder
brouwsel heeft namelijk zijn eigen gistvariëteit.’ Gist zet suiker om in alcohol en
koolzuurgas, dit gebeurt in 48 tanks van elk vijfhonderd hectoliter bij een temperatuur van tien graden Celsius. Gemiddeld ligt het bier een week in de gistkelders te rusten. Interbrew kent verschillende maten tanks, zo beschikt de
brouwer naast de tanks van vijfhonderd hectoliter ook over zogenoemde outdoortanks met een inhoud van respectievelijk 2.500 en 5.000 hectoliter. Het
leeghalen van de tanks is volgens Willem het zwaarste werk. Dat doen ze dan
ook met z´n tweeën. ‘De vloeistof die de gistkelders verlaat, wordt ‘jong bier’
genoemd. Pas wanneer het bier de lagerruimte verlaat spreken we over bier”,
legt Willem uit. ‘Lageren is de benaming voor het rijpen van het bier. Dit gebeurt afhankelijk van het soort bier voor een periode van vier tot zes weken.
Speciale brouwsels zoals het Breda-750-bier vragen om een langere lagertijd. Na
afloop van het lagerproces wordt het bier gefiltreerd. Hierna is het klaar voor
verpakking in flesjes, blikjes of vaten. Hier hebben wij brouwers echter niks
mee te maken. Dit gebeurt aan de andere kant van het spoor”, wijst Willem
naar de overkant waar inderdaad vele kratten bier klaar staan voor consumptie.
Voor grote (horeca)-afnemers wordt het bier met tankwagens afgevoerd vanuit
Breda naar de verschillende bestemmingen.
Het afvullen gebeurt in Breda met een snelheid van zo´n honderdduizend flesjes
per uur. In deze tijd worden ze gevuld, afgesloten, gelabeld en in kratjes gedaan.
Hoewel de brouwers van Interbrew er alles aan doen om de smaak van het door
hen gebrouwen bier zo perfect mogelijk te maken, hangt de uiteindelijke kwaliteit van het bier ook af van de consument zelf of van degene die het bier serveert. Bier moet immers voor een optimale smaak worden gedronken op de
juiste temperatuur, in een schoon glas en op de juiste manier ingeschonken. Pas
dan kun je met recht genieten van bijvoorbeeld een Breda-750.
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6. Het industrieel erfgoed
Van de traditionele brouwhuizen (een bouwlaag met zolder) zijn in Breda her
en der nog restanten te vinden, meestal op binnenterreinen. Aan de straat gelegen is
bijvoorbeeld Haagdijk 133, terwijl Haagdijk 10 via de Nieuwe Prinsenkade te bewonderen is. Van de traditionele bierkelders is alleen die van het Anker aan de
Markendaalseweg 38 overgebleven. Van het Anker is wel het herenhuis aan de
Haven 4 een tastbaar bewijs van de eens bloeiende nijverheid. Het meest in het oog
springende voorbeeld van de oude brouwnijverheid is de uit de achttiende eeuw daterende mouterij van brouwerij de Witte Leeuw aan de Haven 21. Dit pand wordt
momenteel door de NV Stadsherstel gerestaureerd. Het bijbehorende herenhuis aan
de Haven 20 staat er nog, maar de achterliggende brouwerij is een aantal jaren geleden gesneuveld bij de aanleg van een speelhal.
In Breda staat aan de Ceresstraat het laatste voorbeeld van een industriële brouwerij in oorspronkelijke opbouw dat in Nederland nog resteert van de grote zes
(Heineken, Amstel, Oranjeboom, Van Vollenhoven, Zuid-Hollandsche Bierbrouwerij, en Drie Hoefijzers). Het brouwerijcomplex kreeg terecht de hoogste waardering van het Projectbureau Industrieel Erfgoed. Het bedrijfsgebouw wordt gecomplementeerd met een monumentaal kantoorgebouw. De woning van de brouwmeester op Oranjesingel 4 is inmiddels eind februari 2005 gesloopt.
In 1887 werd onder architectuur een industriële brouwerij weggezet waarvan
het merendeel van de gebouwen, nu in 2004, nog steeds bestaan. Ontworpen door
de Bredase architect A. Verlegh naar Duits voorbeeld (Beiers bier = pils) en met behulp van de brouwer F. Smits van Waesberghe (voor de techniek), bouwde de
Bredase aannemer A. Verhagen & Zn een samenhangend gebouwencomplex in neorenaissance stijl. Aan de straatzijde stonden van west naar oost het kantoor, de
brouwzaal en de machinekamer. Boven de twee laatste ligt de moutzolder, waar de
mout gemalen werd voordat ze in de brouwketels op de begane grond eronder verdween. Noordelijk achter de brouwzaal lag het ketelhuis, terwijl achter de machinekamer een hopkamer en een koelkamer lagen. Na 1915/1916 met de bouw van een
groter ketelhuis en een machinekamer, veranderde de functie van het oorspronkelijke ketelhuis in laboratorium en de machinekamer werd pompenruimte. Met de
komst van het ‘brouwhuis 1930’ werd de brouwzaal omgebouwd tot kantine voor
het personeel.
Verder noordelijk sluit hierop aan het meest karakteristieke onderdeel van de
brouwerij, het keldergebouw. Dit bestaat uit drie verdiepingen, van boven naar beneden (volgens de productiegang) zijn dat: het koelschip onder een enorm dak van
polonceauspanten, met wasemkap en wanden met jalouzienramen, allemaal nodig
voor de natuurlijke koeling; de gistkelders waar het bier gerijpt werd; de lagerkelders
waar het bier bij constante temperatuur van 5 graden tot rust kwam. De verdiepingvloeren bestaan uit troggewelven, die niet worden onderbroken. Het trappenhuis
staat aan de westzijde tegen het keldergebouw aan. Het keldergebouw is een zogenaamde bovengrondse kelder, waar de lage temperatuur kon worden gehandhaafd
dankzij een combinatie van het gebruik van koelapparaten en de ruim 1 meter dik305
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ke, met spouwen uitgeruste, keldermuren. In zijn soort is het de best bewaarde industriële kelder in Nederland.
Aan de westzijde van het keldergebouw was de plaats waar het bier in vaten gedaan werd en op transport ging, de uit 1913 bestaande bovenbouw met wasruimten
voor het personeel, en het laadperron met de laaddeuren is als zodanig nog goed
herkenbaar.
Aan de oostzijde werden successievelijk in 1893, 1921 en 1927 geheel in stijl
keldergebouwen van 1, 2 of meer verdiepingen gebouwd om aan de toegenomen
vraag naar bier te kunnen voldoen. Doordat in deze gebouwen een grote variatie aan
kuipen en tanks heeft gestaan en gelegen (de Drie Hoefijzers bezit als het ware een
staalkaart van de ooit gebruikte tanks) zijn deze gebouwen nogal aan veranderingen
onderhevig geweest, maar op de begane grond is de oorspronkelijke structuur nog
steeds goed te zien.
Het keldergebouw uit 1887 is een uitzonderlijk gaaf bewaard en goed voorbeeld
van de Beiersbier brouwmethode in Nederland. Zelfs ten aanzien van haar Duitse
voorbeelden kan gesteld worden dat het gebouw van uitzonderlijke kwaliteit is in
uitvoering en afwerking. Dit is te danken aan de brouwersfamilie Smits van
Waesberghe, die met de bouw van de industriële brouwerij de stap naar het grootbedrijf zette.
Rond 1988 werden van de brouwerijgebouwen de houten kozijnen vervangen
door kunststof exemplaren, vrijwel alle uitstekende stenen (ornamenten) werden afgekapt, evenals de schoorsteen die werd afgetopt. Alle dakpannen en lichtrupsen verdwenen en zijn vervangen door zinken platen. Maar dat alles is te herstellen.
Gehoopt mag worden dat het gist- en lagergebouw met koelschip uit 1887 behouden kan blijven. Vooralsnog genieten alleen het brouwhuis uit 1930, de brouwzaal
uit 1887 met achterliggende ruimten, de machinekamer uit 1916 en het ketelhuis
met fabrieksschoorsteen uit 1915 rijksbescherming.
Met de inrichting van een compacte brouwerij voor het bovengistende Drie
Hoefijzer Klassiek door de familie de Jongh van café De Beyerd in de Boschstraat is
de cirkel weer rond. De herbergier-brouwer uit de zestiende eeuw herleeft en Breda
blijft bierstad.
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Bijlage I: Het brouwen der verschillende soorten bier, ooggetuigenverslag naar de
aantekeningen van Frans Smits, september 1892 (Bron: Particuliere collectie).
bier

Gerste

mout

1000 kg Zeeuwsch
winter en 360 kg
oude Münchener
Versnij gelijk bij het
gerste
Tafel
1000 kg Märisch en
750 kg Hongaarsch
Lager
1000 kg Märisch en
900 kg Hongaarsch
Pilsener 1608 kg
licht Hongaarsch
Beiersch 1450 kg Märisch en
500 kg Hongaarsch

duur

5.00 tot
18.00 uur
5.00 tot
18.30 uur
5.00 tot
18.40 uur
5.00 tot
18.00 uur
12.00 tot
24.15 uur
5.00 tot
18.40 uur

Zwaarte
van het
bier
9.3

Uitslag
van het
bier
107 hl

gisting

Gebrouwen
op

hoge

5 sept.

10.2

97 hl

hoge

15 sept.

9.1

144 hl

hoge

12 sept.

9.3

152 hl

lage

6 sept.

12.4

106 hl

lage

7 sept.

12.3

106 hl

lage

29 sept.

Gerste of Hollandsch bier
5.00 uur : Er wordt in de roerkuip 1360 kg geplet mout gestort, hetwelk naar eene
evenredigheid van warm of koud water daarmede vermengd wordt. De hoeveelheid
van dit water loopt van 25 op 30 hl. Dit mengsel moet tot de temperatuur van 35º
Celsius opklimmen, waarop het blijft staan.
5.45 uur : Dan wordt dit mengsel, ein Maischen genoemd, in de roerketel gelaten,
tot eene hoeveelheid van 28 hl bereikt te hebben. Bij deze voegt men 5 hl koud water. De ketel door stoom verwarmd doet de temperatuur langzaam opklimmen tot
58º.
6.15 uur : De maische heeft de gewilde temperatuur van 58º. De diastase bij deze
temperatuur werkt op den amylum, om tot suiker over te gaan. Doch er blijft diastase onbewerkt over; door het toedoen van amylum gaat de overblijvende diastase niet
verloren en komt ook op suiker terug. De maische blijft 30 minuten op 58º staan.
6.55 uur : De temperatuur wordt van 58º op 74º gebracht. Hier blijft het ook 30
minuten op staan. Ter gelijkertijd, dus ook om 6 uur 55 min, wordt die hoeveelheid
van ongeveer 29 hl die in de roerkuip achtergelaten zijn, door warm water ook van
35º op 55º gebracht. Waarop dit gedeelte ook 30 minuten blijft staan.
7.25 uur : Hetgeen dat in de roerketel stond, gaat nu naar de roerkuip waar nog
eene hoeveelheid van 62 hl krijgen, die tot een temperatuur van 59 à 62º opklimt.
7.30 uur : Nauwelijks is alles in de roerkuip of direct gaan er weer 27 hl in de roerketel. De stoom komt er weer op en brengt de temperatuur tot aan het kookpunt.
8.00 uur: De 27 hl koken en na even gekookt te hebben, gaat alles weer terug in de
roerkuip, waar de maische de temperatuur van 73º niet mag te boven gaan.
8.15 uur : Nu komt alles wat in de roerkuip was in de klaringskuip, waar men tot 72
hl opklimt.
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9.05 uur : Dus na drie kwartier, wordt de maische, die in de klaringskuip was afgetrokken om in den bierketel te komen. (De Steineckers zijn er uit gehaald).
11.15 uur : Het eerste aftreksel is afgeloopen en men heeft 47 hl bier in den bierketel. (Met de 50 hl doet men de vuren aan). Na het overgeblevene mout omgehakt te
hebben en gedurende 10 minuten er water door de overschwänzers er bij te hebben
gelaten, alsmede na een groote 10 minuten alles met rust gelaten te hebben, bereidt
men zich voor, voor het 2de aftreksel.
11.45 uur : Men begint met het tweede aftreksel.
12.25 uur : Was het tweede aftreksel gedaan. Nu wordt den bustel weer omgehakt;
gedurende een groote 10 minuten wordt er bij geschwänz en het blijft nu nog 10
minuten staan.
12.55 uur : Het derde aftreksel is begonnen.
13.00 uur : Hetgeen dat in den bierketel is, begint te koken. Nu ook komt er voor ’t
eerst hop bij en wel ongeveer 6 kilo Beiersche.
13.30 uur: Het derde aftreksel is afgeloopen. (Als men over de 100 hl in den bierketel heeft, dan worden de schuiven der vuren opengezet). Den bustel wordt weer
omgehakt, er wordt gedurende 10 à 15 minuten übergeschwänzt en dan na 10 minuten gestaan te hebben, begint men om:
14.00 uur : Het vierde aftreksel, dat ons 124 hl op het einde geeft.
15.05 uur : Het vierde aftreksel is afgeloopen. Nu komt er weer hop bij, gelijk zoo
juist ongeveer 6 kilo.
15.45 uur : Er komt weer 6 kilo hop bij.
16.30 uur : De laatste hop komt er bij en nog altijd 6 kilo. Ter gelijkertijd is de hoeveelheid bier reeds op 112 hl gedaald. Aan 107 hl gekomen dan wordt die Würze
ausgeschlagen.
17.14 uur : Het bier is op 107 hl gekomen en gaat nu van den bierketel in de lekbak, om zijn hop achter te laten en dan direct naar boven gepompt te worden.
18.00 uur : Al het bier is boven in de koelbakken.
Bij het Gerstebier valt er op te merken, dat terwijl bij de andere bieren het roerwerk
der roerkuip voor de laatste maal, als de maische van de roerkuip in de roerketel
moet, stil wordt gehouden, dit hier niet het geval is; en het roerwerk blijft altijd
doorloopen.
Beiersch bier
5.00 uur : Er worden 1360 kg mout gestort, vermengd met eene hoeveelheid water,
die het mengsel tot 2/3 der hoogte van de kuip doet opklimmen.
5.45 uur : Er komen nog 590 kg amylum en diastase bij, welk altijd aangemengd
wordt met koud water.
5.55 uur : Het koud water houdt op met loopen.
6.00 uur : Nu komt er warm water om alles op 35º te brengen en tevens de kuip vol
te maken.
6.10 uur : De kuip is vol. Er komt direct 32 hl in de roerketel, welke door stoom
verwarmd op 58º gebracht moet worden.
6.22 uur : Bovengenoemde warmte is bereikt, waarop het 35 minuten blijft staan.
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6.57 uur : De stoom komt er weer op, om alles aan de kook te brengen.
7.20 uur : De 32 hl zijn aan de kook, zij moeten gedurende 30 minuten koken.
7.50 uur : Gaat hetgeen wat in de roerketel was weer terug in de roerkuip, alwaar de
temperatuur tot 52º opklimt.
8.00 uur : Zoo gauw als de roerkuip weer vol is, gaat er weer 32 hl in de roerketel.
8.05 uur : De stoom wordt er op gezet, die alles weer op het kookpunt moet geleiden.
8.25 uur : Alles is aan de kook en blijft zoo gedurende 30 minuten.
8.55 uur : Alles gaat weer naar de roerkuip terug, waar de temperatuur tot 65º opstijgt.
9.05 uur : Nauwelijks er in of er komen voor den derde maal, maar deze keer 36 hl
in de roerketel. Stoom komt er op, om alles aan de kook te zetten.
10.10 uur : Voor de laatste maal komt alles terug in de roerkuip. Daar klimt de temperatuur op tot 73º. De roerkuip was vol om:
10.25 uur : Terwijl nu alles naar de klaringskuip wordt overgebracht.
10.35 uur : De klaringskuip is nu ook vol. De maische blijft er 20 minuten staan. De
Steineckers worden er in gezet.
10.55 uur : Men begint met het eerste aftreksel. (Bij de 50 hl gaan de vuren aan).
13.10 uur : Was dit eerste aftreksel afgeloopen. Nadat den bustel omgehakt is, dan
gedurende 10 minuten übergeschwänzt en daarna nog ongeveer 10 minuten te hebben laten staan, begint men tegen:
13.35 uur : Het tweede aftreksel.
13.50 uur : De Würze begint te koken en er komen ongeveer 6 kilo hop bij.
14.25 uur : Het tweede aftreksel is reeds afgeloopen. Er wordt weer omgehakt, een
kleine tien minuten übergeschwänzt, dan nog eens groote 10 minuten gestaan, aldus
om:
14.50 uur : Begon men met het derde aftreksel.
15.25 uur : Was het derde reeds afgeloopen. Weer omgehakt tien minuten übergeschwäzt en 10 minuten staan.
15.45 uur : Begint men het vierde en laatste aftreksel.
16.20 uur : Nu is het vierde aftreksel ook afgeloopen en wij hebben 118 hl in den
bierketel, terwijl wij 106 hl moeten uitslaan.
16.25 uur : Voor den tweeden maal ongeveer 6 kilo hop.
17.00 uur : Komt er voor den derden maal hop bij.
17.30 uur : Voor de laatste maal komt er ongeveer 6 kilo hop bij.
18.05 uur : Wij zijn nu tot op 106 hl neergedaald, men laat dus de Würze in de lekbak en gaat van daar naar boven naar de koelbakken.
18.40 uur : Alles is boven in de koelbakken.
Hier heb ik opgemerkt dat, wanneer de maische voor de laatste maal in den bierketel
komt, het roerwerk stil staat, op dat het dikke niet mede komt. Dit geschiedt bij alle
verschillende bieren, uitgezonderd het Hollandsch bier.
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Bijlage II: Brau- und malzmeisters bij de Drie Hoefijzers.
Bron: Bevolkingsadministratie Breda en Teteringen.
periode

naam

bijzonderheden

1880-1924

Nicolaus Zuber

1885-1895

Franz Friederich
Otto Peil
Kurt Weber

Malzmeister,
Ceres
Malzmeister,
Ceres
Brau- und
Malzmeister
Brau- und
Malzmeister

1887-1895
1890-1892

Richard Max
Wilhelm Foge

1895-1931

Franz F.O. Peil

1898-1910

Anton Köhler

1905-1910

Felix Ecart
Braugesellen
Fritz Hein
Emil Löhmann
Braugesellen
Alex Fiedler
Braugesellen
Julius Heickner
Braugesellen
Hans Georg HerzogBraugesellen
Max Göschl
Brauführer
Benedict Schusler Gärführer

1905-1910
19101910-1913
1911-1913
1912-1916
1913-1916

1914-1943 Joseph Braun
1919- 1930 Hans Herzog
1930-1938
1931-1944
1935-1944
1925-1944
1920-1944
1931-1944

Brau- und
Malzmeister
Braugesellen

herkomst
Frankenwinheim
(Beieren), 29 juni 1861
Borkow (Brandenburg),
29 augustus 1863
Höhnstadt (Saksen),
4 oktober 1862
Ritzerow (MecklenburgSchwerin),
23 november 1867
overl. Breda, 6 januari
1934
Kiel (Pruisen),
19 september 1872
Leobschütz, 30 mei 1879
Burkendorf, 7 augustus 1878
Wenen, 16 maart 1886
Lenz am Rhein, 6 februari 1883
Nurnberg, 14 juli 1888
Gaberskirchen,27 januari 1889
Wessobrunn (Beieren),
13 juli 1884
Bentscheid, 26 oktober 1878

Gärgesellen
2e Brau- und
Malzmeister
Jozef Gottlieb
chef laboratorium, Ladowitz (Tsjechië), 5 juli 1905
Johann Klausnitzer ingenieur
Hans Georg
Brau- und
Herzog
Malzmeister
Werner Treff
Braugesellen
Alfred Hermann
Gärführer
Ummerstadt, 13 juli 1900
August Döffinger
Georg Karl
Malzmeister
Sempolna (Bahlwick),
Friedrich Polke
15 april 1885
Max Walther
Brauführer
Steinplais, 26 november 1903
Reinhold

Brau- und Malzmeister is een brouwmeester die een beroepsopleiding in het brouwersvak in Duitsland gevolgd heeft, bijvoorbeeld in Weihenstephan (Beieren). Staat
gelijk aan de functie van bedrijfsleider in de brouwerij.
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Malzmeister is een mouter die een beroepsopleiding in het vak heeft gevolgd.
Braugesellen is een brouwersknecht met vakopleiding.
Gärgesellen is een knecht die in de gist- en lagerkelders werkt.
Gärführer is een gistmeester die door interne scholing op het bedrijf boven de
Gärgesellen staat en verantwoordelijk is voor het productieproces in de gist- en lagerkelders.
Brauführer is een brouwer die door interne scholing op het bedrijf boven de
Braugesellen staat en verantwoordelijk is voor het productieproces in de brouwzaal.
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