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Brouwen en zieden in ‘trouble tyden’. 
De voorouders van de Bredase kooplieden 
Johan en Cornelis de Wyse (1586 – 1659)

door

TON KAPPELHOF

Inleiding

In de jaarboeken van 2002 en 2007 publiceerde ik twee op elkaar aansluitende 
artikelen over het Bredase geslacht van kooplieden en ondernemers De Wyse.1 Het 
eerste ging over Johan en Cornelis, die het ver brachten, het tweede over de nazaten 
van Cornelis (Johan liet geen kinderen na) die bedrijvig én vroom bleven, terwijl het 
derde, over de voorouders van Johan en Cornelis, werd toegezegd. Deze belofte 
wordt nu ingelost zodat er een trilogie ontstaat over een van de meest dynamische 
ondernemersgeslachten van Breda in de vroegmoderne periode.2 Het artikel vangt 
aan met de stamvader van de Bredase tak van het van oorsprong ’s-Hertogenbossche 
geslacht De Wyse, Jan Gerrit Aartz., die zich kort na 1581 in Breda vestigde en er 
begon met bierbrouwen. Jan Gerrit Aartsz. was de grootvader van Johan en 
Cornelis. Dit gedeelte van een familiegeschiedenis is een goede aanleiding om ook 
iets te zeggen over een onderwerp waar de laatste decennia veel over geschreven is, 
maar waar ook nog veel vragen open liggen. Ik bedoel de migratie, en dan meer in 
het bijzonder de migratie van ondernemers in de vroegmoderne tijd.

Bijna alle bronnenmateriaal komt uit de protocollen van de Bredase schepen-
bank en de Bredase notarissen, waarmee weer eens is aangetoond dat deze bronnen 
een goudmijn zijn voor de geschiedenis van de vroegmoderne periode.3 Niet alle 
notorisprotocollen zijn echter bewaard gebleven en we kunnen helaas niet terugval-
len op een familiearchief.

Na een paragraaf over het verschijnsel migratie volgt de familiegeschiedenis die 
generationeel is opgezet en derhalve uit twee delen bestaat: een over de stamvader 
Jan Gerrit Aartz. en een tweede over zijn zoon Gerrit Jansz., die weer de vader was 
van de grote kooplieden Johan en Cornelis. Binnen die paragrafen worden enkele 
-niet alle-  zijtakken behandeld omdat deze laten zien dat men soms een heel andere 
richting opging, maar ook wel het voorbeeld van een succesvol familielid na-aapte. 
In de paragraaf over Gerrit Jansz. volsta ik met een samenvatting van wat behandeld 
is in het artikel gepubliceerd in 2002, maar ik ga wel uitgebreid in op Gerrits 
schoonvader, Huybrecht Sprongh, omdat zijn optreden verklaart waarom Gerrits 
kinderen de kerk van Rome zo fervent waren toegedaan. 
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Migratie

Migratie is een onderwerp dat ons in 2010 raakt: velen vinden dat er te veel im-
migranten zijn, anderen denken aan emigreren omdat ze zich in Nederland niet 
meer thuisvoelen, weer anderen maken zich zorgen over al die ‘vreemde mensen’. 
Er is de laatste tijd veel onderzoek gedaan naar migratie in het verleden. Dat heeft 
verrassende resultaten opgeleverd. Onze voorouders waren helemaal niet zo honk-
vast als wel eens gedacht wordt.4 Er werd veel verhuisd, niet alleen binnen een regio 
maar ook naar andere regio’s waar een ander dialect werd gesproken en de nieuwko-
mer nog lang als vreemdeling te boek stond. Pas de kinderen of kleinkinderen wer-
den geaccepteerd en als ‘ons-soort-mensen’ beschouwd. Er waren zelfs lieden die het 
erop waagden en in dienst traden van de Oost- of West-Indische Compagnie. Zij 
voeren uit, in de hoop op avontuur en fortuin, maar velen keerden niet terug omdat 
zij bezweken aan ziekten of bleven hangen in het verre Indië. Een enkeling won de 
hoofdprijs en keerde rijk geworden maar vaak met een geruïneerde gezondheid te-
rug naar huis. Veel jonge mannen sloten zich aan bij een leger. Ook dat beloofde 
avontuur, een tamelijk vrije leefwijze, maar ook honger, ziekte en dood, want de 
wedde van een gewone soldaat was heel laag.

Je verhuisde niet zomaar. Er was altijd een gegronde reden om alles achter je te 
laten en elders te proberen een nieuw bestaan op te bouwen. De twee voornaamste 
motieven om te migreren waren economie en religie. Het economische motief was 
steeds dat men wegtrok op zoek naar een beter bestaan omdat het geboorteland geen 
kansen meer bood. Er was niet aan land te komen, de nering waarvoor men was op-
geleid ging achteruit, of de handelsstromen verlegden zich. De religie was een ander 
veel voorkomend motief: men nam de wijk naar een gebied waar men de eigen reli-
gie in vrijheid kon beoefenen. Het was nu eenmaal zo dat overal in Europa één kerk 
de dominerende was. In de Republiek was dat de gereformeerde kerk, in de Spaanse 
Nederlanden de rooms-katholieke. In de Republiek was wel plaats voor aanhangers 
van afwijkende religies, maar zij werden op tal van terreinen gediscrimineerd. Zo 
mochten alleen leden van de gereformeerde kerk openbare ambten bekleden. In an-
dere Europese landen werden lieden met een afwijkende religieuze overtuiging ver-
volgd en vaak het leven zo zuur gemaakt dat ze moesten kiezen tussen gedood wor-
den of vluchten. Berucht was in dit opzicht Spanje waar de joden en islamieten on-
der koning Philips II (1555-1598) voor deze keus gesteld werden. De beslissing om 
naar elders te gaan was een persoonlijke, maar netwerken gevormd door familieban-
den of contacten met andere plaatsen speelden ook een belangrijke rol. Zuid-
Nederlandse textielarbeiders vertrokken naar Leiden en berichtten vandaar aan hun 
achtergebleven familie dat er werk genoeg was, waarop meer mensen hun koffers 
pakten. 

Bronnen die de migratie systematisch vastlegden zijn er niet. Een tipje van de 
sluier wordt opgelicht door in het schepenprotocol voorkomende verklaringen om-
trent het gedrag. Ten overstaan van twee schepenen verklaren dan twee of drie man-
nen die in de stad in aanzien staan dat een bepaalde persoon van plan is te vertrekken 
en dat er op hem niets aan te merken valt. Hij is van wettige geboorte uit eerlijke 
ouders die altijd een goede naam hebben gehad. De emigrant zelf heeft ook een on-
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besproken reputatie. Iedereen kent hem en er viel nooit iets op hem aan te merken. 
In deze verklaringen worden steeds de leeftijd van de emigrant en vaak zijn beroep 
en plaats van bestemming vermeld. Het zijn altijd jonge ongehuwde mannen, nooit 
vrouwen of gezinnen die op weg gaan.5 

De Vries en Van der Woude vermoeden dat tot rond 1660 vooral jonge, onge-
huwde mannen naar Holland trekken, maar dat het patroon na 1660 omslaat en er 
meer vrouwen dan mannen naar Holland komen.6 Vooralsnog kunnen we hier der-
halve weinig over zeggen, behalve dan dat het niet voor de hand ligt te veronderstel-
len dat jonge, ongehuwde vrouwen niet zouden emigreren en hun mannelijke leef-
tijdgenoten wel. De trekkende vrouwen hebben misschien minder sporen nagelaten 
in de bronnen.  

Veel meer weten we over de geografische richting van de migratie. Vanaf 1580 
is Holland de magneet die velen aantrekt om er aan werk te komen. De immigran-
ten komen uit het noorden van de Republiek en de Zuidelijke Nederlanden. 
Wanneer het na 1660 minder goed gaat met de Hollandse economie neemt deze mi-
grantenstroom wel af, maar zij blijft bestaan. Wel neemt het aandeel van Duitsers en 
Zwitsers toe. In Duitse ogen is Holland ‘steinreich’, daar moet je dus heen als je in 
eigen land niet aan werk kunt komen. 

Volgens de literatuur had je migranten in drie soorten: transmigranten, perma-
nente migranten en tijdelijke migranten. De eerste groep mensen komt naar de zee-
havens in het westen van de Republiek om daar aan boord te gaan van een schip dat 
hen naar een niet-Europese bestemming brengt. De permanente migranten willen 
zich vestigen in het land van aankomst. Vaak zijn ze al geïnformeerd over kansen die 
zich voordoen om in een bepaalde stad in een bepaalde branche aan de slag te ko-
men. De tijdelijke migranten zijn de seizoenarbeiders die in het voorjaar naar het 
westen trekken om daar te gaan werken als dijkenbouwer, turfgraver of bleker, of in 
de landbouw waar een enorme vraag is naar mannen en vrouwen die kunnen hooi-
en, graan oogsten, onkruid wieden in de meekrapvelden enz. enz. Het loon dat zij 
daar verdienen en dat zij in oktober-november mee naar huis nemen is veel hoger 
dan wat ze thuis kunnen winnen. Aan deze drie soorten migranten voeg ik nog een 
vierde toe, namelijk zij die wanneer de stad waar zij wonen tijdens een oorlog over 
is gegaan naar een andere partij naar elders vertrekken in de hoop of verwachting dat 
het tij weer zal keren, want dan kunnen zij weer terug. In Brabant, waar tijdens de 
Tachtigjarige Oorlog veel steden regelmatig van partij wisselen, kwam dit veel voor. 
Zo vertrekken veel Bredase burgers in 1625, nadat de stad in Spaanse handen is ge-
vallen, naar nabije stadjes als Oosterhout, Geertruidenberg of Zevenbergen of wat 
verderweg naar Dordrecht of Rotterdam. Een deel van hen keert in 1637, wanneer 
de bordjes weer zijn verhangen, terug naar Breda. Katholieken trekken dan weg naar 
Spaans-Brabant, naar Antwerpen, Mechelen en Brussel. Hetzelfde gebeurt in ’s-Her-
togenbosch na 1579 en nogmaals na 1629. Eerst trekken de gereformeerden weg, na 
1629 de katholieken. We komen deze trek op het spoor door te zoeken naar mach-
tigingen (‘procuraties’) in de protocollen waarbij bijvoorbeeld iemand in Breda ie-
mand anders in ‘s-Hertogenbosch machtigt om in zijn naam zijn daar liggende goe-
deren te beheren, nog uitstaande schulden te innen en zonodig procedures aan te 
spannen voor het gerecht als de debiteuren onwillig zijn.
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De Opstand en de daarop volgende oorlog die van 1568 tot 1648 duurde leidde 
tot emigratie van Vlamingen en Brabanders naar Holland en in veel mindere mate 
Zeeland, terwijl ook velen eerst naar Duitsland gingen en later doorreisden naar 
Holland. Het ging vooral om kooplieden en ambachtslieden, onder wie de textielar-
beiders een prominente plaats innamen. Briels schatte het aantal personen van Zuid-
Nederlandse afkomst in Rotterdam rond 1620 op 30%. In Delft en Dordrecht lag dit 
percentage volgens hem op resp. 20% en 25%.7 Zo ging het dus ongeveer, maar al 
deze cijfers zijn gemiddelden en bij gemiddelden horen uitzonderingen. Hoe voor-
zichtig we moeten zijn met generalisaties blijkt wel uit het boek van Noortje de Roy 
van Zuidewijn over de succesvolle Mechelse koopman Johan van der Veken. Deze 
haringkoper uit Mechelen was katholiek maar emigreerde naar Rotterdam waar hij 
schatrijk werd in de haringhandel en na zijn dood een voor die tijd fabelachtig ver-
mogen van bijna f 700.000 naliet. Johan stichtte een gasthuis voor 16 arme oude 
vrouwen wier echtgenoot op zee het leven had gelaten. Het beheer van dit gasthuis 
werd toevertrouwd aan zijn nazaten of als deze er niet meer waren of niet meer in 
Rotterdam woonden aan notabele katholieken.8 Johans broer Hendrik echter was 
gereformeerd en nam omwille van de religie de wijk naar het noorden toen 
Mechelen in Alva’s handen viel. Tenslotte kwam hij terecht in Rotterdam, waar hij 
nog steeds gereformeerd maar niet erg vermogend overleed.9

Oscar Gelderblom, die een proefschrift schreef over Antwerpse kooplieden die 
naar Amsterdam trokken en daarvoor uitgebreid prosopografisch onderzoek verricht-
te,  constateerde dat, anders dan tot dan toe gedacht werd, het vooral jongere nog 
niet vermogende Antwerpse kooplieden waren die naar Amsterdam trokken.10 Zij 
hielden zich in Antwerpen niet bezig met de riskante en lucratieve handel op verre 
gebieden zoals de beide Indiës en het Middellandse Zeegebied. De vaak schatrijke 
kooplieden die daarin gespecialiseerd waren bleven na 1585 in Antwerpen. In 1590 
hadden zich in Amsterdam reeds ongeveer 200 Zuid-Nederlandese kooplieden ge-
vestigd, nadien nam dit aantal nog sterker toe zodat in 1610 de groep was aange-
groeid tot ongeveer 450. In de decennia daarna integreerden de Zuid-Nederlanders 
in de Amsterdamse samenleving. Gelderblom concludeert: ‘Daarom kunnen ze [de 
kooplieden uit noord én zuid]  gerekend worden tot één inheemse koopliedenge-
meenschap. De beschikbaarheid van dit reservoir aan ondernemers was […] een 
noodzakelijke voorwaarde voor de snelle opkomst van Amsterdam als centrum van 
de wereldhandel aan het einde van de zestiende eeuw.’11 Holland had dus veel te 
danken aan Brabantse en Vlaamse ondernemers, maar het zouden wel eens vooral de 
jonkies onder hen geweest kunnen zijn en niet zozeer de ouderen die gevestigd en 
gezeten waren.

Kooplieden en ambachtslieden hadden niet alleen veel contacten met kooplie-
den in andere steden, maar deze groepen waren ook beweeglijk. Wanneer het ergens 
niet voor de wind ging, trokken ze naar elders. Zo iemand was Jan Gerrit Aartsz. de 
Wyse, met dit verschil dat hij wel aan de wandel ging, maar binnen Brabant bleef.

Breda 1577-1609

De late zestiende eeuw was voor Breda een uiterst woelige tijd.12 In 1568 was 
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de Opstand uitgebroken en vanaf 1572 had het noordwesten van het hertogdom 
Brabant zwaar geleden onder de oorlog. Het was begonnen met geuzen die op sche-
pen vanuit Holland en Zeeland Brabant binnenvielen en het vooral gemunt hadden 
op wie bezit had. In de eerste plaats waren dat kloosters, kerken en pastorieën. Breda 
had vanaf 1568 een Italiaans garnizoen binnen zijn muren. De burgers moesten aan 
de soldaten onderdak verschaffen. De ‘rebellen’ zoals ze aan de Spaanse kant ge-
noemd werden verschansten zich in Holland en Zeeland. Ze zaten dichtbij, want 
vanaf de zomer van 1573 was Geertruidenberg ‘geus’. In 1575 ging de Spaanse ko-
ning bankroet en een jaar later stortte het Spaanse gezag in de Nederlanden ineen. 
De soldaten die jaren lang geen soldij hadden gekregen sloegen aan het muiten en 
plunderden Antwerpen. Dat was het sein voor een algemene opstand waaraan ook 
Brabant en Vlaanderen meededen. Toch ontstond al spoedig weer verdeeldheid, 
waarbij ruzies tussen edelen en de religie een grote rol speelden. In 1577 ontruimde 
het in Spaanse dienst zijnde Duitse garnizoen Breda en kon de stad zich aansluiten 
bij de door Willem van Oranje geleide opstand. Wat de prins in handen kreeg was 
echter een uitgeteerde stad. De Duitsers hadden bijna een jaar lang op de zak van de 
burgerij geleefd. De stad had enorme schulden moeten maken. In veel burgerhuizen 
waren de geldkisten leeg en zelfs gouden en zilveren sieraden waren omgesmolten 
om de militairen tevreden te stellen. Vier jaar later werd Breda ’s nachts bij verras-
sing ingenomen door een Spaanse legermacht onder leiding van Haultepenne, ook 
wel Houtepen genaamd. De stad had geen garnizoen en de burgerij verweerde zich 
dapper. Het mocht niet baten. Toen de zon opging was de stad in Spaanse handen 
en lagen de straten bezaaid met lijken van Bredase burgers. De archieven maken 
melding van tenminste 584 lijken die op stadskosten begraven werden. De jaren 
daarna werd het Noord-Brabantse platteland door de ‘rebellen’ en de troepen in 
dienst van de koning van Spanje systematisch kaalgevreten en verwoest.13 Hele dor-
pen raakten ontvolkt. In de steden was men wel veilig, maar veel burgers waren 
voor hun inkomen aangewezen op pachten en renten betaald door boeren rondom 
de stad. Die hadden ooit geld geleend van Bredase burgers in ruil voor een rente. 
Rijke Bredanaars hadden buiten de stad een hoeve liggen die verpacht werd. 
Aangezien vooral de meer vermogende boeren waren weggevlucht, kwamen deze 
renten en pachten niet binnen. In 1589 werd maar liefst 83% van de rente op de ste-
delijke schuld niet betaald, omdat er geen geld in kas was.14 Telde Breda in 1558 
nog ruim 6.000 inwoners, in 1583 was dat gedaald tot iets minder dan 2.800, waar-
van dan nog ongeveer 1.000 soldaten.15 Veel huizen waren onbewoond, veel bedrij-
ven lagen stil, de havens bleven leeg. De overgebleven Bredanaars moesten overle-
ven. Juist in deze troosteloze tijd vestigde Jan Gerrit Aartsz. de Wyse zich van ‘s-
Hertogenbosch in Breda. Hoe stonden de zaken er daar voor?

De familie De Wyse in ’s-Hertogenbosch

Ook voor ‘s-Hertogenbosch was dit een slechte tijd. Alleen werd de stad niet 
ingenomen of geplunderd. Dat zou pas na enkele mislukte pogingen in 1629 gebeu-
ren toen ‘s-Hertogenbosch staats werd. Na 1576 ontstonden er geleidelijk twee par-
tijen, gereformeerden die de kant van de opstand wilden kiezen en lieden die trouw 
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wilden blijven aan het wettige gezag van de Spaanse koning. De spanning liep zo 
hoog op dat de gereformeerde partij een poging deed de macht over te nemen zoals 
ze dat ook gedaan had in Brugge, Gent en Antwerpen. Daarna werden alle priesters, 
religieuzen en katholieken uit de stad verdreven en er kwam een staats garnizoen. 
De gereformeerde religie, als zijnde de enige ware, werd uitgeroepen tot de heersen-
de. Een groot deel van de Bossche burgerij was daar op tegen. De tegenstelling ver-
scherpte zich en op 1 juli 1579 kwam het op de Markt vóór het stadhuis tot een 
heuse veldslag. Deze eindigde onbeslist, het stadsbestuur besloot geen garnizoen in te 
nemen, maar vaardigde op 10 juli een proclamatie uit dat iedereen die daar behoefte 
aan had de stad met medeneming van zijn bezittingen mocht verlaten. Wanneer de 
emigranten dat wensten, mochten zij terugkeren, maar dan moesten zij zich wel rus-
tig houden. De anonieme schrijver van de zogenaamde kroniek van St. Geertrui 
schreef: 

zo zijn er op de tiende juli enkele duizenden mensen uit de stad van Den Bosch 
vertrokken met hun meubele goederen, zo wel van de ene religie als van de andere 16

Niet alleen gereformeerden namen de benen, ook katholieken. Een nieuw aan-
getreden stadsbestuur koos daarop de kant van de koning van Spanje. Na ca. 1590 
werd de katholieke reformatie doorgevoerd en kreeg ‘s-Hertogenbosch steeds meer 
een uitgesproken katholiek karakter. De jaren na 1579 waren moeilijk. Het omrin-
gende land, de meierij van ’s-Hertogenbosch, werd in de jaren tachtig even zwaar 
gebrandschat als de Baronie van Breda. Ook hier kwam geen geld meer binnen en 
steeds meer Bosschenaren besloten te vertrekken naar oorden waar het veiliger en 
rustiger was. 

In ‘s-Hertogenbosch woonde de familie De Wyse.17 De Wyses waren niet erg 
rijk, maar ook niet onbemiddeld. Zij behoorden niet tot de bestuurlijke elite en niet 
tot de voormannen van de gereformeerden. Zij behoorden tot de grote groep van 
modale Bosschenaren met een bedrijfje en wat bezit.18 Dat blijkt in 1576 wanneer 
Gerrit Aartsz. de Wyse een ruilovereenkomst sluit met een andere Bosschenaar, Aart 
van Broegel zoon van wijlen mr. Jan van Broegel.19 De ruil komt erop neer dat 
Gerrit Aartsz. de Wyse een kamp land van 14,9 hectare onder Deuteren overdraagt 
aan Van Broegel en in ruil daarvoor een huis in de Kruisstraat in de stad terugkrijgt. 
Het land is zwaar belast met renten, het huis daarentegen nauwelijks. In de kantlijn 
staat geschreven dat Gerrit als weduwnaar van Maria dochter van wijlen Jan Hicsteyn 
20 in 1596 dit huis overdroeg aan hun beider zoon Aart. Waarom de ruil plaatsvond 
wordt zoals gewoonlijk in de akte niet vermeld, maar dat burgers land met elkaar 
ruilden was heel gebruikelijk. In 1589 leende Gerrit f 200 tegen 6 ¼ % rente van het 
viskopersambacht.21 Als onderpand diende zijn huis in de Kruisstraat. De akte speci-
ficeert de ligging: naast een brouwerij, in de Karstraat naast de achterpoort van het 
Minderbroedersklooster. 

In 1590 legt vader Gerrit samen met mr. Goijart de Ruyter een verklaring af 
over een vrouw die haar schulden niet meer kan betalen. De schikking, die geregeld 
wordt op het Minderbroederskerkhof, komt erop neer dat de schuldeisers de helft 
van hun vordering moeten laten schieten.22 Gerrit is op dat moment ongeveer 73 
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jaar, zijn compagnon ongeveer 65 jaar oud.23 Gerrit moet dus zijn geboren rond 
1517, het jaar waarin Luther met zijn reformatie begon. Het feit dat hij die verkla-
ring kon afleggen en mogelijk samen met mr. De Ruyter ook bemiddeld heeft tus-
sen de armlastige weduwe en haar schuldeisers wilde zeggen dat Gerrit de Wyse een 
achtenswaardig man, of om een modern woord te gebruiken o.k. was. Iedereen ken-
de hem, niemand had iets op hem aan te merken of ooit iets lelijks over hem horen 
zeggen. 

Gerrit Aartsz. had tenminste drie zoons, Jan waarover later, Hendrik en Aart die 
in 1583 getrouwd was met Margareta Marcelisdochter de Louwe.24 Aart droeg toen 
0,33 hectare land in Empel en 1,0 hectare in Nuland over aan Hadewych van de 
Leemput. Zoon Aart bezat dus ook vastgoed. In het Bosch’ protocol komen nog 
meer leden van de familie De Wyse voor onder andere ene Liesbeth, poorteres, met 
haar dochter Heylwich die goederen hebben geërfd van hun heeroom, Hendrik de 
Wyse die kort voor 1580 in Grave was overleden, maar welke relatie deze vrouwen 
hadden met Gerrit Aartsz. is niet duidelijk. De priester Hendrik was mogelijk ook 
een Bosschenaar omdat hij in 1579/80 nog werd vermeld als trekker van een door 
de stad uitbetaalde lijfrente van f 10,-.25

Welk beroep Gerrit heeft uitgeoefend is niet bekend, maar hoogstwaarschijnlijk 
was hij geen brouwer. In de stadsrekening, waarin in verband met de accijnsheffing 
lijsten met brouwers van koop- en huisbrouwerijen zijn opgenomen, komt de naam 
De Wyse niet voor, terwijl de geciteerde akten dat ook niet doen. Als Gerrit en zijn 
zoons brouwer waren geweest, was dat waarschijnlijk wel vermeld in de schepenak-
te. De buurt waar vader Gerrit woonde lag dichtbij de haven en er stonden diverse 
brouwerijen maar er waren ook andere ambachtelijke bedrijven gevestigd. In 
1582/83 telde ‘s-Hertogenbosch 39 brouwerijen.26

Jan Gerrit Aartsz., de brouwer

In 1586 duikt Jan, de zoon van Gerrit Aartsz. de Wyse, ineens op in Breda. Hij 
is dan brouwer op het Gasthuiseinde (thans Boschstraat) en leent f 300 tegen rente 
uit aan een andere Bredanaar.27 Een paar maanden later koopt hij 1,6 hectare land 
waarop een in 1577 afgebrand huis met schuur, schaapskooi en boomgaard hebben 
gestaan.28 Weer een paar maanden later koopt hij voor f 580 een heel complex ge-
bouwen achter het gasthuis aan het water dat wil zeggen achter de Beijaard aan de 
oude stadsgracht.29 Jan maakt heel snel carrière, want in 1588 treedt hij al op als de-
ken van het koopbrouwersgilde.30 Hij is dan ongeveer 35 jaar oud zodat hij rond 
1553 is geboren. 

Jan Gerrit Aartsz. is dus verhuisd van ‘s-Hertogenbosch naar Breda. Van het 
meegenomen geld koopt hij onroerend goed aan en hij leent met onroerend goed 
als onderpand geld uit aan een andere Bredanaar. Hij zet een bierbrouwerij op en 
wordt in een mum van tijd deken van het brouwersgilde. Wat heeft Jan Gerrit 
Aartsz. bewogen zijn vaderstad ‘s-Hertogenbosch te verwisselen voor Breda, dat in 
een ander deel van Brabant lag, waar een andere tongval gesproken werd en waar 
andere regels golden, kortom waar hij een vreemdeling was? Wanneer hij precies 
verhuisd is, weten we niet. Mogelijk was hij een van de duizenden Bosschenaren die 
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op 10 juli 1579 de wijk namen, maar het kan ook later geweest zijn. Opmerkelijk is 
dat Jan niet voorkomt in het register van lieden die het poorterrecht kochten. Je 
werd poorter als kind van Bredase poorters en wanneer je in de stad geboren was of 
wanneer je dit recht tegen betaling van een kleine som gelds kocht. Om lid te wor-
den van het brouwersgilde moest je poorter zijn. Ik vermoed daarom dat het Bredase 
stadsbestuur Jan zonder betaling als poorter heeft toegelaten omdat een ondernemer 
met wat kapitaal in de ontvolkte stad zeer welkom was. Een reden voor Jan om ‘s-
Hertogenbosch in te ruilen voor Breda was dat in Breda na 1581 de politieke situatie 
stabieler was. Breda was stevig in Spaanse handen, terwijl ‘s-Hertogenbosch welis-
waar weer de kant van de koning had gekozen maar nog geen garnizoen had en dus 
weer van partij zou kunnen veranderen. Veel gereformeerde Bosschenaren waren 
uitgeweken en wachten op een mogelijkheid de stad weer aan hun kant te krijgen. 
De ‘rebellen’ waren niet ver: het aan de mond van de Dieze in de Maas gelegen fort 
Crèvecoeur en de stadjes Zaltbommel en Heusden waren staats. 

In de protocollen treffen we wel meer Bosschenaren aan die naar Breda verhui-
zen zoals de 20-jarige goudsmid Dirk Dirksz. alias Luekemans die echter in 1590, 
nadat Breda in staatse handen is gevallen, weer wil vertrekken en dan drie mannen 
waaronder een andere uit ’s-Hertogenbosch afkomstige man een verklaring omtrent 
zijn gedrag laat afleggen.31 Dirk is door een Bredase goudsmid als leerjongen aange-
nomen en daarom naar Breda verhuisd. Nu er weinig goud meer blinkt, gaat Dirk 
zijn geluk elders beproeven.

Jans brouwerij draagt in 1589 de niet opzienbarende naam van De Brouwketel 
en ligt aan de Lange Brugstraat.32 Hij onderhoudt dan nog steeds contacten met 
Bosschenaren. Het bedrijf van Jan loopt niet slecht getuige het feit dat hij in de jaren 
daarna geld overhoudt om te beleggen in renten die zijn veronderpand op huizen.33 
Hij is solide genoeg om garant te staan voor Mark Dircx, waard in de herberg De 
Vijf Ringen, die voor f 182 de Bredase water- en landtol pacht.34 In 1593 wordt Jan 
volledig eigenaar van De Brouwketel.35 Weliswaar had Jan het huis met brouwerij 
en erf al in 1588 gekocht van de weduwe en de kinderen van Adriaan Willem 
Anthonis ‘sGrauwen, maar ofschoon de koopsom was betaald weigerde de weduwe 
om onbekende reden het pand over te dragen zodat de rechter er aan te pas moest 
komen. In het boekjaar 1596/97 is Jan een van de drie aalmoezeniers, het algemeen 
armbestuur. Zijn mede-armmeesters zijn Joris Wynandsz. van Bernagie en Jacob 
Marcelisz. van Doerne. Joris stamde uit een bekende Bredase bestuurdersfamilie, 
maar werd vermoedelijk in ‘s-Hertogenbosch geboren. Later verhuisde hij weer na 
Breda om na de overgang van de stad naar de Spaanse zijde in 1625 de wijk te ne-
men, eerst naar Hoge Zwaluwe en na 1629 weer naar ‘s-Hertogenbosch waar hij be-
noemd werd tot meester van het algemeen armbestuur daar. Bernagie was lidmaat 
van de gereformeerde gemeente.36 Van Doerne of Doirne, waar we op terugkomen, 
was ook een Bosschenaar. Als armmeester leverde Jan bier aan het armbestuur dat hij 
en zijn collega’s vervolgens weer uitdeelden onder de armen.37 In totaal bezorgde hij 
29 ton dubbel bier en 42 ton enkel bier wat hem de aardige som van f 187,875 ople-
verde. Leveranties door bestuursleden aan de eigen instelling waren toen niet verbo-
den.

In 1606 of 1607 overlijdt Jans tweede vrouw Marie of Maaike dochter van wij-
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len Michiel Willemsz. Ryers. Aangezien er twee minderjarige kinderen waren, 
moest er volgens het costumiere recht een toeziend voogd benoemd worden en 
moest de vader een inventaris van de boedel opmaken om het erfdeel van de kinde-
ren vast te leggen. Het dossier laat zien hoe Jan er in 1610 voor stond.38 De minder-
jarige kinderen van Jan en Maaike waren Jan en Geertrui die respectievelijk rond 
1598 en 1604 waren geboren. Hun oom was apotheker in Breda, hun grootvader en 
overgrootvader van moederszijde waren chirurgijns.39 Uit het dossier blijkt verder 
dat Jan en Marie in 1606 voor notaris Melis Jansz. in Breda een testament hebben la-
ten opstellen, dat nu niet meer aanwezig is, en dat daarin aan elk van beide kinderen 
een erfdeel van f 6.000 wordt toegezegd. Dat waren grote bedragen, dus Jan had on-
danks de moeilijke tijd die Breda tot 1609 meemaakte goed geboerd. Deze bedragen 
zullen worden uitgekeerd wanneer de kinderen trouwen, intreden in een klooster of 
meerderjarig worden, dat wilde toen zeggen 25 jaar oud zijn. In 1621 keert vader 
Jan alvast een bedrag van f 400 uit aan zijn zoon Jan die daarmee samen met zijn 
halfbroer Huybrecht de graanhandel wil ingaan. Geertrui emigreert naar Amsterdam, 
waar zij in 1627 getrouwd blijkt te zijn met een zekere Sebald de Wilde, burger van 
Amsterdam. 

De boedelinventaris en de rekeningen betreffen vermoedelijk alleen het moe-
derlijk erfdeel, dus wat Marie Ryers bezat. Over de periode 1610-1616 bedragen de 
inkomsten hieruit gemiddeld ongeveer f 160 per jaar, wat niet zo veel is. Het voor-
naamste bezit van de weeskinderen is een hoeve met wat bos aan de Heistraat onder 
Teteringen die 11,6 hectare groot is. Daarnaast bezitten de kinderen her en der wat 
stukken land, enige renten op de stad Breda en enige renten op onderpanden in 
Etten. 

In de jaren daarna verandert er niet zo veel. Jan blijft geld uitlenen aan andere 
Bredanaars, hij fungeert als vertrouwenspersoon en maakt ruzie over een door hem 
gekocht paard dat na levering volgens hem niet in orde is.40 Hij investeert zoals meer 
Bredanaars kapitaal in de bedijking van gorzen onder Zevenbergen en Klundert. In 
1612 sluit hij samen met een groot aantal andere landeigenaars van de nieuwe en 
oude Pelgrum Gelderse Polder en de Grote en de Kleine Schenkeldijk onder 
Zevenbergen een contract met twee projectontwikkelaars.41 Er moet een vaart aan-
gelegd worden en een nieuwe sluis gebouwd. De kosten worden omgeslagen naar 
rato van wat iedere eigenaar aan land in de polder bezit. Bredanaars investeerden 
veel in polders ten noorden van Antwerpen en rond Zevenbergen en de Moerdijk. 
In 1616 breidt de dan ongeveer 63 jaar oude Jan zijn bezit aan de Lange Brugstraat 
uit met de aankoop van een huis naast zijn eigen huis voor de som van f 2.420.42 Hij 
is dan oud-kapitein van een compagnie uit de schutterij, een functie die veel prestige 
met zich mee bracht. De verkoper is een vrouw die in Amsterdam woont. Zij of 
haar ouders hebben gedaan wat veel Brabanders deden: migreren naar Amsterdam of 
een andere Hollandse stad. 

Het testament van Jan Gerrit Aartsz. uit 1627

Tijdens het beleg van 1624/25 stierven door uitputting en ziekten veel 
Bredanaars, maar Jan overleefde het allemaal. In 1627 is toch de tijd gekomen om 
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een testament op te maken.43 Uit dit stuk en papieren uit de Bredase weeskamer 
blijkt dat Jan drie keer is getrouwd en uit al deze opeenvolgende huwelijken kinde-
ren heeft.44 De naam van Jans eerste vrouw is onbekend, maar uit dat huwelijk stamt 
tenminste één zoon genaamd Huybrecht. Na haar dood trouwde Jan met Maaike de 
dochter van Michiel Willemsz. Ryers uit welk huwelijk een dochter Geertrui en een 
zoon Jan werden geboren. Na Maaikes dood in 1606 of 1607 huwde Jan voor de 
derde maal met Anneke de Jonge, de dochter van Jan Petersz., die een mouterij ge-
naamd Het Zwart Leeuwke op het Ginnekenseinde bezat.45 Anneke moet veel jon-
ger geweest zijn dan Jan want zij leeft nog in 1646. Uit het laatste huwelijk van Jan 
stammen tenminste vier kinderen: Andries, Gerrit, Jan en Cornelia. Wanneer de 
oude Jan en Anneke hun laatste wil in 1627 op schrift laten zetten zijn ze allebei nog 
gezond, maar Jan weet dat hij met zijn 74 jaren niet lang meer te leven heeft. De 
beide echtelieden willen dat na de dood van een van hen alle goederen, zowel de 
roerende als de onroerende, in twee gelijke delen worden verdeeld. De langstleven-
de krijgt de ene helft, de erfgenamen van de overledene de andere. Deze bepaling is 
in strijd met het costumiere Bredase erfrecht dat een verschillende behandeling van 
de roerende en de onroerende goederen voorschrijft, maar daar is een reden voor. 
Jan en Anneke hebben aan de kinderen uit het eerste huwelijk van Jan hun erfdeel 
moeten uitkeren en daarvoor hebben zij De Brouwketel moeten belasten. 
Bovendien is de waarde van het onroerend goed door het noodlottige beleg van 
1624/25 erg gedaald en zijn veel debiteuren van Jan en Anneke met de noorderzon 
vertrokken, overleden of insolvent geworden. Kortom: het is in 1627 crisis in Breda. 
Voor de vier kinderen van Anneke en Jan, die nog minderjarig zijn, moet worden 
gezorgd. Als Jan als eerste overlijdt krijgt Anneke daarom een kindsdeel uit de erfe-
nis. Als Jan overleeft, krijgt hij de hele erfenis met de bevoegdheid er vrij over te 
kunnen beschikken, mits hij de vier zogenaamde nakinderen opvoedt. Er moet ook 
nog uitgekeerd worden aan de kinderen uit het huwelijk met Ryers en aan een 
kleinzoon, de zoon van Huybrecht, een kind uit Jans eerste huwelijk. Het testament 
wordt opgesteld in het woonhuis van de notaris aan de Lange Brugstraat, dus daar 
hoefden Jan en Anneke niet ver voor te lopen. 

De oude Jan wordt voor het laatst vermeld in een akte van 15 oktober 1627.46 
Vermoedelijk is hij kort daarop overleden, maar ik heb niet kunnen vinden wanneer 
dat precies gebeurd is. Terugkijkend op zijn voor die tijd lange leven mocht hij niet 
mopperen. Zijn verhuizing naar een andere stad had hem geen windeieren gelegd. 
Hij had veel nageslacht en dat terwijl er gebeurd was wat niemand zich in 1555 had 
kunnen voorstellen toen keizer Karel V het bewind over de Lage Landen plechtig 
had overgedragen aan zijn zoon Filips. De Opstand was uitgesproken, de soldaten 
kwamen overal en deden wat ze maar wilden. De Nederlanden waren gescheurd in 
een republiek in het noorden en een onder de koning van Spanje vallend deel in het 
zuiden. In de republiek heerste de gereformeerde kerk, in het zuiden triomfeerde de 
herleefde katholieke kerk van Rome. Iedereen moest kiezen: Rome of Genève, ka-
tholiek of gereformeerd. Breda was in 1590 na de list met het turfschip staats gewor-
den. De tijd van het bestand was een goede tijd geweest omdat de economie zich 
herstelde en veel van wat verwoest was werd herbouwd. In 1621 was de oorlog op-
nieuw uitgebroken en daarop was de catastrofe van het Spaanse beleg van 1624/25 

Jaarboek De Oranjeboom 62 (2009)



95

gevolgd. Op zijn oude dag zag Jan rondom zich een stad met lege en vervallen hui-
zen, waar soldaten de toon aangaven en jezuïeten en kapucijnen zich opmaakten om 
het volk terug te leiden naar het ware geloof, de kerk van Rome.  

Anneke de Jonge overleeft haar man lang. Pas in 1654 bereidt zij zich voor op 
de dood door een testament te laten opstellen en een graf in de Grote Kerk te ko-
pen.47 Uit haar testament blijkt dat zij dan nog vier levende kinderen heeft: 
Cornelia, Gerrit, Andries en de nog minderjarige Jan die voor zijn vaderlijk erfdeel f 
1.500 krijgt uitgekeerd. De andere kinderen moeten voor Jan zorgen en mogen hem 
geen kostgeld in rekening brengen. 

Andries en Hendrik, broers van Jan Gerrit Aartsz.

Twee broers van Jan Gerrit Aartsz., Andries en Hendrik, woonden ook in 
Breda. Van Andries weten we alleen dat zijn dochter Maaike, verwekt bij Anne 
Rovers, in 1604 of 1605 is overleden en dat haar vader dan al wijlen is 48. Anneke 
was de dochter van een brouwer, Aart Rovers die zijn nering deed in de brouwerij 
Het Anker aan de Haven naast de Tolbrug. De erfgenamen dragen in 1605 de helft 
van de brouwerij met het brouwgerei aan weduwe Anneke over; krachtens het erf-
recht bezit zij reeds de andere helft. Anneke mag al het zilverwerk en de aan haar 
gegeven juwelen houden, maar de drie gebroeders Jan, Hendrik en Aart de Wyse, 
krijgen de gouden turkooizen ring die van wijlen Andries was en de weduwe moet 
de familie De Wyse uitkopen. De weduwe lust geen bier meer, want twee jaar later 
verkoopt zij het bedrijf aan een andere Bredase brouwer, Sebastiaan van der 
Schoot.49 Zij verklaart dan dat zij en haar man Andries de brouwerij nieuw hebben 
gebouwd zodat Sebastiaan een goed bedrijf in handen krijgt. 

Van Hendrik weten we meer. Anders dan Jan en Andries koopt hij het Bredase 
poorterrecht, en wel in 1600. Hij woont dan al in Breda en is brouwer van beroep.50 
Zijn brouwerij ligt aan de Havermarkt en draagt de naam ’t Woud. Hij is getrouwd 
met Liesbeth dochter van Antonie Adriaansz. van Heusden. De vader van Liesbeth 
was waarschijnlijk smid of handelaar in ijzer. Zij overlijdt op 9 mei 1605 aan de 
‘haastige ziekte’, waarmee toen meestal de pest werd aangeduid, die kwam met hevi-
ge koortsen en vaak in enkele dagen tot de dood leidde. Het echtpaar laat één kind 
na, Antoniske dat nog maar een half jaar oud is.51 Hendrik trekt zich niets aan van 
het testament van Liesbeth en beroept zich op het landrecht dat waarschijnlijk voor 
hem voordeliger is. Maaike de vrouw van Jan Gerritz. krijgt een paarlen ring en de 
armen krijgen bij de begrafenis brood ter waarde van 3 veertel rogge. Dat brood 
werd volgens oude gewoonte gebakken op de dag van de uitvaart en dan uitgedeeld 
bij de uitgang van de kerk. Van 3 veertel rogge bakte een bakker 83 broden van on-
geveer 2,8 kilo het stuk, het normale gewicht van een roggenbrood.52 De beschrij-
ving van boedel vermeldt dat het graan voor de brouwerij op zolder ligt. Het gaat 
om tarwe, boekweit en mout. Bier werd toen niet alleen van gerst gebrouwen. De 
brouwerij heeft veel onbetaalde rekeningen uitstaan en de brouwerij met het huis 
aan de Havermarkt bevat één brouwketel en één brouwkuip en daarnaast allerlei 
brouwgerei. 

Hendrik hertrouwt kort daarna met Hendrikske dochter van Huybrecht Beens, 

Jaarboek De Oranjeboom 62 (2009)



96

uit welk huwelijk een zoon Huybrecht wordt geboren.53 Om de positie van 
Antoniske, een kind uit het eerste huwelijk, te waarborgen wordt er in 1614 een 
boedelinventaris opgemaakt.54 Het kind blijkt over een redelijk vermogen te be-
schikken vooral bestaande uit vorderingen op andere Bredanaars. Van zijn ouders 
heeft hij een ringetje met een wit steentje geërfd en twee rozenkransen, allebei van 
bloedkoraal met tekentjes.55 Hieruit mag worden afgeleid dat Antoniske en zijn ou-
ders katholiek waren. Gereformeerden en lutheranen verafschuwden rozenkransen 
en wezen een al te grote verering van Maria af. De inventaris omvat een beschrijving 
van het archief van de brouwerij dat bestaat uit 11 registers met de namen van debi-
teuren, in totaal 1632 folia56 dik en twee registers waarvan de omvang niet wordt 
vermeld. De brouwer noteerde zorgvuldig zijn rekeningen, want op de betaling 
moest hij soms lang wachten. Daarnaast waren er nog allerlei ‘claetboecxkens ende 
billetten’. In 1616 heeft Hendrik recht op een lijfrente die uitgekeerd wordt door de 
stad ’s-Hertogenbosch. Het kwam toen vaak voor dat steden om hun zaken te finan-
cieren lijfrenten verkochten. Deze waren erg gewild want steden golden als be-
trouwbare debiteuren. Om de lijfrente te innen machtigt Hendrik Jacob Jansz. een 
schoenmaker in ‘s-Hertogenbosch.57 

Wanneer Breda belegerd wordt door Spinola maken Hendrik Gerritsz. de Wyse 
en zijn vrouw Hendrikske Huybrechts Beensdochter op 8 december 1624 ’s avonds 
rond 6 uur in de brouwerij Het Woud hun testament op.58 Hendrik is gezond, maar 
zijn vrouw ligt ziek te bed. Zij benoemen elkaar tot enig erfgenaam en de langstle-
vende moet voor de kinderen zorgen en hen wanneer ze trouwen of anders aan een 
staat geraken f 200 als hun wettig erfdeel uitkeren. Een paar maanden later is 
Antonie, het enige kind uit het eerste huwelijk, ook ziek. Hij lijdt ‘aan de gave des 
Heeren’ waarmee de pest wordt bedoeld en is nog ongehuwd. Hij legateert in zijn 
testament aan het weeshuis f 50 en aan zijn vader de helft van Het Woud dat hem 
krachtens het erfrecht toekomt.59 Deze krijgt daarmee de volledige beschikking over 
huis annex brouwerij, zij het dat Antonie wil dat na Hendriks dood de helft daarvan 
vererft op zijn halfbroer Huybrecht en zijn halfzuster Dingena. Uit angst om besmet 
te worden blijven de notaris en getuigen buiten staan, terwijl Antonie in de keuken 
staat of zit. Ter geruststelling verklaart de notaris dat iedereen hem kon horen en 
zien zodat de rechtsgeldigheid van de laatste wil niet kan worden betwist. Hendrik 
en Hendrikske blijven leven en doorstaan het beleg.

Pas drie jaar later, in 1628, levert vader Hendrik de boedelbeschrijving in bij de 
Bredase weeskamer. De kinderen Huybrecht en Dingena wonen in Zevenbergen dat 
dan onder staats gezag valt. Ze zijn gemigreerd omdat de toestand in Breda onhoud-
baar is. Huybrecht heeft beloofd te zorgen voor zijn zusje dat nog maar drie jaar oud 
is en krijgt daarvoor f 60 per jaar, wat toen voldoende was om een kind van te on-
derhouden. Zijn ouders hebben de meubelen naar Dordrecht gebracht en daar laten 
verkopen. Tijdens het beleg hebben zij veel geld aan de stad moeten lenen, maar 
daar is nog geen duit rente op betaald. Drie gouden ringen zijn in pand gegeven. De 
familie heeft ook soldaten gehuisvest en daarvoor zogenaamde servitiebiljetten ont-
vangen, die nog verzilverd moeten worden. Hendrikske Beens is daarvoor naar Den 
Haag gereisd om daar geld los te krijgen, het waren immers staatse soldaten, maar of 
dat nog wat wordt is maar heel erg de vraag. Wegens geleverd bier staan er nog heel 
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veel vorderingen uit. De debiteuren wonen in de wijde omtrek van Breda, tot in 
Sommelsdijk en Ooltgensplaat (op Overflakkee), Eindhoven, Tholen, ’s-Graven-
moer en Hilvarenbeek toe. Het debiet van Hendriks brouwerij beslaat  dus een 
groot gebied. Zijn bier is gezocht, maar op al die vorderingen is nog maar nauwelijks 
geld ontvangen. Tijdens het beleg heeft vader Hendrik het huis met brouwerij aan 
de Havermarkt vrij weten te houden van soldaten zodat het niet uitgewoond is. Na 
de capitulatie is het verhuurd, vervolgens even bewoond door zoon Huybrecht en 
daarna weer voor een laag bedrag verhuurd. Het sterfhuis bezit nog 0,96 hectare 
land onder Hoge Zwaluwe dat tijdens het beleg niet gebruikt kon worden. Daarna 
bleek het overgroeid te zijn met riet zodat het niets opbracht en vervolgens is het in 
1627 voor een schijntje, negen gulden, verhuurd. Van de overleden halfbroer 
Antonie zijn nog goederen geërfd onder andere vorderingen wegens in diens winkel 
verkochte artikelen, maar die zijn erg oud en de meeste debiteuren zijn onvindbaar. 
Dat konden de erven dus wel vergeten. Antonie bezat nog twee huizen genaamd De 
Kleine Ezel en De Drie Hamers die voor een laag bedrag zijn verkocht toen bleek 
dat zij door soldaten waren uitgewoond en dreigden in te storten. En dan was er nog 
een huis met erf en bakhuis bij de watermolen van Ginneken, maar dit is tijdens het 
beleg verwoest en brengt dus niets meer op. Renten veronderpand op huizen in de 
stad worden geen van alle betaald. Het is al met al een grote misère. Hendrik en zijn 
kinderen kunnen opnieuw beginnen. Al het werken en bier brouwen is door de 
oorlog in een klap weggevaagd. De boedelbeschrijving van 1628 is tevens de laatste 
vermelding van Hendrik. Hij zal niet lang daarna het tijdelijke met het eeuwige ver-
wisseld hebben.

 Huybrecht en Dingena erven de brouwerij Het Woud. In 1640 maakt 
Huybrecht die dan volwassen is de rekening op.60 Hij is dan al weer zeker vijf jaar 
burger van Dordrecht en koopt zijn jongere zus Dingetje uit zodat de brouwerij Het 
Woud nu helemaal van hem is. Wat zij tegoed hebben van de staat wordt uitbetaald 
en Huybrecht belegt dit vrijgekomen geld in obligaties op het gewest Holland. Van 
1640 tot en met 1644 woont Huybrecht echter weer in Breda, want hij is daar lid 
van de tienraad.61 Jaren later, in 1655, verkoopt Maria Ryers, de weduwe van 
Huybrecht Hendriksz. de Wyse, de brouwerij Het Woud aan een brouwer Bastiaan 
Claessen van Overveld.62 Daarmee verdwijnt Het Woud uit de familie De Wyse.

Huybrecht, zoon van Jan Gerrit Aartsz. en zijdelakenkoper

Huybrecht Jan Gerritsz. de Wyse was een kind uit Jans eerste huwelijk met een 
vrouw wier naam niet bekend is. Hij moet zijn geboren rond 1583.63 In 1601 ver-
koopt zijn vader in zijn kwaliteit als voogd een huis op het Gasthuiseinde aan een 
linnenwever. Uit de naam van de toeziend voogd die mede optreedt in de akte kun-
nen we afleiden dat zijn moeder De Haan heette.64 In 1606 is Huybrecht meerderja-
rig en koopt hij het huis genaamd Geertruidenberg aan de Markt naast het kerkhof 
voor een som van f 2.200.65 Hij is dan zijdenlakenkoper van beroep en betaalt de 
koopsom in drie jaar tijds. Voor de handel in een deftig artikel als zijde stoffen moet 
je wel een huis met winkel aan het centrale marktplein hebben. Tevens blijkt uit de 
snelle betaling van de koopsom dat de nog jonge Huybrecht redelijk vermogend is.  
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Een jaar later blijkt hij gehuwd te zijn met Anna van der Donk die eerder getrouwd 
is geweest met de overleden Jacob Marcelisz. van Deurne.66 

Met Jacob Marcelisz. van Deurne of van Doirne komt de familie De Wyse in 
aanraking met een bedrijfstak waarin de nazaten van Jan Gerrit Aartsz. fortuin zullen 
maken, te weten de zeepziederij. Vader Marcelis kwam uit ’s-Hertogenbosch, maar 
vestigde zich, vermoedelijk voordat de Opstand in 1568 uitbrak, in Breda. Hij kocht 
daar de brouwerij De Leerse aan de Tolbrugstraat op en verbouwde deze tot zeep-
ziederij. Hij vernoemde het complex naar zijn vaderstad ’s-Hertogenbosch. In 1591 
bestond het uit een huis aan de straatkant met erachter een mouterij, een brouwhuis 
en een opslagplaats voor brandhout.67 In de vroegere mouterij stond de oliemolen 
opgesteld, in het houthuis de zeepziederij. Verder was er nog een open plaats, een 
hof en een poort, die vanaf de straat toegang gaf tot de bedrijfsgebouwen. In de akte 
van 1591 wordt uitdrukkelijk gesteld dat Marcelis de zeepziederij heeft gebouwd. In 
dat jaar verkopen de erfgenamen van Marcelis Gerritsz. het complex voor f  2.400 
aan Willem Janssen van Giffen, zeepzieder van beroep. Een zoon van Marcelis, Jacob 
is in 1551 in ‘s-Hertogenbosch geboren en neemt het bedrijf van zijn vader over. 

1. Opgraving van een oven (2007), mogelijk een zeepziedersoven achter een huis aan de Tolbrugstraat in 
Breda. Bij het zeepzieden werden natuurlijke vetten in een grote ketel gekookt (zieden betekent koken) 
vermengd met loog. Hierdoor verzeepte het vet. Als loog werd vaak potas gebruikt. Potas is een zoutop-
lossing die men verkreeg door houtas in water op te lossen en te verdampen. Foto drs. Aleike van de 
Venne.
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Evenals Jan Gerrit Aartsz. de Wyse stijgt hij op de maatschappelijke ladder. In 1590 
en in 1603 is hij lid van de Tienraad, een in 1541 ingesteld bestuurscollege dat te 
vergelijken is met de Hollandse vroedschappen of de raden van ’s-Hertogenbosch.68  
Jacob overlijdt in 1603 in Breda. Uit zijn huwelijk met Anna van der Donk komen 
enige zoons voort die in de handel gaan: Marcelis jr. vestigt zich in 1627 in Londen, 
Anthonis kiest Middelburg als uitvalsbasis voor zijn zaken, Jacob woont en werkt in 
Amsterdam als zijdekramer en handelt op veraf gelegen landstreken als Moscovië en 
Spanje.69 Latere telgen uit deze familie zijn koopman in Amsterdam en drijven han-
del op Archangelsk (Rusland) en de Canarische Eilanden.70

Huybrecht Jansz. de Wyse wordt in 1611 en 1617 vermeld als aalmoezenier en 
ontvangt in 1611/12 een subsidie van de stad wegens de bouw van een nieuwe wo-
ning in de beemd tegenover de grote watermolen omdat hij dit huis dekt met harde 
pannen zodat het minder brandgevaarlijk is.71 Na de overgang van Breda naar de 
staatse zijde is Huybrecht aalmoezenier en diaken van de gereformeerde kerk in de 
jaren 1639-1641. Waarschijnlijk is hij kort daarna overleden. Zijn vrouw, Maria 
Ryers leeft nog in 1653. Haar broer, medisch dokter Michiel Ryers, zit dan in de 
Bredase schepenbank en behoort daarmee tot de Bredase elite.72

Een zoon van Huybrecht, Gerard genaamd, is in 1632 gehuwd met Marie 
dochter van Anthonis Wagtmans.73 De familie Wagtmans komt in Breda en wijde 
omgeving zeer veel voor en leden ervan bekleden in Breda bestuurlijke functies. In 
1637, dus terwijl zijn vader Huybrecht nog leeft, verkoopt hij het huis 
Geertruidenberg aan de Markt aan Jan Jansz. Keulders voor de som van f 2.000.74 
Drie jaar later blijkt hij in Rotterdam te wonen, maar in 1648 zit hij weer in Breda. 
In deze jaren leent hij enkele malen geld uit onder andere aan de lakenkoper 
Herman Drabbe.75 In 1650 blijkt hij te zijn overleden, want de weduwe Wagtmans, 
die dan te boek staat als koopvrouw in Rotterdam, koopt een groot stuk bos aan op 
de Emer (thans gemeente Breda, toen gemeente Princenhage) even ten zuiden van 
het gelijknamige kasteeltje dat dan bewoond wordt door de Dordtenaar Roeland 
Jacobs van den Brandelaar.76 In 1651 treedt ineens een Gerard de Wyse op die 
koopman is in Breda en wiens zwager Sebald de Wilde koopman is in Amsterdam. 
Deze Gerard, waarschijnlijk een zoon van Gerard sr. verkoopt dan een hoeve en en-
kele stukken land in Teteringen.77 

Gerrit Jansz. de Wyse, de zeepzieder

Gerrit Jansz. de Wyse is de vader van de al eerder behandelde grote kooplieden 
Johan en Cornelis. Met hem betreedt de tweede generatie van de Bredase tak het to-
neel. Gerrits moeder was Anneke de Jonge en omdat zij in of kort na 1607 trouwde 
met Jan Gerrit Aartsz. moet Gerrit geboren zijn in 1608 of iets later. In 1638 wordt 
er een naamloos, kort na de geboorte overleden kind van hem begraven in de grote 
kerk.78 Wie de moeder is wordt niet vermeld. Gerrit Jansz. woont dan in het huis ’s-
Hertogenbosch, maar is dan nog niet de eigenaar van het bedrijf. Op een of andere 
manier moet Gerrit tussen 1642 en 1649 het pand in eigendom hebben verworven, 
maar hoe is niet duidelijk. Aangezien een transportakte niet is aangetroffen, vermoed 
ik, en dat ter aanvulling op het artikel in het jaarboek van 2002, dat dit door verer-
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ving is gebeurd. De familie De Wyse is in de Tolbrugstraat nadrukkelijk aanwezig. 
Gerrits zuster Cornelia wordt in 1638 namelijk via haar man Dirk Rovers eigenaar 
van de brouwerij De Drie Bellen. Het moet een groot bedrijf geweest zijn, want het 
wordt dan na een transactie binnen de familie Rovers voor f 11.100 hun eigen-
dom.79 Het ligt naast de zeepziederij ‘s-Hertogenbosch en omvat: huis, poortkamer, 
gang, brouwerij, mouterij, brouwketels, brouwkuipen, koelbakken en een perceel 
grond aan de overzijde van de vaart. 

In 1645 is Gerrit de Wyse één jaar lang tienraad.80 In 1648, wanneer de oorlog 
is beëindigd, bouwt Gerrit een door wind aangedreven oliemolen. Van de prins van 
Oranje krijgt hij dan vergunning om op een van de bolwerken, zodat een goede 
windvang verzekerd is, een oliemolen te stichten. De molen gaat in de zomer van 
1648 draaien.81  De vergunningaanvraag dateert al van 1646 en staat op naam van 
Gerrit en een andere Bredase zeepzieder, Abraham Kegelaars.82 Deze ziedde in het 
pand De Drie Astonnen aan de Vismarkt, dat hij in 1638 had gekocht van mr. 
Willem Snellen.83 Deze zeepziederij moet zijn ontstaan tussen 1575 en 1600.84  De 
jaren daarna begint Gerrit Jansz. land aan te kopen onder Kaarschot bij Rijsbergen. 
Dat bezit zou door zijn talentvolle zoon Johan uitgebouwd worden tot een hoeve.85 

Toen Gerrit in 1659 overleed mocht hij terugzien op een in materieel opzicht 
succesvolle loopbaan.86 Hij was van brouwer zeepzieder geworden en had een eigen 
windmolen staan op de stadswallen. Er bleef geld over en dat werd volgens oude tra-

2. Foto van de in 2007 opgegraven oven, mogelijk een zeepziedersoven, achter een huis aan de 
Tolbrugstraat. Foto drs. Aleike van de Venne.

Jaarboek De Oranjeboom 62 (2009)



101

ditie belegd in goed dat niet snel verloren kon gaan, land dus. In geestelijk opzicht 
zal hij minder gelukkig geweest zijn. De kerk waartoe hij behoorde, de katholieke, 
lag nu onder. De in zijn ogen ‘foute’ gereformeerde kerk lag boven.  

Huybrecht Sprongh, de makelaar

Gerrit Jansz. is twee maal gehuwd, eerst met Maria Sprongh dochter van 
Huybrecht Sprongh, en na haar dood met Anna Francoise Marcelisdochter. Met 
Maria is Gerrit al gehuwd in 1638 wanneer haar vader mede namens haar via een 
ruil het huis De Bonte Os aan de Markt en een huis in de Karstraat verwerft.87 
Huybrecht Cornelisz. Sprong is geboren rond 1580.88 In 1612 blijkt hij gehuwd te 
zijn met Catharina van Eertryk, wier zuster Liesbeth religieuze is in het klooster van 
de Facons in Antwerpen.89 Huybrecht bezit een hoeve op Overa onder Princenhage 
die hij in 1614 op de gebruikelijke voorwaarden verpacht voor jaarlijks f 55 in baar 
geld, 42 veertel rogge (3612 liter) en 4 kapoenen.90 Het bezit van een hoeve kwalifi-
ceert Huybrecht als een redelijk vermogende Bredanaar. Huybrecht bekleedt ook 
openbare functies zoals die van aalmoezenier in 1622-1623.91 Tijdens of kort vóór 
het beleg van 1624-1625 reist hij naar Den Haag om daar geld los te krijgen dat de 
stad aan het land in 1622 voorgeschoten heeft. 92 Een vordering hebben op de over-
heid was toen één, deze zien te innen was twee. Huybrecht weet in Den Haag ge-
daan te krijgen dat het land een bevelschrift van betaling ‘slaat’ van f 5.065. Een in 
Breda kantoor houdende belastingontvanger betaalt daarop f 1.600 uit, dat wil zeg-
gen Huybrecht houdt dit in op een schuld die hij weer heeft aan het land omdat hij 
de landsaccijns op wijn heeft gepacht zodat een vordering van de stad op Huybrecht 
resteert.93 Voor al deze moeite weet onze financier in 1625, wanneer het beleg in 
volle gang is, van het stadsbestuur f 200 los te peuteren. Huybrecht is kennelijk aan-
vaardbaar voor beide partijen, de staatsen en de koningsgezinden, want in 1626, dus 
na de overgang naar Spanje, machtigt het katholieke stadsbestuur hem om het restant 
van de oude vordering te innen. Hij mag weer naar Den Haag reizen om daar wat 
gedaan te krijgen.94

Met deze transactie ontpopt Huybrecht zich als een man die met mensen om 
kan gaan, hen kan overreden en met geld kan schuiven. Huybrecht wordt makelaar 
en dat talent ontwikkelt hij na 1625 verder in de richting van het onroerend goed. 
Na de overgang naar de Spaanse kant in 1625 staan er veel huizen leeg. 
Gereformeerden die naar elders vertrokken zijn willen hun vastgoed te gelde maken. 
Huybrecht koopt her en der huizen en land op en leent geld uit aan particulieren. 
Op de secretarie waar alle transacties rond het vast goed worden geprotocolleerd is 
hij een vertrouwde gast. 

Een nieuwe stap neemt Huybrecht door de bank van lening te financieren. Een 
bank van lening, ook wel lommerd genaamd, was een instelling die met roerend 
goed als onderpand krediet verstrekte. De klanten waren meestal arme mensen die 
een veel hogere rente moesten betalen dan mensen die een hypotheek gaven. 
Betaalde een hypotheekgever rond 1640 doorgaans een rente van 6 ¼ %, de man of 
vrouw die met zijn kleren of sieraden naar de lommerd ging, betaalde in Breda 16 ¼ 
%.95 Wanneer de rente niet of niet op tijd betaald werd verviel het pand aan de bank 
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die het weer verkocht. De lommerd was de bank van de armen, maar ook een insti-
tuut dat armen door moeilijke tijden heen hielp. De zilveren ring werd in de winter, 
wanneer de tijden slecht waren, beleend en in de zomer weer opgehaald. Wie zo’n 
armeluisbank wilde oprichten moest wel een vergunning aanvragen bij de overheid. 
In Breda was dat de baron van Breda. Na de overgang van 1625 krijgt Jérôme 
Vaisseul of Valsolio van de Spaanse koning Philips IV, die dan heer van Breda is, het 
‘octrooi’ om een bank te houden. In 1627 leent Sprong hem f 3.200 tegen de ge-
bruikelijke rente. Later worden nog twee leningen verstrekt.96 De gezien zijn naam 
Italiaanse bankier is dus afhankelijk van lokaal kapitaal om zijn bedrijf uit te kunnen 
oefenen.

Toen Breda in 1625 weer Spaans was geworden, lag de weg open voor een ka-
tholiek offensief gericht tegen de gereformeerden en hen die nog niet hadden geko-
zen. Het beste middel om dat doel te bereiken was de vestiging van enkele religieuze 
orden die de zaak van de Contrareformatie tot hun hoofddoel gemaakt hadden. Dit 
waren de jezuïeten, de kapucijnen en de franciscanen. De jezuïeten richtten zich op 
vervolgonderwijs aan kinderen van de elite en aan slimme jongens, de kapucijnen en 
de franciscanen wisten hoe ze het gewone volk aan moesten pakken.97 De jezuïeten 
kochten in 1626 de huizen Ocrum en Hertsbeeck in de Sint Jansstraat om daar hun 
klooster en college onder te brengen. Een groep bemiddelde Bredanaars leende in 
1631 in totaal f 13.700 aan de orde.98 De grootste geldschieter was Huybrecht 
Sprong die met f 3.000 over de brug kwam. 

Wanneer er weer eens stuivertje gewisseld wordt in 1637 en Breda, ditmaal 
voorgoed, staats wordt, is het afgelopen voor de katholieke kloosters die zich tussen 
1625 en 1637 in Breda hebben gevestigd. Zij willen hun goederen te gelde maken, 
maar dat is niet zo eenvoudig, want het bezit van de katholieke kerk moet volgens 
de regels in beslag genomen worden. Het is weer Huybrecht Sprong die zijn dien-
sten aanbiedt. Het complex huizen aan de St. Jansstraat wordt door hem verkocht 
aan niemand minder dan de nieuwe drossaard, jkr. Johan van Aerssen, ridder en te-
vens president-schepen.99 De gereformeerde vertegenwoordiger van het nieuwe re-
gime werkt dus mee aan de ontduiking van de regel dat alle katholiek kerkelijk bezit 
geconfisqueerd moet worden. Hij is op zoek naar een bij zijn stand behorend huis en 
het complex in de St. Jansstraat is een van de grootste huizen in de stad. Het bestaat 
dan uit de huizen Ocrum, in 1637 ook wel genaamd het nieuwe klooster, en verder 
de huizen Herstbeek, Het Klein Beerke, De Roskam en De Koevoet. De koopsom 
bedraagt f 16.000. Sprong is gemachtigd door Petrus van den Berge, de rector van 
het jezuïetencollege van Breda om alle goederen van de orde over te dragen. In de 
machtigingsakte, die in het protocol is afgeschreven, is een akte van 10 november 
1637 ingevoegd van de generaal-overste van de orde in Rome waarbij deze Van den 
Berge machtigt om deze handeling te verrichten. Dat neemt niet weg dat de koper, 
Van Aerssen, het niet erg vertrouwt. In gereformeerde kringen worden de jezuïeten, 
niet ten onrechte overigens, beschouwd als de mariniers van de kerk van Rome en 
die zijn per definitie niet te vertrouwen. De in het Latijn gestelde akte van de gene-
raal lijkt te spreken van dwang, en in dat geval kan de tegenpartij er later op terug-
komen. Het in Rome gebruikte Latijn was (en is) inderdaad Italiaans van karakter. In 
fraaie volzinnen worden allerlei zaken gesuggereerd, maar dat leent zich voor inter-
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pretaties. Van Aerssen vraagt derhalve om nog een akte van de provinciaal-overste 
van de orde waarin deze verklaart dat de verkoop niet onder dwang is geschied en 
waarin hij nogmaals de koper de garantie geeft dat de orde niet terug zal komen op 
de transactie.

Twee jaar later werkt Sprong mee aan de liquidatie van het in de Katerstraat 
(thans Catharinastraat) gevestigde klooster van de kapucijnen. Hij is middels twee 
tussenpersonen gemachtigd door de provinciaal-overste van de orde om het huis dat 
ook een hof en een boomgaard omvat te verkopen aan Jan Buiks die weer handelt 
namens drossaard Van Aerssen en Daniël Buiks, de stadhouder (plaatsvervanger) van 
de drossaard. Uitdrukkelijk wordt in de akte vermeld dat het huis wordt overgedra-
gen inclusief poorten, deuren, vensters, kozijnen en zolders. De koopsom wordt niet 
vermeld, maar is in 1642 betaald.100 Van Aerssen was overigens vóór 1625 de eige-
naar geweest van dit huis, dus hij krijgt in 1640 zijn bezit weer terug.

In de jaren daarna sluit Sprong geen grote transacties meer af, maar hij blijft ko-
pen en verkopen en geld lenen aan andere Bredanaars. Tussen 9 december 1652 en 
24 november 1655 moet hij zijn overleden. Op laatstgenoemde datum treden de be-
heerders van het sterfhuis op inzake een schikking rond een huis.101 Zijn zoon 
Cornelis Sprong is notaris en lid van het in 1648 gevormde kerkbestuur, waarover in 
het artikel ‘Zaken doen over grenzen heen’ reeds bericht is.

Conclusies

Johan en Cornelis de Wyse hadden niet alleen talent voor zakendoen, ze kon-
den ook voortgaan op een solide, door hun vader, grootvader en schoonvader geleg-
de basis. Vader en grootvader hadden bedrijven gesticht en groot gemaakt, terwijl de 
tijden tegen zaten en de ene na de andere rampspoed Brabant trof. Schoonvader 
Sprong bracht talent voor financiële zaken in. Geld lenen en beleggen, maar vooral 
grote zaken van kerk en staat financieren, Huybrecht Sprong wist hoe je dat moest 
doen. Hij moet over grote sociale vaardigheden beschikt hebben.

De hier bestudeerde Bredase ondernemers waren flexibel en mobiel. Ze stapten 
over op een andere bedrijfstak als dat voordelen leek te bieden. Gerrit brouwde 
eerst, maar koos daarna voor het zeepzieden. Deze mensen waren bereid om over te 
stappen naar een andere nering en risico te nemen. Gerrit nam echter ook weer niet 
te veel risico, want hij kende het ambacht van het zeepzieden goed; zijn zoon uit het 
eerste huwelijk was namelijk getrouwd met de weduwe van een ook uit ‘s-Herto-
genbosch afkomstige zeepzieder. Deze ondernemers waren ook mobiel: ze verhuis-
den naar een andere stad als ze daar meer kansen zagen. Brouwen en zieden bracht 
hen welstand, ondanks de ‘trouble’ tijden. Wie talent had en wilde kon in goeden 
doen geraken. We moeten daarbij wel bedenken dat wij weten wat men toen niet 
kon weten. In 1637 was het nog maar de vraag of Breda staats zou blijven en of de 
koning van Spanje niet zou terugkeren. Niemand kon weten dat de Republiek der 
Verenigde Provinciën het tot 1795 toe zou uithouden. Ik vermoed, mede gezien 
veel ander door mij gedaan onderzoek in protocollen en boedelpapieren, dat dit ge-
dragspatroon representatief is voor de Bredase kooplieden in het midden van de ze-
ventiende eeuw, en mogelijk zelfs voor kooplieden in een veel groter gebied. Deze 
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3. Zeep werd met een accijns belast. Soms gebeurde dat op aanslag zoals hierboven blijkt. 
Een ‘kapitalist’ is iemand met een zeker vermogen. Collectie Belasting & Douane 
Museum Rotterdam. 
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hypothese verdient natuurlijk wel nadere toetsing. We vergapen ons nog vaak aan de 
trek van Brabanders en Vlamingen naar Holland, maar uit deze studie blijkt dat er 
ook veel migratie plaatsvond binnen de regio. Huybrecht de zoon van Jan Gerrit 
Aartsz. pendelt heen en weer tussen Breda en Rotterdam, andere leden van de fami-
lie verhuizen naar Zevenbergen. Dit aspect van de migratiegeschiedenis verdient 
meer aandacht. Wat niet spectaculair is kan toch belangrijk zijn.

Ten slotte is er de godsdienst. Van grootvader Jan en zijn broers weten we niet 
welke religieuze overtuiging zij er op na hielden. Van Gerrits Jansz. weten we dat 
eigenlijk ook niet. Van schoonvader Huybrecht Sprong weten we dat hij beide he-
ren, Rome en Genève, diende en daar aan verdiende, maar wat zegt dat over zijn re-
ligiositeit? Zijn schoonzoon Johan ging een stapje verder door, toen vaststond dat hij 
en zijn vrouw Ida van Rucphen kinderloos zouden sterven, een groot deel van zijn 
vermogen te steken in een kapucijnerklooster in Meersel-Dreef. Hij liet zich daar 
evenals zijn vrouw in de kerk begraven. Johan en Ida kozen voor de vernieuwde ka-
tholieke kerk, maar ook nu weer mogen we ons afvragen: wat zegt dat over hun re-
ligieuze gevoelens? Het kan berekening geweest zijn of de wens om in het klooster 
voort te leven nu er geen zoons of dochters achterbleven. De conclusie moet voor-
alsnog luiden dat de bewaard gebleven bronnen het niet toelaten daar iets over te 
zeggen.

Bijlage I: Genealogisch overzicht

Dit overzicht is bedoeld als ondersteuning voor de lezer die door al die Jannen en 
Maaikes het bos even niet meer ziet. 

eerste generatie
Gerrit Aartsz. de Wyse
poorter van ‘s-Hertogenbosch (rond 1517 – ná 1590)
tenminste vier zoons:
Jan (zie tweede generatie)
Hendrik (zie tweede generatie)
Aart
Andries (zie tweede generatie)

tweede generatie
Jan Gerrit Aartszoon (ca. 1553 – na 25 februari 1627)
verhuist naar Breda in of vóór 1586
bierbrouwer
huwt achtereenvolgens met:
a. 
NN de Haan?
waaruit tenminste één zoon genaamd Huybrecht (rond 1583 – na 1641)
zijdelakenkoper te Breda en gehuwd met Anna van der Donk weduwe van Jacob 
Marcelisz. van Deurne, zeepzieder
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b. 
Marie/Maaike dochter van Michiel Willemszoon Ryers (?  - in 1606 of 1607)
tenminste twee kinderen:
Jan geboren rond 1598
Geertrui geboren rond 1604

c. 
Anna dochter van Jan Jan Peters de jonge/Jonge (? - in of kort na 1654)
Jan huwt haar in 1606 of 1607
kinderen:
Gerrit (zie derde generatie)
Andries
Cornelia (in 1638 gehuwd met Dirk Rovers bierbrouwer)
Jan (in 1654 nog minderjarig)

De andere zoons van Gerrits Aartsz. uit ’s-Hertogenbosch:
Andries (overleden vóór 1604/05 in Breda)
Hendrik (?- na 1628)
bierbrouwer, wordt in 1600 poorter van Breda
gehuwd met
a.
Liesbeth dochter van Antonie Adriaansz. van Heusden
b.
Hendrikske dochter van Huybrecht Beens

derde generatie
Gerrits Jansz. de Wyse (1608 of iets later – 1659)
zoon van Jan Gerrit Aartsz. en Anna Jan Petersdochter de jonge (of: de Jonge)
zeepzieder
gehuwd met:
a. 
Maria Sprongh dochter van Huybrecht Sprongh, makelaar in onroerend goed en 
Catharina van Eertryk
kinderen onder andere Johan en Cornelis, kooplieden

b.
Anna Françoise Marcelisdochter
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AANTEKENINGEN

1 Kappelhof, ‘Zaken doen over grenzen heen’, en Kappelhof, ‘Bedrijvig en vroom.’
2 De vroegmoderne periode was de tijd tussen ruwweg 1500 en 1870, tussen de Middeleeuwen en het be-

gin van de modernisering. 
3 Kappelhof, ‘Protocollen als bron voor de bedrijfsgeschiedenis’. 
4 Een goed leesbaar overzicht dat bovendien, en dat is beslist een pluspunt, aansluit bij de huidige proble-

matiek is: Herman Obdeijn en Marlou Schrover, Komen en gaan. Wie zijn tanden in dit onderwerp wil 
zetten, kan het beste raadplegen de Digitale Bibliografie voor de Nederlandse Geschiedenis van het 
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (www.inghist.nl , klikken naar bibliografie). Zie ook: De Vries 
en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 95-103. 

5 Dit geldt voor de protocollen van Breda en Oosterhout waar ik veel onderzoek in verricht heb. Elders 
kán het dus anders zijn.

6 De Vries en Van der Woude, Nederland 1500-1815, 101-103.
7 Aangehaald door: De Roy van Zuidewijn, Johan van der Veken, 37.
8 De Roy van Zuidewijn, Johan van der Veken, hele boek en over het hofje: 97-107. 
9 De Roy van Zuidewijn, Johan van der Veken, 54.
10 Gelderblom, Zuid-Nederlandse kooplieden. 
11 Gelderblom, Zuid-Nederlandse kooplieden, 249.
12 Kappelhof, Minder baas in eigen huis. 
13 Zie over deze periode: Adriaenssen, Staatsvormend geweld. 
14 Kappelhof, Minder baas in eigen huis, 320.
15 Kappelhof, Bredase bierbrouwerijen, 59-61. 
16 Van Bavel, Kroniek Geertruiklooster, 251. De passage is door mij hertaald.
17 Het onderzoek naar de Bossche familie De Wyse heeft zich beperkt tot de vader van Jan Gerrit Aartsz., 

diens zoons en enige familieleden.
18 Pirenne, ’s-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht en Schuttelaars, Heren van de Raad. In beide werken ko-

men leden van de familie De Wyse niet voor. 
19 SAH, ASH, inv. nr. 1400, f 467, akte d.d. 21 mei 1576.
20 Er kan ook staan: Hicskeyn.
21 SAH, ASH, inv. nr. 1416, f 368r, akte d.d. 10 april 1589.
22 SAH, ASH, inv. nr. 1416, f 462v, akte d.d. 14 juni 1590.
23 Het was gebruikelijk om in dit soort verklaringen de leeftijd te vermelden, maar steeds met de toevoe-

ging van ‘ongeveer’.
24 SAH, ASH, inv. nr. 1414, f 121v, akte d.d. 4 januari 1583. SAB, ASB, inv. nr. 504, akte d.d. 8 januari 1605.
25 SAH, Oud-Stadsarchief ‘s-Hertogenbosch, inv.-Hoekx-Paquay, inv. nr. 141 (stadsrekening 1579/80, niet 

gefolieerd, achtste bladzijde van het hoofdstuk met uitbetaalde lijfrenten).
26 SAH, Oud-Stadsarchief, inv.-Hoekx-Paquay, inv. nr. 1434 (stadsrekening 1582/83).
27 SAB, ASB, inv. nr. 487, akte d.d. 6 juni 1586.
28 SAB, ASB, inv. nr. 487, akte d.d. 10 december 1586.
29 SAB, ASB, inv. nr. 488, akte d.d. 23 februari 1587.
30 SAB, ASB, inv. nr. 814, akte d.d. 3 februari 1588. De keur van het brouwersgilde in: SAB, OSA, 

Inventaris-Hingman nr. 416. Merkwaardig genoeg is de keur van het in 1561 opgerichte gilde niet meer 
te vinden in de op het internet geplaatste versie van de nieuwe inventaris op het oud-stadsarchief. In deze 
versie ontbreekt ook de wel aangemaakte concordans tussen beide inventarissen. Zie voor een publikatie 
van de keur: Bezemer, Rechtsbronnen, 173-178. 

31 SAB, ASB, inv. nr. 815, f 50v, akte zonder datum, maar van na 1 november 1590.
32 SAB, ASB, inv. nr. 490, akte d.d. 22 april 1589.
33 SAB, ASB, inv. nr. 491, f 132v en f 133v, twee akten van d.d. 10 november 1590.
34 SAB, ASB, inv. nr. 492, f 181r, akte d.d. 30 december 1591.
35 SAB, ASB, inv. nr. 492, f 32v, akte d.d. 27 februari 1593. Op het complex gebouwen, dat zich uitstrekte 

tot aan de overzijde van de vaart, rustte onder andere een cijns van 2,75 ortstuiver aan de abt van St. 
Bernaards.

36 Kappelhof, Niets menselijks was hen vreemd.
37 SAB, Archief Aalmoezenierskamer, inv. nr. 118, hoofdstuk uitgaven aan bier.
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38 SAB, Archief Weeskamer, inv. nr. 585 (dossier sterfhuis Marie Michielsdochter Reyers 1607 en volgende 
jaren)

39 Rehm, ‘Bredase apothekers’, in: De Brabantse Leeuw 8 (1959) 115-116.
40 SAB, ONA Breda, notaris A. Dirven, inv. nr. 22, akte d.d. 18 augustus 1611.
41 SAB, ONA Breda, notaris A. Dirven, inv. nr. 23, akte d.d. 9 april 1612.
42 SAB, ASB, inv. nr. 515, akte d.d. 22 april 1616.
43 SAB, ONA Breda, notaris Naggers, f 40v, akte d.d. 25 februari 1627. 
44 SAB, Archief Weeskamer Breda, inv. nrs. 585 (dossier sterfhuis Jan Gerrit Aartsz. en Maria Ryers 1607 en 

volgende jaren; Marie is dan overleden) en 729 (dossier sterfhuis Anneke de Jonge weduwe van Jan Gerrit 
Aartsz. 1646 en volgende jaren).

45 SAB, ASB, inv. nr. 511, akte d.d. 8 maart 1612.
46 SAB, ASB, f 161v-163r, akte d.d. 15 oktober 1627. In SAB, Archief Weeskamer Breda, inv. nr. 677 bevindt 

zich een boedelbeschrijving opgesteld door Hendrik Gerritsz. de Wyse en Jan Gerrit Aartsz. de Wyse we-
gens de goederen van het sterfhuis De Wyse-Beens die is gedateerd op 5 oktober 1628, maar niet zeker is 
of Jan op die dag nog in leven was.

47 SAB, ONA, notaris Beeris, inv. nr. 129, f 155r, akte d.d. 9 mei 1654 en SAB, ASB, inv. nr. 535, akte d.d. 23 
januari 1655.

48 SAB, ASB, inv. nr. 504, akte d.d. 5 januari 1605.
49 SAB, ASB, inv. nr. 506, akte d.d. 13 februari 1607.
50 SAB, OSA, inv. nr. 2111, inschrijving d.d. 27 april 1600.  
51 SAB, Archief Weeskamer, inv. nr. 677.
52 Resolutie Raad van State 9 januari 1741 (in Bergen op Zoom bakken de bakkers van het gilde van 120 

pond meel 130 pond roggenbrood).
53 SAB, ASB, inv. nr. 525, f 33v, akte d.d. 3 maart 1627 (vermelding van Huybrecht als zijnde ongeveer 21 

jaar oud).
54 SAB, ONA, inv. nr. 51, akte d.d. 13 oktober 1614.
55 SAB, ONA, inv. nr. 51, akte d.d. 13 oktober 1614: ‘een cleyn coraelen paternoster zoe van langachtige als 

cleyne ronde corael, daer tusschen beyde zyn 44 […] ronde teecxkens’ en ‘een paternoster met 19 kleine 
zilveren ‘teecxkens’. 

56 Een folium is een vel papier, dus twee bladzijden.
57 SAB, ASB, inv. nr. 821, akte d.d. 14 oktober 1616.
58 SAB, ONA Breda, inv. nr. 70, akte d.d. 8 december 1624.
59 SAB, Archief Weeskamer, inv. nr. 677.
60 SAB, Archief Weeskamer, inv. nr. 677.
61 Van Goor, Beschryving, 259.
62 SAB, ASB, inv. nr. 535, akten d.d. 24 april (twee stuks).
63 SAB, ASB, inv. nr. 820, akte d.d. 23 april 1613.
64 SAB, ASB, inv. nr. 500, akte d.d. 8 februari 1601.
65 SAB, ASB, inv. nr. 505, akte d.d. 31 januari 1606.
66 SAB, ASB, inv. nr. 506, akte d.d. 18 mei 1607.
67 SAB, ASB, inv. nr. 492, akte d.d. 3 januari 1591.
68 Van Goor, Beschryving (1744), 255-256.
69 Adriaenssen, Gijsel Back, 93-94. Uit Moscovië ontstond later in de zeventiende eeuw het Russische Rijk. 

De hoofdstad van Moscovië was Moskou.
70 De naam Van Deurne of Doerne komt overigens niet voor in Gelderblom, Zuidnederlandse kooplieden. 
71 SAB, ASB, inv. nr. 510, akte d.d. 15 april 1611 en inv. nr. 506 [sic], akte d.d. 24 maart 1617. Het subsidie 

in: SAB, OSA, inv. nr. 560, stadsrekening Breda boekjaar 1611/12, hoofdstuk uitgaven wegens subsidie aan 
harde daken.

72 SAB, ASB, inv. nr. 826, f 3r, akte 1653, z.d. Deze Maria Ryers was een andere vrouw dan de Maria die ge-
huwd was met Huybrecht Hendriksz. de Wyse.

73 SAB, ASB, inv. nr. 528, akte d.d. 17 augustus 1632.
74 SAB, ASB, inv. nr. 530, akte d.d. 30 maart 1637.
75 SAB, ASB, inv. nr. 532, akte d.d. 10 februari 1642 en inv. nr. 533, akte d.d. 22 mei 1643 (woonachtig in 

Rotterdam) en inv. nr. 534, akte d.d. 25 september 1648 (koopman in Breda).
76 SAB, Collectie Aankomsttitels nr. IX-9, akt d.d. 16 augustus 1650.
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77 SAB, ASB, inv. nr. 535, akten d.d. 12 december 1651 (4 stuks). 
78 SAB, Zoekmachine ISIS.
79 SAB, ASB, inv. nr. 531, akte d.d. 1 juli 1638.
80 Van Goor, Beschryving (1744), 259.
81 SAB, ASB, inv. nr. 534, akte d.d. 1 september 1648.
82 Nationaal Archief, Archief Nassause Domeinraad na 1581, inv. nr. 7940, f 46r.
83 SAB, ASB, inv. nr. 531, f 34v, akte d.d. 29 maart 1638.
84 SAB, ASB, inv. nr. 479, f 80r, akte d.d. 16 mei 1575 (in het pand dat dan De Kogge heet is geen zeepzie-

derij gevestigd) en idem, inv. nr. 499, p. 309, akte d.d. 16 februari 1600 (Het pand heet nu De Drie 
Astonnen en omvat een zeepziederij).

85 SAB, ONA, inv. nr. 141 f 207 r en f 208r, twee akten d.d. 6 januari 1653 en ONA, inv. nr. 133, akte d.d. 
14 januari 1653.

86 SAB, Zoekmachine ISIS.
87 SAB, ASB, inv. nr. 531, f 164v, akte d.d. 15 november 1638.
88 SAB, ASB, inv. nr. 824, akte d.d. 12 juli 1625.
89 SAB, ASB, inv. nr. 511, f 35r, akte d.d. 1 maart 1612.
90 SAB, ONA, nr. 24, f 53v, akte d.d. 17 juli 1614.
91 SAB, ASB, inv. nr. 521, f 105r, akte d.d. 31 december 1622 en inv. nr. 522, f 13r, akte d.d. 14 februari 1623.
92 SAB, ASB, inv. nr. 523, f 139v, akte d.d. 28 januari 1625.
93 Zowel het land dat wil zeggen de Staten-Generaal, als de stad heffen in Breda dan accijns op bier, wijn, 

brandewijn en mede (een alcoholische drank gemaakt van honing).
94 SAB, ASB, inv. nr. 824, akte d.d. 5 oktober 1626.
95 Maassen, Bank van lening, 120. Maassen vermeldt de betrokkenheid van Sprong bij de financiering van 

zijn bank niet.
96 SAB, ASB, inv. nr. 525, f 126r, akte d.d. 7 juni 1627, inv. nr. 527, f 44v, akte d.d. 25 september 1630 en inv. 

nr. 528, f 141v, akte d.d.18 november 1633.
97 Lepper, Katholieke kerk, 176-177.
98 SAB, ASB, inv. nr. 527, f 115v, akte d.d. 1 juli 1631.
99 SAB, ASB, inv. nr. 531, f 229v-231v, akte zonder datum.
100 SAB, ASB, inv. nr. 532, f 86v, akte d.d. 4 oktober 1640.
101 SAB, ONA, inv. nr. 134, akte d.d. 24 november 1655. In 1652 leent Sprong nog geld uit: SAB, ASB, inv. 

nr. 535, f 133v, akte d.d. 9 december 1652.
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