
Het Goudse kuitbier 

GOUDA'S WELVAREN IN DE LATE MIDDELEEU\VEN 1400-1568 

Zeker spraken de vroede vaderen van de goede stad Gouda in beeldspraak 
- en in ernst -, telkens wanneer zij verkondigden "dat dese stede van der Goude 
alleenlick es ghefundeert upte neringhe van de Brouwerie" en het geeft geen 
pas zijn verbeelding daarmee de vrije loop te laten. 

Ik heb ermee willen aangeven, dat de inhoud van dit artike11, dat de be
lanirijke bierbrouwerij van Gouda in de late middeleeuwen tot onderwerp 
heeft, niet zozeer een beschrijving is, als wel een verklaring. Een verklaring, 
omdat de meeste mensen die Gouda kennen, waarschijnlijk verwonderd zou
den opkijken, als ze hoorden, dat er in Gouda vroeger brouwerijen stonden 
en dat ,het geproduceerde bier niet alleen in Gouda en omstreken werd ge
dronken, maar in heel Holland, in het oosten van Nederland, in Brabant, 
Zeeland, Vlaanderen en Frankrijk en zelfs in Engeland. In de archieven, waar
uit dat blijkt, kan men ook ançlere stukken vinden, waaruit na enig gecijfer 
volgt, dat de goede stad Gouda rond 1500 negen tot tien maal zoveel bier 
brouwde als zij opdronk; de uitvoer in die tijd kan men dan schatten op zo'n 
15 miljoen liter -bièr2 • Men kan er zeker van zijn, dat het deze uitvoer van bier 
was, die Gouda maakte tot één van Hollands grootste steden en het een be
langrijke stem gaf in de vergaderingen van de Staten van Holland. Van die 
belangrijkheid is anno J 971 niet zoveel overgebleven, van de brouwerijen hele
maal niets. 

Dit artikel wil nu proberen tenminste een deel van de verwondering over 
dit alles weg te nemen. Wat het eerste punt betreft, kan dat -snel gebeuren: dat 
er in Gouda in de late middeleeuwen brouwerijen stonden, is niet verwonder
lijk, gezien de plaats, die het bier innam in ·het consumptiepakket. Hierop zal 
ik later nog terugkomen. Voor het moment zij volstaan met de vermelding, dat 
er in het algemeen véél bier werd gedronken en dat er om die reden in iedere 
stad - en in veel dorpen - brouwerijen waren. 

Ten aanzien van het tweede punt dienen in beginsel twee vragen te worden 
beantwoord: Hoe kwam het, dat er in Gouda veel meer bier werd gebrouwen 
dan er door de Gouwenaars werd opgedronken; hoe komt het, dat van die grote 
brouwerij-industrie niets is overgebleven? 

Om-met die tweede vraag te beginnen: de periode, die in de ondertitel wordt 
genoemd, is niet nauwkeurig; er werd zowel vóór 1400 als na 1568 in Gouda 
bier gebrouwen en uitgevoerd, maar niet voldoende om de geciteerde uit-spraak 
van de vroede vaderen te rechtvaardigen. Zowel de opkomst en de bloei als 
het begin van het verval van Gouda als bier-expor terende stad vallen in de 
jaren tussen 1400 en 1568 én de eerste taak van de onderzoeker zal dan ook 
zijn, deze tijd nader te beschouwen om te weten te komen in hoeverre en op 
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welke wijze economische, politieke en sociale omstandigheden hierop van in
vloed zijn geweest. 

De essentie van de verklaring, die dit artikel poogt te geven, is, dat de 
opkomst en bloei 'Van de brouwerij-industrie en haar verval en uiteindelijke 
verdwijning dezelfde oorzaak hebben: Gouda kan men zien als een bootje, dat 
zijn vooruitgaan heeft te danken aan de stroming van het water, maar dat door 
diezelfde stroming naar het ondiepe water wordt gevoerd, waar het uiteindelijk 
aan de grond loopt om niet meer vlot te komen. 

Het antwoord op de tweede vraag kan men dus vinden door de eerste te 
beantwoorden. \Vat is daarvoor nodig? Welke gegevens moet ik ·zoeken om de 
Goudse bierexport te -kunnen verklaren? 

Naast de bovengenoemde tijdsomstandigheden is daar vooreerst het bier 
zelf. Onderzocht zal moeten worden wat de consumptieve gewoonten m.b.t. 
het bier waren en waarom zij zo waren; vermindering van de vraag naar bier 
zou immers een vermindering van de produktie kunnen verklaren. Daarnaast 
moet het bier zelf worden onderzocht: wat was het voor bier, hoc smaakte het, 
hoc werd het gemaakt? Deze faktoren moeten we kennen, om te begrijpen 
waarom een grote brouwerij-industrie in Gouda ontstond en niet in andere 
plaatsen, en waarom Gouda een bepaalde soort bier produceerde en andere 
soorten niet. 

Tenslotte moet aandacht worden besteed aan de plaats Gouda. Enerzijds 
omdat ook daarin gegevens worden gevonden om de vestiging van de brouwe
rijen hier en niet elders te verklaren, anderzijds omdat Gouda al lang voor 
1400 bestond, wat betekent dat de stad niet ontstaan is dankzij de brouwerij. 
Anders gezegd: waarom is Gouda zich gaan toeleggen op de bierbrouwerij 
en heeft het niet een andere nijverheid opgebouwd? De·vraag die zal moeten 
worden beantwoord kan derhalve aldus worden samengevat: 

Waarom. wordt er in deze tijd bier voor de export geproduceerd in Gouda? 

De late middeleeuwen zijn voor West-Europa in het algemeen - en voor 
wat later Nederland zal worden in het bijzonder - een roerige tijd, zowel op 
politiek als op economisch en sociaal gebied. De opkomst en de bloei van de 
Goudse brouwerijen vallen in een tijd die wat de politiek betreft, wordt geken
merkt door de vele veldslagen, belegeringen en burgertwisten, die ·het verval 
van ·het oude leenstelsel en de opkomst van de steden •begeleiden en die ten
•Slotte zullen leiden tot de vorming van de nationale eenheidsstaten onder 
bestuur van de vorst. In de lage landen bij de zee regeren de graven van 
Holland, die worden opgevolgd door de graven van het Beierse huis, waarvan 
de laatste telg, Jacoba, na felle strijd het veld moet ruimen voor Filips van 
Bourgondië. Vanaf Filips van Bourgondië tot en met Karel de Vijfde zijn de 
landsheren dan bezig om al oorlogend hun bezit uit te breiden of weer in bezit 
te nemen. Onder de laatste treedt na de plundertocht die Maarten van Rossum 
in 1528 door Holland houdt, een periode van betrekkelijke rust in, die onder 
zijn opvolger met ·het begin van de opstand tegen Spanje abrupt wordt be-· 
eindigd. Dat deze omstandigheden bezwaarlijk als bevorderlijk kunnen worden 
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gezien voor de groei van een export-industrie behoeft geen betoog, des te minder 
als men bedenkt dat de landsheren bij hun veroveringspogingen gebruikt kon
den maken van overal bestaande burgertwisten, zoals: Heeckerens vs. Bronk
horsten in Gelderland, Schieringers vs. Vetkopers in Friesland, Ligtenbergers 
vs. Lokhorsten in Utrecht en I-loeksen vs. Kabeljauwsen in Holland. 

Vooral deze laatste twist is van belang geweest, zowel voor de situatie in 
het algemeen als voor die van Gouda in het bijzonder. Jacoba van Beieren 
had namelijk de zijde der Hoeksen gekozen en dat verschafte Gouda, dat tot 
hetzelfde kamp behoorde, de twijfelachtige eer om haar tot uitvalbasis te mogen 
dienen bij haar heroveringen. Dat aan deze twisten economische motieven 
mede ten grondslag lagen, blijkt duidelijk uit de opstand van het Kaas- en 
Broodvolk, waarmee de Hoekse en Kabeljauwse twisten tenslotte eindigen. 
Het is het gewone volk, het ·'grauw", dat aan het plunderen slaat, verarmd 
en hongerig door oorlogen, misoogsten en de kwalijke afmuntingspraktijken 
van de vorsten. Daarmee zijn de twee voornaamste bepalende .faktoren gegeven 
voor de economische ontwikkeling tot ruwweg 15503: de bevolkingsgroei, sterk 
beïnvloed natuurlijk door de toestand in de landbouw, en de veranderingen 
in de geldhoeveelheid, die niet helemaal los van elkaar kunnen worden gezien. 

Tussen die economische ontwikkeling en de boven beschreven politieke 
ontwikkeling - verval van het leenstelsel - bestaat een nauw verband. De 
economische organisatie onder het leenstelsel wordt aangeduid met de naam 
" Naturalwirtschaft" , omdat de ruil voornamelijk in natura plaats vond. Dat 
was mogelijk, doordat de bevolking bij elkaar leefde in kleine groepen, die 
vrijwel alles wat zij voor hun bestaan nodig hadden zelf voortbrachten. Handel 
tussen deze groepen had nagenoeg niet plaats, wat mede zijn oorzaak vond 
in het feit, dat rovers en rondtrekkende benden de wegen onveilig maakten. 
In ru il voor de bescherming, die de landheer de boeren daartegen bood, 
ontving hij betalingen (tienden) eveneens in natura. 

ln deze situatie kwam rond 1150 verandering, doordat de bevolking, die in 
al die jaren weinig was toegenomen, sterk begon te groeien en dat bleef doen 
tot ca. 1300. Om die bevolkingsaanwas op te vangen was een aanpassing van 
de landbouw nodig, hetgeen op twee manieren gebeurde: door uitbreiding van 
de bebouwde grond en door intensivering van de bebouwing op de oude gron
den (drieslagstelsel). Daarnaast kwam er verandering van de organisatie van 
de landbouw: het oude hofstelsel ging verdwijnen om plaats te maken voor 
het pachtstelsel. In dat laatste is de invloed zichtbaar van de tweede grote 
verandering, die na 1 150 optreedt: het opnieuw invoeren van munten als 
betaalmiddel. 

Het edel metaal daarvoor komt uit Arabië, mede door de kruistochten, en 
uit zilvermijnen in de Harz en de Alpen. Daarmee wordt de oude autarkische 
samenleving doorbroken, maar zij verdwijnt nog niet geheel. Er volgt namelijk 
een zware terugslag op de snelle ontwikkeling. Onder druk van de grote vraag 
naar levensmiddelen zijn slechte gronden in gebruik genomen, die snel uitgeput 
raken, terwijl overigens de slechte organisatie en de geringe technische kennis 
leiden tot oneconomische bebouwing. Daardoor kan het aanbod de vraag 
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niet bijhouden en de bevolking raakt langdurig ondervoed, wat haar weer-stands
vermogen tegen ziekten overeenkomstig klein maakt. In de vecrtîende eeuw 
wordt de tol betaald: er breken alom epidemieën uit, die grote delen van 
Europa ontvolken; hele dorpen sterven uit en overal liggen verlaten boerde
rijen. Nederland schijnt veel minder getroffen te zijn clan de overige gebieden, 
wat men wel toeschrijft aan de relatief goede voeding: veel eiwitten door con
sumptie van vis en vlees. 

Het landbouwareaal krimpt weer in en er is een sterke daling in de graan
produktie. 

Hoe slecht de omstandigheden overigens ook waren, voor de bierbrouwerij 
zijn zij wellicht gunstig geweest. Er is een vlucht van het platteland naar de 
steden, terwijl de prijzen van de granen, de grondstof voor het bier, laag zijn; 
daarnaast is het bier, omdat het bij het brouwen wordt gekookt, een gezonde 
drank. 

!'as na 1460, als de Goudse brouwnijverheid in volle gang is, treedt het 
herstel in. De bevolking begint weer te groeien en er wordt opnieuw zilver 
gewonnen, terwijl •kort daarna het edel metaal uit de Amerikaanse koloniën 
Europa begint te overstromen. 

Het belang van het edel metaal was, zoals gezegd, dat weer op grote schaal 
munten konden worden geslagen om als betaalmiddel dienst te doen. Daar
door werd het mogelijk om handel te gaan drijven tussen de autarkisch 
levende groepen. 

De aangewezen woonplaat-s voor een dergelijke handelaar is een plaats aan 
een transportroute•, ,zo mogelijk op een kruising van twee handelswegen: daar 
ontstaan de steden. In de stad kunnen de handelaars, die immers voor hun 
bestaan op elkaar zijn aangewezen, bij elkaar wonen, terwijl de stad hun 
het rechtssysteem kan bieden , dat zij nodig hebben, een rechtssysteem dat 
verschilt van het oude bestaande systeem, dat is afgestemd op een agrarische 
samenleving. 

Gezien het belang van de transportmogelijkheid was in deze ti_jd de gunstigste 
ligplaats voor een stad die aan een rivier. Het vervoer op lange afstand was 
per schip zowel sneller als goedkoper. De landwegen, zo zij die naam al 
verdienden, waren slecht en onveilig, terwijl het onderhoud van de paarden 
duur was en de wielen en assen kweîsbaar. Het transport over water bood 
voordelen, die in de meeste gevallen opwogen tegen het nadeel van de tol
heffing, waardoor de kosten verhoogd en de vaart vertraagd werden. Overigens 
is het vermoeden waarschijnlijk gerechtvaardigd, dat Holland er wat dit betreft 
beter aan toe was dan Duitsland. Niet alleen is de macht van de adel bij ons 
alti.id geringer geweest, maar ook is men al vroeg overgegaan tot een vereen
voudiging van het tolstelsel, wat met name voor Gouda belangrijk zal blijken 
te zijn. 

Op twee aspecten van de ontwikkeling die .van de handelsopleving het ge
volg is, moet wat nader worden ingegaan. Het zijn de interne organisatie van 
de steden en de organisatie van de handel. 

De economische groei die de handel in de steden veroorzaakt, oefent een 
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grote aantrekkingskracht uit op de omwonende bevolking. Het gevolg is dat 
zowel de welvaart als het aantal inwoners aanzienlijk stijgt, waardoor de steden 
-spoedig een politieke macht zijn ,geworden. De stadsoverheid moet zich met 
beide ontwikkelingen bezig houden. Zij krijgt de zorg voor de verdedigings
werken, de dagvaarten en onderhandelingen, en daarnaast voor huizenbouw, 
hygiëne en voedselvoorziening. 

Een belangrijk instrument daartoe vindt zij in de keuren. In die keuren kan 
zij de voorschriften neerleggen die de beschikbare leefruimte zo eerlijk moge
lijk verdelen, en ,haar tegelijk leefbaar houden; zij kan er de economische 
activiteit mee regelen door voorschriften ,betreffende de hoeveelheid en de 
kwaliteit van de te produceren of in te voeren levensmiddelen en andere goe
deren - en ook hier past zij het scholastische principe van eerlijkheid toe. 
Tenslotte kan zij via deze reglementering aan de middelen komen, die zij 
nodig heeft om de uitgaven voor verdediging en administratie te financieren. 

Het geld daarvoor moet •komen uit de indirecte belastingen, omdat van de 
directe belastingen alleen die op de grootste vermogens lonend zijn. 

De bierindustrie heeft te maken met alle drie soorten voorschriften. Brouwe
rijen zijn van groot belang voor de stad, omdat ·het bier een belangrijk onder
deel van het voedselpakket vormt (waarover later meer), maar brouwerijen 
nemen veel plaats in beslag. Daarom kon de oude gewoonte, dat ieder thui" 
zijn eigen bier brouwt, niet lang voortbestaan. Er zijn gevallen bekend van 
steden waar men als overgang een centrale brouwerij had, waar ieder mocht 
brouwen of waar ieder op zijn beurt voor alle anderen brouwde (" Reihe
brauen")·1. Stijging van de vraag en invoering van de hop maakt steeds grotere 
brouwsels noodzakelijk en dan wordt ·het -brouwen een vak. Zowel uit oogpunt 
van ruimte als uit dat van kwaliteit, hoeveelheid en eerlijke. inkomensverdeling, 
wordt -dan het aantal brouwers gereglementeerd en een ,maximumproduktie 
vastgesteld voor ieder. Soortgelijke voorschriften gelden voor de tapper-s die 
het bier verkopen. Daarnaast ·maakt de grote omzet de brouwerij geschikt 
voor accijnsheffing, hetgeen op grote schaal ·gebeurt. Ook uit de verhouding 
tussen de opbrengst van die bieraccijns en de totale accijnsopbrengst kan het 
belang van de brouwerij voor Gouda worden afgeleid: de lnformacie geeJ't 
voor het jaar 1514 voor Gouda het volgende cijfer, berekend als een gemid
delde over de 'Vijf voorafgaande jaren5: 

totaal = 31.169 p. 17 s. 6 d. _ 
bier = 12.159 p. 12 s. - d., hetgeen overeenkomt met 40% van het 

totaal, waarbij men bedenke dat 1514 zeker geen topjaar is voor de brouwerij. 
De keuren betreffende de -kwaliteit van het bier hadden vooral betrekking op 
de te gebruiken hoeveelheid graan. Dat verdient aparte vermelding, omdat 
graan behalve biergrondstof natuurlijk ook grondstof voor het brood was. 
Omdat het brood voor het levensonderhoud belangrijker was dan het bier, 
was het gevolg van een graanschaarste dat de bakkers ten koste van de brou
wers werden bevoordeeld. Dat kon voor de laatsten betekenen minder graan, 
ofwel graan van mindere kwaliteit en in beide gevallen een lager inkomen. 
Dat de brouwers zich daar niet steeds even gemakkelijk naar schikten, be
hoeft geen betoog. 
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Het tweede aspect dat ik noemde, de organisatie van de handel, is niet 
zozeer van belang voor het bier als voor de bierexport, en meer in het bij
zonder de Goudse bierexport. 

Als men in •hedendaagse economische verhandelingen het begrip "markt" 
gebruikt, ·bedoelt men niet, tenzij uitdrukkelijk vermeld, een werkelijke markt 
in de zin van een plein of gebouw waar goederen worden verhandeld. Het 
economisch marktbegrip is een abstract begrip, dat slechts inhoudt, dat er 
goederen geproduceerd en aangeboden worden en dat die goederen worden 
gevraagd en afgenomen. Hoe dat gebeurt en waar, doet niet terzake. De 
oorzaak en rechtvaardiging van die abstractie ligt in de moderne techniek, 
zowel de vervoerstechniek als de comn1unicatietechniek, en het daarbij aan
gepaste rechtssysteem. Die techniek en dat systeem waren in de middeleeuwen 
niet voorhanden. De communicatie was langzaam en gebrek·kig, men was 
aangewezen op reizigers die toevallig passeerden, en wat men dan te horen 
kreég, hing af van het inzicht en oordeel van de reiziger en van de plaats waar 
hi_j vandaan kwam. Een handelaar kan onmogelijk op een dergelijke inl'or
matie afgaan bij zijn aan- en verkopen. Het transport was behalve langzaam 
ook kostbaar en gevaarlijk, wat betekende dat de handelaar grote risico's 
moest nemen; de aanvoer van goederen werd daardoor en door de gebrekkige 
produktietechnieken onregelmatig. 

Deze factoren tezamen maken •handel alleen mogelijk op een concrete 
markt; een plaats waar kopers en verkopers bijeenkomen en er ·zelf hun kopen 
kunnen keuren. 

Deze plaats mol:!t een vaste plaats zijn, omdat de combinatie van meer 
geregelde vraag en onregelmatig aanbod - hetgeen in ,het bijzonder geldt voor 
agrarische grondstoffen die in het oogstseizoen a.h.w. stootsgewijze de markt 
bereiken - voorraadvorming noodzakelijk maakt. 

Een dergelijke concrete markt waren de middeleeuwse stapelmarkten, die 
tezamen een pyramide-achtig bouwwerk vormden met één grote, internatio
nale stapelmarkt aan de top. Aan de basis lagen de locale ,stape1markten, 
waarvan er één, die voor het land van \Voerden, in Gouda lag. Het overschot 
van deze kleinere markten ging naar regionale ·markten. Het overschot daar
van ging tenslotte naar de grote internationale stapelmarkt0• Enige belang
rijke goederen die op de stapelmarkten werden verhandeld, zijn: wol (en later 
ook laken), specerijen, wijn, ijzerwaren, graan. 

Ten tijde van de opkomst en bloei van de Goudse brouwerijen ligt de inter
nationale stapelmarkt in Vlaanderen; van 1350 tot 1450 in Brugge, van 1450 
tot 1585 in Antwerpen. Daarna verhuist ze naar Amsterdam. Het zal duide
lijk zijn dat een dergelijke grote marktplaats veel werkgelegenheid biedt voor 
toeleveringsbedrijven: smederijen, wagenmakers, .zeilmakers maar ook juris
ten, klerken, geldwisselaars enz. Daarnaast trokken er vele buitenlandse han
delaren heen om zich metterwoon in de stad te vestigen en zal ook de horeca
sector bij de handel hebben welgevaren. Kortom: Vlaanderen was een wel
varende streek dank zij zijn marktfunctie, hetgeen tot uitdrukking komt in 
het feit dut het de dichtstbevolkte streek was van \Vest-Europa. 
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Ook •hier bestaat een band tussen economie en politiek, want als de stapel
markt van Antwerpen overgaat naar Amsterdam, is dat het gevolg van de 
opstand tegen Spanje, een opstand die door de steden wordt begonnen. Zeker, 
godsdienst en adel spelen een belangrijke rol, maar als ·het Placaet van Ver
latinghe spreekt van "'t overlasten heure oude vrijheyt, privilegien, ende oude 
hercomen te benemen ... "7 , dan gaat het om vrijheden en privileges van 
burgers, van de poorters van de steden, en de voornaamste oorlogshandelingen 
zijn de belegeringen en veroveringen van steden. 

In hoeverre de opkomst van de steden van invloed is geweest op de con
sumptieve gewoonten t.a.v. het bier, is moeilijk te bepalen. Als de burger aan 
zijn ontbijt - en bij de andere maaltijden - bier drinktS, kan men bij de Jand
man daarvoor wellicht melk in de plaats denken, maar veel zal dat aan de 
totale consumptie niet veranderen. Een belangrijker verschil zal veroorzaakt 
zijn door het feit dat ·het grachtwater in de meeste steden ondrinkbaar was. 
Verder was de gelegenheid in de stad zeker groter dan op het platteland, 
zowel omdat er meer tappen per hectare waren als omdat er meer fee.sten 
waren: schuttersfeesten, gildefeesten, kermissen, jaarmarkten. 

In ,het algemeen heeft de grote bierconsumptie twee oorzaken: het aantal 
vrije dagen en feesten, en de erbij -horende gezelschapsspelen, was veel groter 
dan tegenwoordig0 , terwijl daarnaast het bier zowel drank als voedsel was en 
aJ.s zodanig in een grote behoefte voorzag. 

De voeding van de middeleeuwer was in onze ogen bepaald eentonig; zij 
bestond grotendeels uit brood, bonen, zeer weinig groente en fruit, en wat 
vlees en vis. Het bier vormde daarop een welkome aanvulling. Het was ook 
een noodzakelijke aanvulling, omdat het vlees en de vis .sterk gekruid werden 
gegeten, om er de smaak, die door drogen en zouten verloren was gegaan, 
enigszins in terug te brengen. 

Als erbij het brood boter werd gebruikt, dan was dit gezouten boter. Drank, 
véél drank, was bij dit menu onontbeerlijk, en deze drank was -bier: wijn was 
voor de gewone man te duur, water was niet drinkbaar en melk werd onge
zond geacht. 

Om de vergelijking met onze tijd volledig te maken, moet men bedenken 
dat jenever nog .niet bestond en koffie, thee en limonade evenmin. Het bier 
was vrijwel de enige drank en het was naast een voedzame drank oo}c een 
gezonde drank. Dat was in een tijd van epidemieën zeker niet zonder bete
kenis, hetgeen mag blijken uit het feit dat de magistraat van Roermond, toen 
daar de "rode loop grasseerde", -het gebruik van ongekookte drank verbood, 
daarmee indirekt het bier aanprijzend10• 

Dat de brouwers wél voeren bij een consumptie van ,zo'n 200 liter per 
hoofd per jaar11 mag wel ·blijken uit de dure reclame die de Haarlemse brou
wers zich in Hoorn permitteerden, door de kerk aldaar op hun kosten te laten 
voorzien van gebrandschilderde ramen12 • Gouda zelf deed het minder opzich
tig, maar nauwelijks minder kostbaar, toen het aan zijn beste klanten in Vlaan
deren een schip vol jonge appel- en pereënten uit zijn beroemde kwekerijen 
cadeau deed13• 
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Op Brouwer Dirk 
Dirk heeft het brouwen aangerand 
Met groote m.oed en klein verstand 
Nu staat ·hij vast en trekt zijn schouwer 
Hij ziet de brouwkuip over kant 
In 't eerste schreef hij: Dirk de Brouwer 
Nu trekt hij met een andre hand 
En teekent lings, Dirk de Berouwer•·•. 

C. Huygens 

Het tweede punt dat moest worden onderzocht om een antwoord op het 
probleem te vinden, was het ·bier. Daarvan beschreef ik ·hierboven de con
sumptie-gewoonten. Wat was het voor bier dat werd gedronken en hoe werd 
het gemaakt? 

Ûit die beschrijving zal blijken welke de noodzakelijke produktiefaktoren 
waren, terwijl moet worden vastgesteld of die in Gouda aanwezig waren 
en in welke mate. 

Als men een hedendaags boek over de bierbrouwerij openslaat en tekst 
en illustraties doorleest, worden twee dingen duidelijk: 
1. dat •het wezen van het brouwen in de loop der eeuwen niet is veranderd; 
2. dat Huygens niet een bijzonder domme Dirk hoeft aangetroffen te heb

ben, want brouwer was in vroeger dagen behalve een moeilijk vak ook 
een risicovol vak. 

Het brouwen van bier is in wezen niet meer dan ·het omzetten van zet
meel in alcohol. Daarvoor moet allereerst •het zetmeel oplosbaar worden 
gemaakt, wat gebeurt door de graankorrels te laten kiemen; het zetmeel 
wordt dan omgezet in oplosbare maltose of moutsuiker. Om van moutsuiker 
alcohol te maken ,moet ze eerst in warm water worden opgelost, waarna ze 
door vergisting wordt omgezet in koolzuur en alcohol. Om één liter alcohol 
te krijgen, heeft men drie liter moutoplossing nodig, omdat de mout maar 
voor 2 / s vergist, waarvan 1 / s als koolzuur en 1 / s als alcohol. 

Het brouwen is dus het doen verlopen van een organisch-chemische reactie. 
Het verschil tussen I 400 en 1972 is slechts dit "doen verlopen" van de 
reactie. Daarmee is tevens de reden gegeven, waarom de brouwer Dirk niet 
per -se een domme brouwer was. Immers de organische chemie is een weten
schap van de laatste eeuw en pas sinds die tijd weten wij wat brouwen is. 
Noch Dirk noch zijn medebrouwers wisten wàt ze deden; ze wisten alleen, 
hóe ze ·het moesten doen; juister gezegd: hoc ze het beslist niet moesten 
doen. Wanneer dan ook in 1799 een "volledige •beschrijving van het brouwen 
der bieren" ver-schijnt en de schrijver "eenige rampen" noemt, "waaraan 
men in het brouwen onderworpen is", zoals: het lijmen van het meel, wormen 
in het bier en de gist, verzomerd bier, zuur bier, vaats bier, lange bier, dan 
kan hij zijn lezers slechts middelen aanraden om de gebreken te herstellen. 
Wat er met •het bier aan de hand is en wat daar de oorzaak van is, weet 
hij niet15• 
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Zoveel te meer zal de brouwer uit 1400 door zijn gebrek aan kennis zijn 
geplaagd, want ·meermalen zal één van deze rampen geleid hebben tot het 
weggooien van de gehele "broute", toch altijd wel zo'n l 000-2000 liter. 

Waaruit bestond dan wel het doen verlopen van de chemische reactie; 
wat deed de brouwer?16 

Allereerst moest hij het graan doen kiemen. Het werd uitgestrooid op de 
kiemvloer en besproeid met water, waarna het enige tijd moest weken. Dat 
varieerde van een paar uren tot twee volle dagen al naar gelang de soort 
graan en het jaargetijde. Het kiemen luistert zeer nauw; kiemt men te kort, 
dan is het zetmeel niet voldoende oplosbaar geworden, kiemt men te lang 
dan gaat extract verloren, doordat het wordt gebruikt voor ·het groeien, het
geen uiteindelijk minder bier betekent. Het kiemproces wordt gestopt door 
het graan uit de bakken te halen en te drogen. In de oude huisbrouwerijen 
en de eerste stedelijke brouwerijen gebeurde dit op de denning of droog
zolder door de tooht en de wind. Later, rond 1400 vermoedelijk wel overal, 
wordt dit in de eest gedaan. Een eest is een oven met brede schoorsteen, 
waarin op veilige hoogte een eestkleed wordt bevestigd; dat is een raster
werk, vroeger van paardchaar of hout, later van ijzer - met het oog op het 
brandgevaar - waarop het graan komt te liggen en waardoorheen de hete 
lucht naar boven wordt afgezogen, zodat het graan wordt gedroogd en al 
naar gelang men het bier bruiner wil, geroosterd. Het graan wordt nu ge
malen. Dit malen mag niet te fijn gebeuren, omdat het maken van het beslag 
daardoor erg moeilijk zou worden als gevolg van slijmvorming. Bovendien 
kan het kaf bij niet te fijn malen gebruikt worden als filter. Het malen ge
beurde in de praktijk dan ook d.m.v. stoten en pletten~ Het tot zover be
werkte graan, mout geheten, werd ook wel ·kant en klaar gekochti;. 

Van •het gemalen graan wordt in de werkkuip het beslag gemaakt door er 
"bloedwarm" water (ca. 30°) aan toe te voegen, ca. 720 liter per 1000 kg 
graan ( = een broute), en het geheel al " wryngend" dooreen te mengen. Het 
beslaan was meestal een vrouwenwerkje en mocht niet roerend ol' stnmpend 
gebeuren; er was een speciale gaffel voor. 

De bodem van de werkkuip was, vaak met behulp van stro, ingericht als 
filter. Wanneer het beslag aangemengd was met heet water, 7 à 8 tonnen, 
en goed doorgeroerd om de n1out te doen oplossen, werd daarmee de heklere 
vloeistof - nu "wort" geheten - gescheiden van de erin zwevende vaste delen: 
de "bostel". 

De afgetapte wort werd onderworpen aan de verdere bewerking in de 
"voorzoo". De overgebleven bostel kon opnieuw met heet water worden 
begoten en vol'Jnde dan de "nazoo"; soms werd er zelfs nog een derde treksel 
bereid. De voorzoo en nazoo ondergingen wel dezelfde bewerkingen, maar 
de nazoo bracht bier van mindere kwaliteit - en dus goedkoper - dan de 
voorzoo. De bostel werd verwijderd en kon als veevoer worden verkocht. 

De wort ging, na vermengd te zijn met hop en andere kruiden naar be
lieven, in de brouwketel en werd daar enige uren gekookt, wat varieerde 
van wel 30 uur tot 2 à 3 uur. Daarna werd het mengsel om af te koelen 
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in de brede ondiepe koelbakken geleid, waar de wind er vrij overheen kon 
blazen, soms geholpen door blaasbalgen. 

Na de koeling (ongeveer een halve dag of nacht) ging het in de geilkuip, 
waar de gist werd toegevoegd en het bier drie dagen vergistte. De boven
drijvende gist werd daarna afgeschept en het bier in vaten opgeslagen om na 
te gisten. Een gedeelte van het bier ging direct na gevaat te zijn de deur uit, 
het jonge bier; een ander deel werd opgeslagen en bter verkocht als oud bier. 

Het is niet helemaal zeker of in deze tijd de voorzoo en nazoo de hele tijd 
gescheiden werden gehouden en dus ook apart gevaat, of dat de voorzoo en 
nazoo naar believen werden vermengd om aldus bier van diverse prijsklassen 
te krijgen . Die twijfel rijst, doordat er keuren bestaan, die een brouwer ver
bieden twee soorten bier tegelijk te brouwen en omdat het niet zeker is, wat de 
kuyt, het Goudse bier bij uitstek, precies was. Na de 17de eeuw schijnt de 
Belgische kuyt althans niet anders dan de nazoo van de andere bieren ge
weest te zijn1R. Voor wat Gouda aangaat, meen ik, dat daar kuyt zowel voor
als na-zoobier was en dat menging van beide, zoals Buys in 1799 beschrijft 111, 

wel zal zijn voorgekomen. 
De produktiefaktoren kan men onderverdelen in grondstoffen, arbeid en 

kapitaal en hulpmiddelen. 
De hulpmiddelen die voor de brouwerij worden gebruikt, zijn brandstoffen, 

waarmee het graan wordt gedroogd en de wort gekookt: kolen, hout en turf. 
Het kapitaal bestond uit het gereedschap, gaffels, akers, bezems e.d. en uit 
het "brougetou", \Vaarmee de gehele brouwerij wordt aangeduid. Het brou
getou bestond dus uit: kiemvloer, eest, werkkuip, geilkuip, brouwovens en 
brouwketels, de koelbakken en tenslotte de vaten. Ook ·het huis zei[ moet 
ertoe worden gerekend. Daarnaast is er ,het werkkapitaal, dat in deze tijd 
voornamelijk bestaat uit investeringen in voorraden en tenslotte investeringen, 
hetzij in geld hetzij in goederen, als dekking van risico's en afnemerskrediet, 
dat moest worden verschaft. 

De brouwketels waren van koper, de ovens van steen en al -het overige 
materiaal was van ·hout; kuipen en vaten werden betrokken van een kuiper. 
Mede met het oog op het slijten van de koperen ketels moest de brandstof 
een gelijkmatige warmte verspreiden, reden waarom naast de turf ook ·kolen 
werden gebruikt, later zelfs uitsluitend kolen. 

De arbeid, die bij het brouwen werd gebruikt, was zowel "geschoolde" 
arbeid - de brouwer zei[ en ook de kuipers, koperslagers, timmerlieden e.d. -
als "ongeschoolde" arbeid - de wringsters, knechtjes, slepers e.d. 

De grondstoffen waren water, dat men het oog op de smaak zoet en zuiver 
moest zijn, hop en andere kruiden, en graan: tarwe, haver, gerst en rogge. 

De verhouding van de kosten, die voor ·de produktie van één broute moesten 
worden gemaakt, mag blijken uit de in tabel I weergegeven kostprijsberekening 
voor een Goudse brouwer uit 1514: grondstoffen: 75%; brandstof: 15%; 
arbeid (zonder malen, omdat ik van die prijs niet zeker ben): 6%; kapitaal 
(huur en materiaalkosten): 4%. 
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Veel meer dan een ruwe informatie verschaffen deze cijfers niet, omdat mij 
niet bekend is hoe men de berekening heeft gemaakt (is het een gemiddelde 
en zo ja, van wat?) en omdat de diverse componenten (de kapitaalinstallatie 
bijv.) er niet expliciet uit blijken. 

De wijze van berekening ·kan de resultaten beïnvloeden, omdat er een groot 
verschil was tussen de kleine en de grote brouwers. Het brouwen was wel een 
kapitaal-intensieve nijverheid, maar de hoeveelheid kapitaal kon sterk worden 
gevarieerd. Kapitaal was, zagen we, nodig voor het produktieapparaat, als 
werkkapitaal en ter risicodekking. De kleine brouwers nu, konden hun brou
getou zo eenvoudig houden als hun beliefde - één kuip, één oven, geen eest 
enz. - terwijl zij daarnaast weinig of geen voorraadinvesteringen behoefden 
te doen: de kleine brouwers waren veelal brouwers die niet continu brouwden, 
zij maakten minder brouwsels dan het toegestane aantal. Daardoor vermin
derde hun ri-sico, omdat zij geen vast leverconlract ·hadden, terwijl zij tenslotte 
dit risico konden beperken door hun afzetmarkt dicht bij Gouda te kiezen. 

Als men rijker was en op grotere schaal kon brouwen, kon men niet alleen 
voorraadinvesteringen doen, men moèst het ook doen. Enerzijds zal een 
grote brouwer niet zijn gehele produktie op de plaatselijke markt kunnen 
slijten, hij moet verder op. De vreemde stad moet echter verzekerd zijn van 
de aanvoer van bier en dus moet de brouwer een contract -sluiten dat hij 
regelmatig bier zal leveren. Dat betekent dat hij continu moet kunnen brou
wen en dus voorraden moet aanhouden. Anderzijds vereist de grote investe
ring die hij in zijn bedrijfsinstallatie heeft gedaan, een zo continu mogelijk 
gebruik om rendabel te zijn. Omdat echter één en ander niet expliciet is 
gemaakt in de geciteerde kostprijsberekening, kan weinig meer worden gezegd 
dan dat zij bevestigt wat algemeen geldt in deze tijd: -van de investeringen 
zijn de voorraadinvesteringen verreweg het belangrijkst. Verder zij gewezen 
op de invloed van de graanprijs - een kleine verandering daarin betekent 
een grote kostenstijging - en op de hoge plaats die de brandstoffen innemen. 

Uit het bovenstaande en uit wat eerder werd gezegd over de keuren, kan 
men afleiden dat er een teeenstelling ·heeft bestaan tussen de Qrote en de - - -kleine brouwers. Het was immers in het belang van de eersten om onop-
houdelijk te kunnen brouwen én om dat op zo groot ,mogelijke schaal te 
kunnen doen; voor hen golden zgn. "economies of scale" : hoe meer liters zij in
eens konden brouwen, hoc groter dus hun kuipen, des te voordeliger brouwden 
zij. De keuren beletten hun beide. Er mocht in Gouda niet meer dan twee 
maal per week worden gebrouwen en -het aantal vaten (en daarmee het aantal 
liters) per broute was in de keuren vastgelegd op 31. Omdat deze produktie 
lag beneden de capaciteit van de grote brouwers, wensten zij het aantal vaten 
per broute verhoogd te zien, maar zij vonden daarbij de kleine brouwers 
tegenover zich. Verandering van het voorschrift zou immers betekenen méér 
bier op de markt en dus een verhoogde concurrentie, die de kleine brouwers 
de das om zou doen, aangezien de grote brouwers door de verandering van 
de keur goedkoper zouden produceren dan zij en dus tegen lagere prijs 
zouden kunnen leveren. Bij de procedure, die uiteindelijk in 1540 zal leiden 
tot de door de grote brouwers gewenste verandering, behoort een stuk waarin 
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de tegenargumenten zijn verzameld~0• Daarin komt ,het bovengenoemde argu
ment voor naast andere argumenten als: de vrees voor kwaliteitsverminde
ring, vermindering van de totaal geproduceerde hoeveelheid, zodat die zelfs 
te weinig zou zijn voor Gouda zelf, inkomstenvermindering v<>or de toeleve
ringsbedrijven (kuipers etc.). Dat de verandering toch werd doorgevoerd is 
dan ook te "danken" aan de snelle achteruitgang van de Goudse brouwerij
industrie, die toen volop door andere steden werd beconcurreerd. Mede daar
door lijken mij de andere drie argumenten van weinig betekenis, terneer 
omdat hel kwaliteitsargument niet anders is dan een vermomming van het 
eerste argument. De kwali tei tsvermindering zou het gevolg zijn van de om
standigheid dat de grotere hoeveelheid bier zou worden verkregen door meer 
water bij de oude hoeveelheid graan te voegen en dus dunner hier te maken 
dan voorheen. Het waren echter niet de grote brouwers die aan graantekorten 
lede!1, zoals ik boven aantoonde. 

Daarmee zijn we bij het tweede aspect van het bier gekomen: de smaak 
van het -bier, de soort bier. 

Drie factoren 'kunnen verantwoordelijk zijn voor verschil tussen de bier
soorten: ·het water, de kruiden en de granen. Het water moet zuiver en zoet 
zijn, zagen we boven en als dat het geval is -heeft het verder weinig invloed 
op de smaak. Van belang is vooral de hoeveelheid water die wordt toege
voegd; hoe meer water, des te dunner en lichter het bier. 

De granen vormen de belangrijkste factor voor de smaak en het gehalte 
van het bier. Zoals uit de kostprijsberekening bleek, gebruikte men haver, 
tarwe, rogge en gerst tegelijk, waarbij de rogge dienst deed als vervanging 
van de dure tarwe. Het gebruik van gerst dateert van na 1400; vóór die t ijd 
werden alleen haver en tarwe gebruikt, met doorgaans meer haver dan tarwe. 
Naarmate men meer tarwe gebruikte, of de tarwe verving door rogge, of gerst 
toevoegde, verkreeg men een lichter bier. Dat de invoering van gerst pas 
na 1400 plaats vond, kan men zien •zowel aan de keuren, als aan de verschui
ving in de landbouw ui t die tijd ten gunste van gerst en ten nadele van haver~•. 
Een ontwikkeling overigens, die zich in de komende eeuwen zal voortzetten. 
Brouwer Buys schrijft in 1799 dat hij haver afraadt bij het brouwen "als 
ondervonden hebbende dat dezelve, door haar lijmigheid ... het uitbrouwen 
van het meel te zeer belct"22• Na 1900 wordt vrijwel alle bier alleen van 
gerst gebrouwen. 

Het verschil tussen twee bieren was voornamelijk het gevolg van het ver
schil in de verhouding waarin deze granen werden gemengd. Die verhouding 
verschilde zowel tussen de soorten - •hoppehier, kuyt, dubbele kuyt - als 
binnen de soorten, zoals uit het volgende staatje mag blijken2

": 

haver tarwe/ rogge gerst 
Haarlemmer kuyt 1407 4 

, 3 
Utrechtse kuyt 1433 4 2 
Goudse kuyt 1513 1 H(, 3 4 
Brusselse kuyt J6dc eeuw 8½ 5 3 

De derde factor, de kruiden, was van ondergeschikt belang. De soort en de 
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hoeveelheid van de toegevoegde kruiden was een der vakgeheimen van .het 
brouwen; men bereikte er een iets pittiger of zoeter smaak mee. Een uit
zondering daarop vormt de hop. 

Op de functie van dit bestanddeel moet in dit verband wat dieper worden 
ingegaan, gezien de aard van het Goudse bier. Dat was overwegend kuyt, 
en dat geldt zeker voor het export-bier. 

Kuyt nu, aldus een aantal schrijvers"", werd gebrouwen zonder hop. Welnee, 
zeggen anderen2

\ kuyt werd wel degelijk met hop gebrouwen. De recht
vaardiging van het oprakelen van deze discussie in dit verband is, dat volgens 
eerstgenoemden het niet gebruiken van hop zou inhouden dat men geen 
hopaccijns behoefde te betalen. Dit betekent dat het kuyt-hicr een kosten
voordeel zou hebben gehad boven andere soorten bier. 

De argumenten voor "hoploze" kuyt zijn: 

1. in verscheidene keuren worden afzonderlijk vermeld: hoppcbier en kuyt, 
de reden daarvan kan slechts zijn dat kuyt geen hoppebier was: er znt 
geen hop is. 

2. er zijn geen bronnen waaruit blijkt dat voor de kuyt hopaccijns 1s be
taald20. 

Het eerste argument is niet erg sterk. Er kan sprake zijn van een ver
schrijving, in andere keuren kan men bijv. " joppe"- of " jopen"-bier vermeld 
zien. Is dit een aparte soort en hoppcbier daarvan een verschrijving, of is 
andersom joppcbicr een verschrijving van hoppebier? Als het geen verschrij
ving is, beslaat zonder verdere steun geen zekerheid, dat de keurschrijver niet 
een ander motief had voor zijn onderscheid. 

Voor zover die steun zou moeten komen uit het tweede argument, wordt 
zij te niet gedaan door het volgende citaat uit 1468: "De gruyte ter Goudc, 
die voirtijds in pachte te gelden plach dertich oude schilden tsiaers, is over 
lange jairen al vergaen mits dat men ter Goudc niet meer gruyte bier noch 
tybus, daer men da t geit a f te bueren plach, en brouwt noch in vele jaeren 
gedaen en heeft, mair geeft men gelijck ongelt van der koeyte, die men 
brouwct, gehieten hoppenexchijs"~7• De opbrengst van die hoppe-accijns is 
voor een aantal jaren bewaard gebleven (zie tabel Il); de opgesomde hoeveel
heden sluiten ontegenzeglijk uit, dat het hier alleen niet-kuyt zou betreffen. 

Een aanvullend argument vóór het gebruik van ·hop is de functie die de 
hop naast het smaakgeven nog vervult: toevoeging van de hop vergroot de 
houdbaarheid van het bier in belangrijke mate. Het is niet aannemelijk dat 
Gouda bier kon uitvoeren naar Vlaanderen en Engeland als daar geen hop 
in zat, temeer niet , omdat het bier na die reis vaak lange lijd in voorraad 
lag opgeslagen om te dienen voor de winter, als ijs het transport onmogelijk 
maakte. Ook in de opmerking van \Vessels dat de hoptuinen rond Gouda 
zich spoedig zo uitbreidden, dat men er het Goudse bos voor omkapte, kan 
men een aanwijzing voor het gebruiken van hop zien28• 

Van belang voor beter begrip van de export naar Vlaanderen is het, om 
de genoemde Brusselse kuyt nader met de Hollandse te vergelijken. Uit het 
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staatje blijkt een opvallend verschil voor de l 6de eeuw; de verhouding 
tarwe : gerst is in Brussel groter dan één en in Holland alom kleiner dan één. 
Voorts blijkt dat de kuyt van alle bieren de dikste soort is, wat in Holland 
eveneens juist andersom is en zeker in Gouda. Na 1600 echter treedt in 
Brussel een ingrijpende verandering op. De mengverhouding verandert vol
komen en wordt 4: 6: 7, waarbij geldt dat de kuyt uitsluitend de nazoo is van 
de aldus gebrouwen bieren, en derhalve een dun bier~''. 

Naar de oorzaak van deze verandering kan ik slechts gissen, maar het 
gegeven dat de Goudse uitvoer naar de Zuidelijke Nederlanden in 1600 vrij
we.1 nihil is, doet veronderstellen dat de dunnere kuyt de Goudse kuyt moet 
vervan°err ik heb echter ueen °e0 evens waaruit bliJ'kt dat vóór 1600 Goudse ~ ' C, :, .;i. 

kuyt werd verkocht aan Brussel, zodat het bij een veronderstelling blijft. 

Tot slot van dit hier-technische gedeelte een voorbeeld van wat zoal in de 
ke"tiren wordt bepaald omtrent het. bier, aan de hand van de oulbt-bekende 
Goudse brouwerskeur, die van 20 apri l 1366: 

1. Wie wil brouwen mag dat doen tweemaal per week. 
2. leder hrouwsel zal bestaan uit dertien vaten (het was dus zwaar bier). 
3. Daartoe zal hij vcrbrouwen: 45 schepel "goids" havermout en 9 schepel 

"goids" tarwemout. 
4. Twee "wittachtighen'' mannen, onder ede staande, zullen het gewicht 

controleren; ook de brouwers zweren ' ·ten hcylighen" de juiste samen
stellinu: te zullen verbrouwcn. - -

5. \Vordt geconstateerd dat zij anders brouwen, clan is de boete één pond, 
te verdelen over de heren van het gerecht, de controleurs en de stad. 
Bovendien mag de betrapte een maand lang niet brouwen; doet hij dat 
toch, dan mag hij een jaar niet brouwen. 

6. Niemand die niet de ceel heeft afgelegd, mag brouwen. 
7. Als de vraag naar bier groot zou worden en het voor de stad voordelig 

zou zijn, dan mag, wanneer de heer van de stad (Jan van I31oys) en de 
stad zelve het goedkeuren, driemaal per weck worden gebrouwen. 

De keuren van andere steden en die van Gouda uit later tijden hebben 
grotendeels dit patroon aangepast bij de clan geldende omstandigheden. 

Een belangrijke latere toevoeging is die omtrent de t ijd dat J1et hier be
zegeld moest liggen ( 1493), voordat het ten verkoop mocht worden aange
boden. 

Hoe specifiek de keuren konden zijn, laat de Goudse keur uit de periode 
1488-1495 zien, die aparte voorschrirtcn geeft voor brouwers die naar 
Brll!.!!.!e uitvoeren ._....... . 

Ook vindt men in de keuren regels voor brouwers die op dezelfde export
markt opereren, waaronder de bepaling opvalt, dat iemand die teveel export 
heeft daarvan tegen een redelijke vergoeding een gedeelte moet afstaan aan 
een andere brouwer (uit dezelfde stad). Ook hier derhalve het streven .naar 
een rechtvaardige inkomensverdeling: de groten zullen niet worden bevoor
deeld ten koste van de kleinen. 
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De export die hem werd toegestaan, had sterk het karakter van een mono
polie. De brouwer verkreeg namelijk van de stad waarnaar hij uitvoerde, een 
"bierstal" voor de duur van zijn contract- meestal een jaar - in welk contract 
hij zich verplichtte om regelmatig bier te leveren. Mits hij zich aan zijn 
afspraak hield, was hij gevrijwaard van concurrentie, zowel uit eigen stad, 
als uit andere steden. Behalve tot regelmatige levering was hij ook verplicht 
tot levering van een zekere minimum-hoeveelheid, wel aangeduid als levering 
"lot tevredenheid van de exchisenaers". Omdat de prijzen van het bier door 
de overheid vrijwel waren vastgelegd, lag daarmee zijn inkomen eveneens 
vast. Het ging er alleen maar om, een bierstal te bemachtigen en wel een zo 
groot mogelijke. 

\Vat de bierstal in werkelijkheid precies was, is mij niet bekend. Hij deed 
dienst als een "pied à terre" van de brouwer in de vreemde stad, waar hij 
zijn bier opsloeg en doorverkocht. Er was een biersteker aan verbonden, maar 
het was geen tapperij. Wat de brouwer in eigendom had, is niet zeker, waar
schijnlijk alleen het recht van verkoop. Zeker is wel, dat het steeds een 
contract betreft van de brouwer met de swd; dat de bierstal met de brouwerij 
tezamen wordt verkocht, en dan meer waard kan zijn dan die brouwerij zelve; 
dat ook halve bierstallen door de stad kunnen worden gcgunda0 • 

Belangrijk, als blijk van het gewicht dat de stad hecht aan regelmatige 
aanvoer en als blijk van de nood7.aak voor een brouwer om kapitaalkrachtig 
te zijn, is tenslotte de regeling die voor het betalen wordt getroffen. "Dier bij 
bier", zo luidt het: het vorige bier wordt pas betaald als het volgende is 
aangevoerd31 • 

Met de bierstal zijn we gekomen aan het derde deel van de vraagstelling: 
de export. Omdat het over een stad gaat, zou men twee soorten export kun
nen onderscheiden: export naar het omringende platteland en export naar 
verre markten. Om deze laatste export gaat het hier. De eerstgenoemde export 
is van belang voor de analyse, omdat zij een beperking inhoudt van de vesti
gingsplaatstheorie. 

Die theorie geeft voor een bepaalde industrie aan, waar in een gegeven 
tijd en binnen een gegeven geografisch gebied, haar meest gunstige vestigings
plaats ligt. De bedoelde beperking ligt in het feit dat in deze tijd een brouwerij 
zelden buiten een stad mocht liggen. Brouwen was een nijverheid en nijverheid 
op het platteland werd door de steden - om begrijpelijke reden - krachtig 
tegengegaan. Voorzover op het platteland werd gebrouwen, gebeurde dat 
uitsluitend voor eigen sleet door de moeder des huizes. Een brouwerij van 
enige omvang kon slechts in een stad ontstaan. 

Het vestigingsplaatsprobleem is zeer gecompliceerd. Het aantal bepalende 
factoren is groot en vaak niet of :;!echts bij benadering in cijfers uit te drukken. 
Dat wordt alleen maar moeilijker, als men met het gebrekkige middeleeuwse 
statistische materiaal moet werken, zoals in ons geval. Het nut van de theorie 
is hier dan ook niet zo zeer dat nauwkeurig een plaats van vestiging kan 
worden aangegeven, als wel dat de theorie de faktoren aangeeft die voor de 
analyse van belang zijn. 
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1 In grote lijnen redeneert de theorie als volgt: 

Men kan in het algemeen de mogelijke vestigingsplaatsen onderverdelen 
in drieën, namelijk: 

A - de plaats van grondstofwinning, 
B - de plaats van verkoop (de afzetmarkt) en 
C - een plaats die noch A noch B is, waarbij A en B 10 dit geval, om
dat het een exportindustrie betreft, niet samenvallen. 

Welke plaats de meest gunstige is voor een bedrijf, wordt bepaald door de 
transportkosten en door de hoeveelheid en de soort van de produktiefactoren. 
Deze laten zich in ons geval onderverdelen in zeven categorieën: 

l. transport, 2. arbeid, 3. kapitaal, 4. ondernemingsgeest, 5. bouwgrond, 
6. energie, 7. overige factoren, waartoe ik hier reken het water en de toe
le1Jeringsbedrijven. 

Allereerst vallen nu al die plaatsen buiten beschouwing, waar een van de 
genoemde factoren niet aanwezig, verkrijgbaar of realiseerbaar is. Daar kan 
immers geen produktie plaats vinden. De overblijvende plaatsen worden ge
rangschikt naar hun transportkosten. De uiteindelijke plaats van vestiging 
wordt dan gevonden door deze rangschikking te corrigeren voor eventuele 
verschillen in de kosten van de overige produktieractoren: loonpeil, rente
stand, grondprijzen. 

De rangschikking naar transportkosten wordt bepaald door de transport
techniek en -mogelijkheden en door de aard van het produktieproces. 

\Vat het eerste betreft, zal bijvoorbeeld een plaats in de buurt van een 
spoorlijn of autoweg in onze tijd in vele gevallen de voorkeur hebben. Het 
produktieproces is van invloed omdat, en in zoverre er een verschil in gewicht 
en volume optreedt tussen een bepaalde hoeveelheid grondstof en de hoeveel
heid eindprodukt die daaruit, volgens het produktieproccs, wordt verkregen. 
Is de gewiehts- en/of volumevermindering erg groot, dan zal vestiging in de 
plaats van grondstofwinning de voorkeur hebben boven vestiging in de markt
plaats (bijv. ijzer en ijzererts); het is dan immers voordeliger om het eind
produkt te vervoeren dan om de grondstoffen te vervoeren. 

\Vat valt voor het produkt bier en het gebied der Lage Landen in de middel
eeuwen, te zeggen over de genoemde zeven factoren? 

J. Transport 
Zoals bij de beschrijving van de opkomst van de steden werd gezegd, 

betekent voor de Lage Landen transport op grote schaal in deze tijd transport 
over water. Vestiging aan een rivier of aan zee verdient dus de voorkeur 
boven vestiging aan een landweg. Bij vervoer per schip zal voorts het volume
aspect belangrijker zijn dan het gewichtsaspect. 

Het volume van bier is in het algemeen groter en het gewicht hoger, dan 
van de hoeveelheid graan waaruit het bier wordt gebrouwen. De toename 
als gevolg van de toevoeging van water is namelijk groter dan ·het verlies 

107 



als gevolg van de g1stmg en de afscheiding van de bostel. (De invloed van 
hop en andere kruiden is te verwaarlozen). Dit betekent, dat naarmate het 
bier dunner is, het volume en het gewicht toenemen ten opzichte van dat 
van het gebruikte graan. 

Een overzicht van een aantal biersoorten uit de periode 1340-1515 laat 
zien, dat de waarde van de toename sterk uiteenloopt als gevolg van dit dunner 
of dikker brouwen. Per broute was de gemiddelde volumetoename 953,8 liter 
met een maximum van 3290 liter en een minimum van 13 liter. De gemid
delde gewicht-stoename, waarbij het soortelijk gewicht van hier gelijk werd 
gesteld aan 1, bedroeg 2169,7 met een maximum van 4325 en ee.n m inimum 
van 45 1 kilogram. De respectieve waarden voor Gouda (in .1488 en 1513) 
waren 1217 liter en 1450 liter; 2735 kg en 29 10 kg; wat aangeeft dat het 
Goudse hier dunner is geworden. Opgemerkt zij dat de Goudse waarden 
boven het gemiddelde liggen•~. 

De conclusie luidt derhalve dat het transport van bier duurder is dan het 
transport van het daarin vcrbrouwen graan, aangenomen dat de transport
prijzen per volume-eenheid bier en graan niet verschillen. 

2. Arbeid 

Zowel de ongeschoolde als de geschoolde arbeid die voor het brouwen 
nodig waren, mag men in iedere middeleeuwse stad aanwezig veronderstellen. 
Over de gest:hoolde arbeid kan weinig meer dan dit worden gezegd; over 
loonverschillen is mij niets bekend. Dat kuipers, timmerlui enz. aanwezig zijn, 
volgt uit hel karakter van de stad; dat brouwers aanwezig zijn, volgt 'Uit het 
gegeven dat de brouwerij van oudsher overal werd bedrevcJ1, zoals wc boven 
zagen, terwijl er bovendien een groep rondtrekkende brouwers was ("Wander
burschen"), die voornl op het land emplooi vond en die men in geval van nood 
eenvoudig kon huren. 

Loonverschillen voor ongeschoolde arbeid kan men uitsluiten op grond 
van de algemene overbevolking in de steden, waardoor het aanbod dermate 
groot was t.o.v. de vraag, dat de lonen vrijwel op minimumniveau lagen; een 
minimumniveau dat voor alle steden even laag mag worden gesteld. 

3. Kapitaal 
De brouwerij was een kapitaalintensieve industrie, zo bleek uit de beschrij

ving van het produktieproees, en dat gold in nog sterkere mate voor een 
cxporlbrouwerij. Het risico van de exporteur steeg immers zowel door de 
onzekerheid van de grnanaanvocr, dus onzekere kwalitei t en kwantiteit van 
;;ijn produktie, als door de bederfelijkheid van zijn produkt op de hmge reis, 
waarop oponthoud door tollen en sluizen bepaald geen uitzondering was. 
De "bier bij bier"-regel dwong hem bovendien tot het ver-strekken van een 
aanzienlijk leverancierskrediet. Ruime aanwezigheid van kapitaal is daarmee 
een belangrijke factor voor de bepaling van de vestigingsplaats. 

Over de kosten van dat kapitaal, de rentestand, is voor deze tijd geen zinnig 
woord te zeggen. Afgezien van het niet bestaan van banken, is er de enorme 
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ingewikkeldheid van het geldstelsel, dat uit vele afzonderlijke muntsoorten 
bestond. 

4. Onderne,ningsgeest 
Het begrip "ondernemingsgeest" - de aanhalingstekens duiden daar al op -

is een vaag begrip en voor de meeste analyses weinig bruikbaar. Jn dit geval 
meen ik er echter niet aan voorbij te mogen gaan. Zojuist heb ik het gehad 
over het aanzienlijke risico, dat een exporteur liep en uit het overzicht van 
de tijd is de algemene onzekerheid, zowel politiek als wat het leven van alle 
dag aangaat, genoegzaam duidelijk geworden. In een dergelijke tijd een export
industrie op te bouwen van de omvang die ze in Gouda heeft gehad, vereist 
een grote bereidheid ûlll risico's te nemen. Nûdig is een instelling, die wezen
lijk verschilt van de eraan voorafgaande mentaliteit van zelfgenoegzaamheid; 
men moet rekening houden met de toekomst, oude gedragspatronen doorbre
ken enz. 

Uiteraard geldt hier nog sterker dan bij de andere factoren, dat weinig 
meer kan worden gezegd dan dat de "ondernemingsgeest" aanwezig moet zijn . 

5. Bouwgrond 
Gr<mdprijzen zijn uit de Middeleeuwen nauwelijks bekend, muur zeker is, 

dat zij in de st.1d veel hoger waren dan op het land (waarmee niet gezegd is, 
dat men de grond in de stad ook werkelijk moest kopen). Dat zou pleiten 
voor vestiging van de brouwerij - waarvoor immers nogal wat grond nodig 
is - buiten de sll1dswallen. Dat dit niet gebeurde, is echter begrijpelijk. De 
stadswallen waren er immers niet voor niets. Verder zij verwezen naar de 
bovengenoemde beperkingen voor de vestigingsplaatstheorie. 

Het zou kunnen zijn, dat de ene stad ruimer in zijn - omwalde - grond 
zat dan de andere. Een indicatie daarvoor kan zijn, dat de vier grote Hollandse 
steden Delft, Leiden, Haarlem en Gouda weliswaar alle in dezell'dc tijd hun 
stadswallen uitlegden, maar dat dit bij Gouda maar éénmaal het geval was, 
in 1355, bij Delft en Haarlem driemaal resp. in 1300, 1350, 1395 en in 1335, 
1360 en 1476; en bij Leiden zelfs viermaal, in 1294, l 353, 1386 en 1403'-m. 

Of, en in hoeverre, dit van invloed was op de brouwerij, is echter zeer 
moeilijk uit te maken. 

6. Energie 
Dat energie in de vorm van brandstof voor de brouwerij belangrijk was, 

blijkt uit de beschrijving van het brouwen en de erin opgenomen kostprijs
berekening, waarin de groep brandstof de tweede plaats inneemt. Hoewel 
zeker een belangrijke vestigingsplaatsfactor, komt mij de mening van Nier
meijcr:14, als z.ou het de voornaamste vestigingsplaatsfactor zijn, overtrokken 
voor. temeer. daar al vroe!! kolen uit Engeland werden gebruikt als brandstof , , .... - ...... 

(zie onder). 

7. Overige.factoren 
De waarde van goed, d.w.z. zuiver en zoet water heb ik al aangetoond; het 

beschikbaar zijn daarvan vormt derhalve een belangrijke factor. 
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Van de toeleveringsbedrijven noem ik hier schippers en scheepswerven; 
de overige werden opgenomen onder de factor arbeid. Wat de eerste betreft, 
het grootste deel van de bierexportcn werd waarschijnlijk door de brouwer 
zelf verzorgd, dat wil zeggen, dat de schipper geen eigenaar was van de 
vracht. Er is echter ook sprake geweest van groothandelaars in bier. Het 
Goudse bier, waarvan in de Kampener pondtolregisters melding wordt ge
maakt, werd bijvoorbeeld vervoerd door Amsterdamse en Hoornse schippers35 • 

O f de schipper ook steeds eigenaar van zijn schip was, of er m.a.w. reders 
bestonden, is mij niet bekend. 

Stantvaste en zesde stoel ter zitting van den Staet 
Die Vorstendommen met ontzag voor 't voorhooft slaet 
Ter Goude! niet gestigt om onder ' t puyn te smoren 
Der vratige eeuwen ... ao 

Zo zijn we aangekomen bij het laatste punt uit de vraagstelling: de stad 
Gouda. 

\Villen wij het probleem zuiver stellen, dan moet aandacht worden besteed 
aan de vraag waarom in Gouda een brouwerij-industrie en niet een andere 
vorm van nijverheid ontstond, ofschoon dat zeer wel mogelijk was geweest. 
Belangrijk voor onze probleemstelling is, dat het ontstaan en de bloei van de 
Goudse exportbrouwerij niet mede kan worden verklaard uit de onmogelijk
heid van het ontstaan van een andere nijverhei<lsvorm; integendeel, de Goudse 
ondernemingslust kon zich op vele terreinen uitleven. Hiervan getuigden een 
draperie-(laken)industrie die voor 1400 tezamen met die van Amsterdam, 
Leiden en Haarlem tol de belangrijkste van het land mocht·worden gerekend"7

; 

een touwslagerij die eveneens al vroeg van meer dan plaatselijk belang was; 
scheepswerven; scheepvaart (o.m. naar Engeland, Frankrijk, Dantzig) en 
haringvisserij3~; een levendige korenmarkt:m naast de marktfunctie voor het 
land van Woerden ; een aanzienlijke tuinbouw - kool, wortelen, bladgroenten, 
appelen, peren, noten40 - en een nog belangrijker boomteelt'". Van de laatste 
schrijft de Italiaanse reiziger Guicciardini nog in de l 6de eeuw dat hij nergens 
gewas van fijner kwaliteit vond, dan het Goudse·12• Bijzondere vormen van 
tuinbouw waren de al genoemde hoptuinen en de wijngaard die de Graaf van 
Blois te Gouda bezat. Tenslotte zij genoemd de exploitatie van de uitgestcektc 
veenlagen rondom Gouda, die inderdaad ter hand werd genomen zowel ten 
tijde van de brouwerij als daarna, toen de turfnering, naar de woorden van de 
vroedschap op 3 1 juli 1579, de hoofdnering werd van de stad. 

Om te verklaren waarom de bierbrouwerij zic·h zo sterk in Gouda heeft 
ontwikkeld en niet in andere plaatsen, moeten we uitgaan van de zeven fac
toren van de vestigingsplaatstheorie. Er waren drie plaatsen van vestiging: op 
de afzetmarkt, op de plaat-s van grondstofwinning en op een andere plaats, 
die geen van beide is. Gouda is zo'n plaats: het voert het overgrote deel van 
zijn produktie uit en voert.grondstoffen in (water en wellicht hop uitgezonderd). 
\Ve dienen nu eerst na te gaan, waar de afzetmarkt voor het Goudse bier lag 
en vanwaar de stad haar grondstoffen haalde. 
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Hoewel Gouda over heel Nederland, in Vlaanderen en in Engeland z'n b ier 
sleet, vormde de export naar Vlaanderen het grootste deel daarvan. Een 
indicatie hiervoor kan men vinden op het bijgaande kaartje, waarop de plaat
sen, waarvoor de Goudse export vast staat, zijn opgenomen (tabel 111). Dat 
de export naar Vlaanderen behalve die hoofdmoot ook de ruggegraat was van 
de Goudse produktie, blijkt uit de produktieeijfers in de jaren waarin twisten 
de uitvoer daarheen onmogelijk maakten. Het duidelijkst spreken die .in het 
begin van de opstand tegen Spanje: van 126.608 vaten in 1560 valt de pro
duktie terug tot 86.633 vaten in 1570 en tenslotte tot 10.250 vaten in 1580, 
dat wil zeggen een daling van 90% in twintig jaar. De burgeroorlog is overi
gens de beslissende slag, het begin van het verval ligt veel vroeger. 

Deze slag kwam des te heviger aan, doordat een groot deel van de granen 
uit de Zuidelijke Nederlanden - en Noord-Frankrijk - ,vent ingevoerd. De 
opstand mankte immers nu niet alleen de uitvoer, maar ook de invoer en 
daarmee de produktie onmogelijk. U it het gegeven van de invoer uit deze 
streken mogen we de conclusie trekken, dat de Vlamingen niet zelf het bier 
brouwden van hun eigen graan, maar dat in Gouda lieten doen. 

De invoer van het Noordfranse graan (uit het gebied van Somme en Seine) 
mag verbazing wekken, 0111dm de kosten van het transport vandaar via Vlaan
deren naar Gouda i111mers veel hoger waren dan de transportkosten voor het 
vervoer naar Vlaanderen zelf. Daarnaast is deze invoer op zich verbazing
wekkend, omdat in die tijd in Holland het graan voor het overgrote deel niet 
uit het zuiden maar uit het oosten werd ingevoerd, graan dat bovendien blij
kens de kostprijsberekening goedkoper was (tabel l). 

0111 met het laatste te beginnen: voor de invoer geldt hetzelfde als voor de 
uitvoer, namelijk dat geen van beide op een enkel gebied betrekking had. Naast 
het zuidelijk graan kwam er in Gouda ook oostelijk graan en graan bijv. uit 
Utrecht. 

De Utrechtse keur waaruit dat laatste blijkt, geeft waarschijnlijk de ver
klaring. Zij bepaalt namelijk dat de Goudse bierschepen zoveel graan mee 
terug mochten nemen als nodig was om half zoveel bier te brouwen als zij ge
bracht haddcn43• Voor de schipper betekende een dergelijke regeling een voor
deel, aangezien het hem een retourlading verschafte voor zijn anders wellicht 
lege schip. Voor de brouwer had de regeling het voordeel, dat hij van een 
deel van zijn graanaanvocr zeker was en voor de bier-importerende stn,~ ten
slotte, was het een onderdeel van de politiek die erop was gericht, de bier
voorziening: zeker te stellen. Op een dergelijke binding van graan met bier 
wijst het navolgende citaat uit de vroedschapsresolutie van Gouda in 1531: 
" ... gerst ende haver te moegen in V]aenderen coepen ende betaelen tot con
scrvacie alleen van hoirluyder bieren, welcke bieren meest in Vlaendcren 
wederomme ghcsleten ende brocht wordden" (zie op dit punt ook de citaten 
uit noot 54). 

In dil licht bezien, zou het zo kunnen zijn, dat het in Gouda ingevoerde 
ooster~e graan voornamelijk voor brood werd gebruikt; de hogere prijs die 
voor het Vlaamse graan werd betaald, zou dan wellicht een prijs zijn die de 
brouwer betaalde om zijn afzet te handhaven. Het was namelijk niet zo, dat in 
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Vlaanderen geen bier werd gebrouwen; integendeel, Van Dillen vermeldt dat 
Gent en Eeclo zelfs bekend waren om hun bierexportH. Het is begrijpelijk 
dat de eigen brouwers al dit vreemde bier niet gaarne zagen komen. Er zijn 
dan ook twee pogingen ondernomen om dat bier te weren: in 1370 tegen het 
Duitse bier en in 1567 tegen het Goudse bier. Dit betekent dat er een druk 
bestond tegen de import van het Goudse bier, een druk die wel eens te groot 
zou kunnen worden, als Gouda bovendien de Vlaamse boer en graanhandelaar 
tegen zich innam door hun graan niet te kopen. 

Dat de Vlaamse brouwers niet in hun opzet slaagden (met uitzondering van 
1567, toen de opstand hen kwam helpen), is te danken aan de grote naam 
die de vreemde bieren bij de Vlaamse afnemers hadden weten te verwerven. 
De verklaring is niet volledig, omdat hetzelfde aanvankelijk gold voor Holland. 
Zowel daar als in het zuiden werd voor 1400 naast het eigen brouwsel bier 
uit Duitsland gedronken, eerst bier uit Bremen, later uit Hamburg. Het belang 
van·die invoer kan men aflezen uit het feit dat Amsterdam zijn opkomst geheel 
te danken heeft gehad aan het Hamburgse bier, waarvan het het stapelrecht 
voor Holland bezat-15• Er rees dan ook verzet; in Holland gebeurde dat in 1321, 
in Vlaanderen in 1370, toen in beide landen de invoer van vreemde bieren 
werd verboden, maar weer spoedig toegestaan, toen bleek dat de eigen pro
duktie niet toereikend was voor de vraag. Holland slaagde er vervolgens echter 
in zijn produktiecapaciteit uit te breiden en de Hamburgers langzaam te ver
dringen, eerst van de eigen en daarna ook van de Vlaamse markt. Drie foc
toren speelden daarbij een rol: 

1. Voor een groo't deel liep de Hamburgse transportroute over Hollands 
gebied; dat betekent dat accijnzen konden worden geheven en verhoogd 
en dat de invoer door tollen en sluizen kon worden belemmerd. 

2. De transportkosten van Hamburg naar Vlaanderen waren hoger dan die 
van Holland naar Vlaanderen. 

3. De Hollanders waren in staat om , dank zij de gebrekkige informatie en 
rechtsbescherming, het voorbeeld na te volgen van Hamburg zelf, toen het 
Bremen verdrong: eigen bier in Hamburgse tonnen te slijten als Hamburgs 
bier. Het brouwen van bier " naar Hamburgse aard" werd expressievelijk 
aan Haarlem en Gouda toegestaan in een keur van de graaf van Holland 
uit 139246• 

Vooral het eerste punt is voor Gouda van belang, omdat de bedoelde route 
dwars door die stad heen liep. Dat betekent niet alleen dat het voor Gouda 
eenvoudig was de Hamburgers te hinderen, maar vooral ook, in een vroeger 
stadium, dat het nauwkeurig op de hoogte kon zijn van het bestaan van de 
biermarkt in het verre Vlaanderen. De stad kreeg informatie uit de eerste hand 
maar dat het precieze karakter van die markt werd overgeleverd, .lijkt niet 
aannemelijk, hoewel de veronderstelling verleidelijk is, omdat Gouda, na uit
drijving van de Hamburgers, de Vlaamse markt in bezit nam door wat brilj,tnt 
economisch inzicht kan zijn geweest. 

Immers, Vlaanderen was in deze streken het dichtstbevolkte gebied, doch 
van die bevolking was slechts een zeer klein gedeelte rijk. Het Bremense en 
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later het Hamburgse bier was zwaar en weinig verdund en derhalve duur. 
De armen konden er dus weinig van drinken; de weinige rijken tezamen 
eveneens, temeer omdat niet bier maar wijn de drank der rijken was. De 
grootste markt voor bier in deze tijd was derhalve de Vlaamse markt voor 
goedkoop bier, d.w.z. dun, licht bier. Dat is kuyt en Gouda leverde die kuyt. 

Hoe sterk de greep van Gouda op de Vlaamse markt was, mag blijken uit 
het grote aantal (dure) reizen van Goudse vroedschapsledcn naar Vlaamse 
dorpen en steden om er te onderhandelen over de " niewichheden upt bier", 
en uit een publikatie van Karel V, waarin ·het Vlaamse brouwers wordt ver
boden lege Goudse tonnen met eigen bier te vullen en als Gouds kuyt te ver
kopen: de oude truc derhalve, schadelijk maar toch ook strelend. 

Het duidelijkst is wel ·het Gentse vroedschapslid, dat mm het woord is in 
het volgende citaat uit 1567, toen men een poging deed om het Goudse bier 
te verdrijven, waarbij het van belang is te letten op het jaar 1567, wanneer 
de Goudse brouwerij in haar late nadagen verkeert: 

;. ... ende twas hcvondcn datter jacrlicx XIIIJ duyscrll tonnen keytcn in de stad van 
Cihcnd1 gchcdronckcn oft gcheslctcn werden. Deze XIIIJ M tonnen kcytcn die maeckcn 
datlcr XIIIJ M tonnen crabbelccrc (dat is het plaatselijke bier) te min gche<lronckcn 
werden . .. want veel poorters ende poorteressen van (ihcndt waren zeer up kcylc ver• 
vleten ende hildensc in den somcrtijt voor ecnen ghezonden dcl icatcn dranck zoo ooc 
vcrcoclèndc ende laxerende wacromme dat mcnsc die hectc zicctcn hebben plccchl an 
te prijscn ... ,-.,; . 

Eerder dan in het scherpe inzicht van Goudse brouwers, lijkt mij de oorzaak 
van de omschakeling op de kuyt gezocht te moeten worden in de duurte der 
granen. De gerst was immers evenals rogge een mindere soort graan en de 
vervanging van haver of tarwe door gerst zal dus vermoedelijk een daling 
van de kostprijs hebben betekend. Hoewel gerst en rogge beide grondstof 
waren voor het brood van de gewone man, schijnt het gerstebrood na 1 300 
voornamelijk door roggebrood te zijn vervangen; het brood van de rijke was 
het tarwebrood. Tevens werd gerst als veevoer gebruikt, wat erop wijst dat in 
tijden van schaarste het vervangen van tarwe en haver, bij het brouwen, door 
gerst aantrekkelijk, zo niet noodzakelijk was. 

Deze redenerin!! wordt gesteund door de mededeling uit 1448 dat Vlaan-
~ - -

deren klaagt over het Hamburgse bier, dat vroeger ' 'goet ende vroom': was, 
maar nu al jaren lang "dunne, sober ende cranc van coerne ware" wat door 
Hamburg wordt geweten aan het feit dat in de afgelopen jaren "'t coerne qua
like gedeghen was"~s. 

Het lijkt aanvaardbaar om dit jaar 1448 te verbinden met het begin van 
de export van Gouds kuyt naar Vlaanderen, gelet op de jaart.illcn 1366 (de 
oudst bekende Goudse bierkeur, duidelijk betrekking hebbende op zwaar bier), 
1392 (de grafelijke keur over het brouwen naar Hamburgse aard) en 1488 
(de volgende Goudse bierkeur die duidelijk slaat op kuyt). Dat de bierpro
duktie omstreeks 1480 haar hoogtepunt bcrciktc•rn, is daarmee in overeen
stemming. 

Op grond van het bovenstaande zal de navolgende behandeling van de zeven 
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vestigingsplaatsfactoren met betrekking tot Gouda, voornamelijk gericht zijn 
op de uitvoer naar Vlaanderen. Wat de uitvoer naar de overige gebieden be
treft, zal worden volstaan met het maken van enige aanvullende opmerkingen. 

Factor 1: transport 
Dat we terecht Vlaanderen de marktplaats van het Goudse bier mogen 

noemen, is vooral belangrijk voor het transport; de veronderstelling, dut de 
produktie van kuyt het gevolg zou zijn van marktonderzoek, werd immers 
niet verdedigbaar geacht. 

Een blik op de kaart van de Lage Landen in de Middeleeuwen doet ons 
zien, wat zonder twijfel het grootste voordeel was van Gouda op zijn mede
steden: de geografische ligging, op het kruispunt van twee rivieren, d ie beide 
onderdeel waren van een druk gebruikte vaarroute; de IJssel verbond het 
midden, de -stad Utrecht, en het oosten des lands met het westen; de Gouwe 
ve!'bond het noorden met ·het westen en het zuiden. 

De verbinding oost-west is vooral voor het ontstaan van Gouda van belang 
geweest. Voor de brouwerij heeft zij waarschijnlijk minder waarde gehad; 
als er op grotere schaal gebrouwen gaat worden, heeft Utrecht als economisch 
centrum afgedaan en is de handelsroute in onbruik geraakt; het kanm1l dat 
Utrecht omstreeks 1148 van de stad naar de IJssel liet graven, heeft die ont
wikkeling niet tegen kunnen houden. Als Gouda al van dit verval direct nadeel 
heeft ondervonden, dan wordt dat meer dan goedgemaakt door de opleving 
van de handel rond 1200. De twee belangrijke polen in het handelsveld zijn 
dan de Hanze in het oosten en de stapelmarkt Brugge in het westen. 

De Hanze kon zowel binnendoor als over zee naar Brugge komen, maar 
dat laatste gebeurde zelden. De meest bevaren route was die binnendoor, 
omdat het voor de kleine scheepjes de veiligste was en waarschijnlijk ook, 
omdat een deel van de handel onderweg gesleten werd; Amsterdam, stapel
plaats voor het Duitse bier, was zelfs een eindpunt voor de Hanze. 

Na Ylie (of Marsdiep), Zuiderzee en IJ gingen de schepen verder langs 
Spaarndam, Spaarne en Haarlemmermeer over het Leidse Meer, Oude Wete
ring, Brasemermeer en dan door Heimanswetering, Oude Rijn en Gouwe naar 
Gouda, vandaar via Hollandse IJssel en Merwede naar het Haringvliet en 
dan verder naar de plaats van bestemming (zie kaartje). Behalve wegens de 
omstandigheid dat deze route veel drukker bevaren werd dan de oost-west 
verbinding, was zij belangrijker voor Gouda, omdat zij door de stad heen liep. 
De overbekende graaf Dirk was bepaald niet de enige, en ook niet de eerste, 
die op het idee kwam om een tol te stichten en zo bezat Gouda, naast een 
sluis, vanaf ongeveer 1300 een grafelijke tol en wel de zgn. "principale zoet
watertol" . Deze benaming -heeft betrekking op het tolsysteem: zij, die door 
Holland heen voeren, waren sinds de vereenvoudiging van het tolstclsel slechts 
tweemaal tolplichtig, éénmaal " in het zoete" en éénmaal " in het zoute". De 
zoutwatertol lag in Geervliet en de zoetwatertol in Gouda. 

\Vat het transport aangaat, had Gouda op twee manieren voordeel van z'n 
ligging. Het genoot door geheel Holland vrijheid van iedere tol (er waren 
wel meer tollen dan Gouda en Geervliet; deze twee waren de enige voor 
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buitenlanders op doorvaart, maar niet de enige tollen) en het had een goede 
verbinding met alle belangrijke handelscentra. De plaatsen waar de brouwe
rijen binnen Gouda te vinden waren, wekt dan ook geen verwondering. In 
1509 blijken de 141 brouwers en brouwsters als volgt te wonen;0: 43 aan de 
Westhaven, 32 aan de Oosthaven, 23 in de Peperstraat, 43 aan de Gouwe. 

Gouda lag niet op het theoretisch goedkoopste punt voor een bierbrouwerij 
die aan Vlaanderen leverde (biertransport was immers duurder dan graan
transport), des te minder omdat het dun bier produceerde dat in de loop der 
jaren steeds dunner werd. 

Dit nadeel werd gedeeltelijk verminderd door de tweede transportfactor, 
de transporttechniek , omdat Gouda aan een rivier lag, die daarenboven de 
belangrijkste handelsroute van deze tijd bleek te zijn; daarmrnst had het als 
gevolg van die ligging het voordeel van algehele vrijstelling van tol en van 
de ve_rplichting om goederen in Dordrecht ter markt te brengen, uit hoofde 
van de stapelrechten van die stad51 • 

Om de plaatsing in Gouda te verklaren zal het overblijvende nadeel moeten 
worden gecompenseerd door voordelen m.b.t. de overige factoren. 

Factor 2: arbeid 
Naast de bovengenoemde algemene opmerkingen ten aanzien van de ar

beidsfactor, zijn er twee nadere gegevens voor de Goudse situatie. Het eerste 
is een indicatie voor de ruimte in de Goudse arbeidsmarkt uit de Informacie, 
die vermeldt dat er rond 1500 in Gouda van de 1694 haardsteden "wel 554 
arm zijn die niet en ·hebben te geven" , wat neerkomt op bijna 33% ofwel 
een derde deel van de bevolking, waarmee alleen de gezeten bevolking is 
hedoeld:.t. 

Uit het tweede gegeven kan men afleiden, dat rond 1450 de immigratie in 
Gouda begint af te nemen. Het laat twee reeksen cijfers zien, die het aantal 
mensep weergeven dat in een jaar als poorter in Gouda werd aangenomen. 
De eerste reeks loopt van 1390 tot 1417 en toont een gemiddelde van 46 
man per jaar; de tweede reeks loopt van 1456 tot 1466 en geeft een gemid
delde van 31 man per jaar aan. 

Factor 3: kapitaal 
Meer, zij het niet in getallen, kan worden gezegd over kapitaal dat in Gouda 

aanwezig was. Drie sectoren kan men als kapitaalverschaffend aanmerken. 
Ten eérste de bedrijvigheid waarover hierboven werd gesproken: de boom
teelt op de eerste plaats en verder de overige tuinderij , de lakenindustrie 
(vóór 1500 althans), de touwslagerij en de visserij. Belangrijker waarschijnlijk 
is de tweede sector: de handel, zowel de plaatselijke handel, die ontstond uit 
de stapelmarkt-functie van Gouda voor de omgeving - fruit, groente, zuivel, 
graan - als ook de interregionale handel. \\leliswaar zal de laatste gering zijn 
geweest, maar dat zij er is geweest, blijkt naast de verre reizen van Goudse 
schippers o.m. uit een Haarlemse keur, die voorschriften geeft voor de aan
koop van hout in Gouda, vooral uit Duitsland53 • Of de graanmarkt meer dan 
locale betekenis heeft gehad, is niet bekend. Overigens moeten we bedenken, 
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dat een gedeelte van die graanmarkt op rekening kwam van de grote brouwers, 
die handel dreven met hun voorraadsover-schotten5\ wat haar waarde als 
initiële kapitaalverschaffer voor de brouwerij vermindert. 

Bij de sector handel reken ik ook de Goudse middenstand. Naast verkoop 
aan Gouwenaars en marktgangers uit de regio, vormde de verkoop aan de 
passerende schippers een niet te versmaden bron van inkomsten voor tappers, 
herbergiers, touwslagers enz. Gouda bezat immers naast een tol ook een sluis 
en het duurde nooit korter, maar wel vaak langer dan een paar uur voor een 
schip om Gouda te passeren. Een van de redenen, waarom nooit erg tegemoet 
is gekomen aan de klachten daarover van de schippers, is deze bron van 
inkomsten voor de middenstand. Wat anders kan de reden zijn voor de be
paling, dat alleen oorlogsschepen om de stad heen mogen, als na lang aan
dringen in 1577 eindelijk de Mallegatsluis wordt aangelegd? 

De derde sector vormen tol- en sluisgelden. \Veliswaar waren beide eigen
doni van de graaf, maar de stad had er toch voordeel van door middel van 
het pachtsysteem. Om inning van accijnzen en tolgelden mogelijk te maken, 
werden de rechten op heffing door de eigenaar verpacht. Een pachter kocht 
voor een jaar het heffingsrecht en betaalde daarvoor een zeker bedrag, dat 
werd bepaald door hel aantal schepen dat verwacht werd de tol of sluis te 
passeren (de tarieven lagen vast), een zekere opslag per schip als garantie
inkomen voor de pachter en het aantal biedende dingers naar het pachtrecht. 
Werd het aantal te verwachten schepen lager geschat dan nodig was voor een 
jaarinkomen, dan werd de pacht "op rekening bewaard" d.w.z. door de over
heid zelf geïnd. Dè pachter inde voor eigen rekening de pacht en ieder schip 
boven •het geschatte aantal was zuivere winst. De antipathie tegen de, meestal 
welvarende, pachters bewijst te meer, dat het een lucratieve positie was. 

Voor de periode van mei 1543 tot mei 1544 is het aantal passerende sche
pen in totaal bekend (alle schepen betaalden sluisgeld, niet alle tolgeld) : 6.880. 
Helaas is het aantal tolbetalers in dat jaar niet bekend. Voor volgende jaren 
wel: 1557: 2345; 1577: 4558; 1579: 4683 (steeds van februari tot februari). 

Over de opbrengst van de verpachting van het sluisgeld is meer te zeggen: 
van 1356 tot 1393 neemt zij toe van 151 lb. 15 sc. tot 1065 Ibs, in 1544 
bedraagt ze 1000 lb. In die tussentijd heeft de opbrengst echter heftig ge
schommeld als gevolg van oorlogen, twisten enz. Haar maximum bereikt zij in 
1558: 2015 lb.r.r. 

Hoe belangrijk Gouda z'n tol- en sluisopbrcngsten en aanverwant inkomen 
wel vond, blijkt in klare taal uit de stadsrekening van 1491: "Bctaelt XLTill 
tymmerluyden oft smedekncchten, die met bijlen, sagen, hamers, hancboemen 
ende ander gerescap gesonden waren upte overtocht die spoyen (een spoye 
of spui is een sluis) te breek en ... " 

Het ging om een doorvaart, die men bij Benthuizen tussen Leiden en Delft 
had gemaakt, zodat de -scheepvaart niet door Gouda ·heen hoefde "tot groot 
achterdeel van de stede van der Goude". En met het kennelijk succes fris in 
het geheugen, besluit men op I februari 1492 "dat men twindaes ende over
tocht bij \\loerden van gelijcken an stucken slaen soude, als dat oick wat tot 
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afterdeel van de duervaert ter Goude, twelck binnen vier off vijff dagen dair
nae also geschiedde ende an stucken geslagen worde". 

Ook hier is het in wezen de geografische ligging die Gouda bevoordeelt. 
Op drie manieren vormt zij voor de Gouwenaars een inkomensbron, die voor 
de brouwerij-industrie als kapitaalsbron kan hebben gefungeerd. 

Factor 4: onderne,ningsgeest 
De zojuist genoemde activiteiten: boomteelt, marktcentrum, haringvisserij, 

scheepvaart enz. duiden er op, dat de ondernemersmentaliteit zeker in Gouda 
aanwezig was, voorzover het gaat om het nemen van risico 's. Aangaande de 
doorbreking van oude gedragspatronen zij opgemerkt, dat Gouda een jonge 
stad was, die ontstond door ontginning van buiten af, die - getuige de latere 
turfnering - steeds is doorgegaan. Dat betekent, dat steeds nieuwe groepen 
van buitenaf in de stad kwamen, dat er derhalve niet sprake is van één zich 
uitbreidende autochtone groep; "oude gedragspatronen" hadden nog geen kans 
gehad zich te vesticen. - -De bereidheid om risico's te nemen wordt tenslotte gevoed door Gouda's 
plaatsing in een nog weinig ontgonnen niemandsland met als enige plaatse
lijke bestaansmogelijkheid de locale handel. 

De stimulans van de handelsstroom van H anze naar Vlaanderen - blijkens 
de sluisgelden tussen 1 356 en 1393 wat Gouda betreft op gang komend - zal 
voor een dergelijke gemeenschap niet gering zijn geweest. 

Sociaal gezien heeft Gouda het voordeel van een gezonde middenklasse, 
aan het bestaan waarvan voor de economische ontwikk~ling de waarde van 
motivator wordt toegekend. Een middenklasse heeft immers een ideaal voor 
ogen - de klasse der rijken - dat zij, niet lang geleden uit de laagste klasse 
opgestegen, niet onbereikbaar weet. Zij heeft m.a.w. de drang tot spaarzaam
heid en ijver om vooruit te komen, die de armste klasse, waarvoor de afstand 
onoverbrugbaar lijkt, ontbreekt. 

Factor 5: bouwgrond 
Hiervoor zij verwezen naar het bovengenoemde feit , dat de Goudse wallen 

in 1355 zijn uitgelegd en dat de groei van de brouwerij-industrie, die da,1rna 
plaatsvond, kennelijk geen reden is geweest voor een nieuwe uitleg. Pas om
streeks 1573 is er weer sprake van verandering aan de wallen, versterkingen 
ditmaal , die de boomteelt dan naar Boskoop doet verhuizen. 

Factor 6: energie 
Reeds vermeldde ik , dat ik de mening dat de aanwezigheid van goedkope 

brandstof, turf, de voornaamste vestigingsfactor zou zijn, overtrokken vind. 
Dat oordeel berust eensdeels op de constatering, dat er vele factoren van 
belang zijn voor het bier, en als ik al een rangschikking zou moeten aan
brengen, dan komt de transportfactor mij voor deze tijd bepaald belangrijker 
voor, vooral met het oog op het tweede punt, dat tegen de brnndstofstelling 
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spreekt: het gebruik van kolen als brandstof; de turf alléén gaf niet, zoals 
nodig was, een gelijkmatige warmte. 

Dat zulks in Gouda het geval is geweest, blijkt duidelijk uit het onderzoek 
van Smit in Engeland, die aantekent, dat van de 121 schepen, die in de periode 
I 40 J-1403 steenkool uitvoerden uit Scarborough, er 72 uit Noord-Nederland 
kwamen, waarvan 12 uit Gouda56• 

Dat een groot deel van de brandstof uit turf bestond, is in deze tijd echter 
zeker juist en dat Gouda, wat dat betreft een voordelige positie innam, lijkt 
mij evenzeer boven twijfel verheven. 

Factor 7: overige factoren 
Ook hier is het eigenlijk de geografische positie, die Gouda bevoordeelt; 

de ligging geeft het in ruime mate de beschikking over goed, zuiver water. 
Ho_ewel de stad niet, zoals Amsterdam, speciale waterschepen be.hoefde te 
bekostigen of zoals in Kampen en Delft het slaan van een put, toch blijkt uit 
de Informacie, dat er wel kosten verbonden zijn geweest aan huur watervoor
ziening: 

"ltcm omtrent 5 jaar geleden als den dijck van Sparcndam inhrack znc heeft de 
stede te C.oudcrsluys bij ordonnantie van de Hove van Hollant een verlaat gcmaict 
omme tsoutte water te stutten dat hcinluydcn gccost h.::dt ... Ende alsoc tsclvc vcrlaet 
vergacn c~. ende dat van noode es ander gronter ende starckcr te maickcn ... alsoc zij 
dacrbij van tsoutc water beschermt blijven: niettemin duchten... dat de stede tsclve 
alleen sall moeten maickcn, of anders hucrc brouwcrije wacr bedorven. wclck nyeuw 
vcrlaet wel costen sall ... '••. 

Het belang van schippers en scheepswerven volgt uit het grote belang van 
het transport. Gouda bezat beide vanouds en in ruime mate, zoah; al meer
malen bleek , en het zal dan ook zelden zijn voorgekomen, dat het van anderen 
afhankelijk was voor het vervoeren van zijn produkten. 

Het belang van eigen schippers ligt in de mogelijkheid om zelf de afzet
markt te beheersen. Het vervoer door vreemde schippers belemmerde dat, 
gezien de moeilijkheid van redres, als de schipper in gebreke zou blijven. 
Als men zi.in waar door vreemde schippers liet vervoeren zou het veiliger zijn 
geweest om het bier te verkopen aan de schipper, die dan dus groothandelaar 
werd. Het directe contact met de afzetmarkt raakte men daarmee kwijt, een 
bezwaar, dat in deze tijd van slechte verbindingen en informaties bepmtld groter 
was dan tegenwoordig. Het aantal Goudse schippers wordt door de lnfor
mucie op rond de 1000 geschat;;d_ Meegaande met de kritiek van Ramaer511 

achten wij dat aan de ruime kant en zal ca. 500 meer met de werkelijkheid 
overeenkomen. 

Tenslotte dan een overzicht van Gouda's andere exportgebieden60. Wie 
de belangrijkste exporteur naar Noord-Holland was, blijkt wel uit de ramen, 
die Haarlem schonk aan de kerken daar. Dat de export voor Gouda toch wel 
belangrijk was, bewijzen - als steeds - de processen die het over "nieuwich
heden" voerde met Hoorn en vooral met Amsterdam; met de laatste stad vocht 
het tussen 1400 en 1600 vijftien officiële. geschillen uit, die soms tot het Hof 
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des Keizers opliepen. Andere plaatsen, waarvan het vaststaat, dat er Gouds 
bier werd geïmporteerd, zijn Enkhuizen en Alkmaar. Dat er Gouds bier naar 
het oosten ging, blijkt uit de al eerder genoemde Kampense pondtol-registers, 
hoewel dit bier niet door Gouda zelf werd uitgevoerd. Ook via Gorinchem 
ging er bier naar het oosten. De uitvoer naar Middelburg en Veere verdient 
vermelding, omdat zij naast uitvoer naar de steden -zelf, uitvoer naar schepen 
in de haven omvatte. 

Wat dat laatste inhield, is mij niet bekend. Het kan bier voor Frankrijk of 
Engeland zijn geweest - in Middelburg was de stapel van de Franse wijnen-, 
maar ook scheepsbier, dat op Hollandse schepen als drank werd meegenomen. 
Ook hier werden door Gouda geschillen uitgevochten, hetgeen een aanwijzing 
mag zijn voor een afzet van enig belang. 

Wat de export naar Vlaanderen betreft, werd - in tegenstelling tot de 
situatie in Holland - ook verkocht aan dorpen en streken, als het Vrije van 
Brugge en het Land van Waes, wat wijst op de grote bevolking en de rustige 
politieke toestand ter plaatse. Naar Engeland voerden de Gouwenaars behalve 
bier ook hop en graan uit61 • Een speciale relatie tussen het Goudse bier en de 
Engelse woluitvocr, zoals mejuffrouw N.J.M. Kerling suggereert0~, is mij echter 
nergens gebleken. Zij meent, dat de Gouwenaars en anderen, die hun wol 
gingen kopen in de stapelplaats voor Engelse wol, Calais, op de heenreis bier 
meenamen om als betaling voor de wol te dienen. Het is een aantrekkelijke 
suggestie, die zeker in de lijn der verwachting ligt en de export naar Vlaan
deren - met z'n grote internationale stapelmarkt - begrijpelijker zou maken, 
maar helaas, ik heb geen gegevens gevonden, die de these bevestigen. 

Het is niet ongebruikelijk om historische -studiën te besluiten met de stille 
wenk, dat nog veel onderzoek zal moeten worden gedaan in de archieven, 
om ·het behandelde probleem te ontdoen van de vaagheid, waarin de schrijver 
het helaas te veel heeft moeten laten. De lezer zal met mij eens zijn, dat dit 
zeker van toepassing is op mijn onderwerp. Het onderzoek naar een industrie, 
die, zoals de Goudse bierbrouwerij, voornamelijk op de uitvoer was gericht 
moet de archieven van alle steden waarheen werd geëxporteerd, tot zijn werk
terrein rekenen; zij vormen in mijn geval, zoals al uit de tabel blijkt, een 
k Ioeke serie. 

Ik meen van de vaagheid althans zoveel te hebben verhelderd, dat begrijpe
lijk is geworden, dat er in Gouda bier werd geproduceerd voor de uitvoer. 
Blijft mij nog aan te tonen, dat ·het verval wezenlijk dezelfde oorzaak heeft 
gehad als de bloei. 

Wanneer wij nogmaals de openingszin doorlezen - "dat de stede van der 
Goude ghefundeert es upte neringhe vande brouwerie" - dan kunnen we die, 
met het inzicht dat we intussen verkregen, als volgt interpreteren: het wel en 
wee van de stad Gouda hing af van haar plaatsing aan de rivier en van de 
tijdsomstandigheden. De afhankelijkheid van de geografische ligging bleek bij 
de behandeling van de zeven vestigingsplaatsfactoren. 

De tijdsomstandigheden bepaalden of de vraag groot genoeg was om uit-

120 



voer lonend te maken en of de politieke omstandigheden in- en uitvoer toe
lieten. Enerzijds was Gouda dus afhankelijk van - ver verwijderde - leveran
ciers en afnemers, anderzijds van de sterk " tijdgevoelige" vraag naar bier. 
En zo kon de stad op drift raken. Dat deze drift tenslotte eindigde met het 
aan de grond lopen van het bootje, kan men zien als het gevolg van drie 
oorzaken: de concurrentie, de gewoonten en de tijd, en de stad Gouda zelf. 

Met vrij grote zekerheid kan worden gezegd, dat Gouda, wat de produktie 
voor de Vlaamse markt betreft, een voorsprong in tijd had op z'n Hollandse 
concurrenten. De oorzaak daarvan zie ik in het feit, dat de grote internationale 
transportroute naar de stapelmarkt door Gouda liep, waardoor het zich eerder 
dan de anderen bewust was van de potentiële afzet. \Vanneer dan ook overal 
in Holland de eigen brouwerijen in opkomst zijn en de Hamburgers ·hier de 
wind tegen krijgen - verhoogde accijnzen op oosters bier, belemmering van 
he(vervoer (duidelijk blijkend uit de sterke daling in de Goudse tolopbrengsten 
over de periode J 400-1430)03 - waardoor hun export naar Vlaanderen wordt 
bemoeilijkt, ziet Gouda zijn kans schoon om de export die het al op Vlaan
deren heeft uit te breiden en, geholpen door de ,slechte grnanoogsten, die de 
kwaliteit van het Hamburgse bier doen verminderen, met een nieuw produkt 
het grootste deel van de markt, namelijk dat van het goedkope bier, in bezit 
te nemen. Het kennelijke succes roept als het ware om navolging, dus con
currentie, en die komt van twee kanten. De ongunstige ligging m.b.t. factor ] 
eist nu ·zijn tol. De transportkosten van bier zijn immers hoger dan die van 
het benodigde gnran, wat betekent, dat elke stad die dichter bij Vlaanderen 
ligt theoretisch in het voordeel is. Rotterdam en Delft zijn zulke steden. Maar 
het grootste voordeel hebben zij, die op de marktplaats zelf hun brouwerijen 
hebben. De Vlaam-se brouwers, zagen we, hebben al eerder druk uitgeoefend 
op hun overheid om de vreemde bieren te weren; zij blijven dat doen en zien 
de accijnzen op vreemde bieren steeds meer stijgen. De economische achter
uitgang van Vlaanderen, die na 1500 inzet, is daaraan niet vreemd. 

Dat de consumptiegewoonten zich wijzigen, kan worden afgeleid uit het 
feit, dat overal in Noord-Nederland na 1500 het aantal brouwerijen sterk 
afneemt01 • Voor een deel is dat het gevolg van meer kapitaalintensief brouwen, 
d.w.z. meer vaten per brouwsel door grotere ketels, maar de daling is te /iterk 
om alleen daardoor te zijn veroorzaakt (hetgeen bevestigd wordt door de 
geringe verandering in de keuren). Eén van de veranderingen, die hier een 
rol speelt, is zeker de opkomst van de jeneverbranderijen geweest. Een andere 
structurele factor vormt het stelsel van de keuren. De starheid van de keuren 
zelf, die zeer moeilijk veranderd konden worden en zelden zo veranderd wer
den als men wenste, maakte het onmogelijk om zich snel bij de veranderende 
omstandigheden aan te passen. Dat trof Gouda te erger, omdat iedere stad 
onder andere keuren brouwde en omdat die van haar concurrenten, blijkens 
de Goudse protesten, voordeliger waren. 

Als daarin verandering gaat komen door het onderling overleg en eens
gezind optreden van de Generale Brouwers, zijn we in de tweede helft van 
de zeventiende eeuw en is het voor Gouda te laatG:;_ 
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Als derde tijdsfactor is daar de oorlog. Na vele kleinere schermutselingen, 
die de export belemmerden - ofwel omdat het vervoer onmogelijk werd, ofwel 
omdat de marktstad haar accijnzen verhoogde om de oorlogsschade te be
talen - kwam uiteindelijk de opstand van 1568. Werkte de opstand direct in 
door transportbelemmering, het afsluiten van de markt door de Vlamingen 
en verdubbeling van de bieraccijnzen in Holland, indirect werkte zij in, door
dat met verandering van regering verandering in godsdienst gepaard ging. 
Deze verandering betekende vermindering van het aantal feesten en vrije da
gen, afkeuring van spel en drinkgelag, spaarzaamheid en soberder leven. 
Het is geen argument voor 1568, dergelijke veranderingen komen immers 
langzaam tot stand, maar het laat zien, dat de brouwerij in Gouda ook zonder 
de transportmoeilijkheden geen lang leven meer beschoren zou zijn geweest. 
Men denke daarnaast aan de opkomst van de jenever en - later - van koffie. 
en thee. 

Wal minder klare taal tenslotte over Gouda zelf. 
Ik meen dat ook binnen Gouda factoren zijn te vinden, die bijdroegen tot 

de achteruitgang. Achteruitgang niet zozeer van de brouwerij, maar van de 
welvaart. Het bovenstaande toont immers dat voor de brouwerij niet zo heel 
veel kon worden gedaan; wat de welvaart betreft is dat niet zo duideijlk. 

De Goudse overheid heeft zeker steeds de belangen van de brouwers be
hartigd; meermalen is er sprake geweest van vroedschapsleden, die verre 
reizen voor het bier ondernamen en ook het feit, dat de vroedschap voor een 
deel bestond uit (grote) brouwers, wijst daarop. 

Toch kan ik mij niet onttrekken aan de indruk, dat de Goudse overheids
politiek mede oorzaak is geweest van het verval. \Vant steeds komen de 
argumenten van Gouda neer op hetzelfde thema: handhaving van de oude 
voorrechten en privileges. Vrijwel steeds luidt de klacht, dat er nieuwigheden 
zijn ingevoerd door andere steden en het enige verweer dat wordt geboden, 
is star vasthouden aan het oude. 

Wat m.i. heeft ontbroken is een positieve benadering van de problemen, 
het ontplooien van eigen initiatieven op grond van helder inzicht in de aard 
van de veranderingen. 

Tenslotte zijn daar de ondernemers zelf. Het was ongetwijfeld niet ge
makkelijk om een nieuwe nijverheid op te bouwen in een tijd, die enerzijds 
werd beheerst door de opstand en al wat daar bij kwam en anderzijds ·door 
de opkomst van Amsterdam en ook Leiden. 

Amsterdam dat in 15 J 4 met 13.500 inwoners de derde plaats bezette, was 
in 1622 opgeklommen tot een eenzame eerste plaats met 104.932 inwoners. 
Het had de grote stapelmarkt overgenomen van Antwerpen en kon spoedig 
de Hollandse Staten en daarmede de Staten-Generaal naar z'n hand zetten. 
De concurrentie met zo'n stad was niet gemakkelijk, maar wel mogelijk. 
Gouda had immers vele mogelijkheden en bovendien een rijke ondernemers
klasse met alle nodige handelservaring. Hoe rijk de brouwers en ex-brouwers 
wel waren, bleek toen in 1552 de St.-Janskerk atbranddc. Onmiddellijk werd 
het kerkmeesterscollege uitgebreid met brouwers en ex-brouwers en begon 
men met inzamelacties. Binnen korte tijd was een groot bedrag bij elkaar en 
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weinig jaren }ater stond er een nieuwe kerk, mét een carillon-uurwerk, mét de 
beroemde glazen66 • 

De activiteiten van de ex-brouwers hebben zich vooralsnog beperkt tot die 
kerkbouw. De turfnering, die vervolgens opkomt, is nauwelijks Gouds te 
noemen en ook geen industrie. De politiek is ook hier dezelfde gebleven : 
vasthouden aan het recht, dat alle turf in Gouda ter markt moest komen en 
vandaar moest worden uitgevoerd. 

Als dan ook het boek van \Valvis begint met een lang gedicht, dat breed
voerig Gouda's voortreffelijkheid, glorie, rijkdom en pracht uitmeet, dan is 
dat oorstrelende rethoriek uit een rederijkerspen, voorzover ·het niet slaat op 
de periode van de brouwnijverheid. Alleen toen is er van enige glorie en zeker 
van rijkdom sprake geweest. Daarna, helaas, waren er voornamelijk "vratige" 
cell\yen. 

BRONNEN 

1. Voor deze sludie is, naast de navolg,mde werken. dankbaar gebruik gemaakt van 
een onuitgegeven werkstuk over de G oudse brouwerij van de hand van drs. A. van 
der Poes\ Clement, dal aanwezig is in het Goudse gcmeenle-archief. Eveneens 
heb ik dankhaar gebruik kunnen maken van de kennis van prof. dr. P. W. Klein. 
die zo vriendelijk was het manuscript door te lezen en van kritische kanllekcningcn 
te voonien. 

2. Infom1acie up dèn stact faculteyt ende gclcgcntheyt van de steden ende dorpen 
van Hollant ende Vricslant. Leiden. 1866. Uitgegeven door R. Fruin. 
Het inwonersaantal van Gouda werd verkregen uit de Tnformacic, gecorrigeerd 
overeenkomstig de aanmerk ingen van Ramacr: pag. 26. De gemicldcldc biercon
sumptie per ho ofd hch ik geschat o p 200 liter per jaar. als gemiddelde tussen de 
door 1-! icolas. pag. 17 genoemde 150 en 250 liter. 
De produktic werd berekend uit het voor 1491 in de 1ahel genoemde getal van 
4.237 brouten; een hroule kwam in d ie tijd voo r Gouda overeen met 31 vaten. 
terwijl men volgens Doorman. 98 een gouds vat (stockstic) kan stellen op 117 
liter, Als produktic krijgt men aldus 16.681.069 1. terwijl de consumptie ligt tussen 
1.200.000 en 1.8()().000 1. 
J. C. Ramacr: " De middelpunten van hcwoning in Nederland voorheen .:n thans'', 
pag. 26. Tijdschrift van hel Koninldi.ik Nederlandseh Aard rijkskundig Genootschap. 
192 1, afl. r. 
E. Nicolas: "Gerst en Bier'', Centraal lnstit1mt voo r Voedingsonderzoek, T.N.O" 
Zeist. 
G . Doorman: " De middeleeuwse brvuwerij en de gmil". Den Haag. 1955. 

3. De gegevens over de agrarische en L-conomisd1e geschiedenis werden voornamel ijk 
ontleend aan: 
B. H. Slichcr van Bath. " De agrarische geschiedenis van West-Europa". Aula
pocket nr. 32, Utrecht, 1960. Hoofdstuk 2 ,:n 3. 

4. Nicolas, pag. 7 en G. z. Jol: "Ontwikkeling en organisatie der Nederlandsche 
Brouwindustrie" . Haarlem, 1933, pag. 89-90. 

5. Jnformaeie, pag. 373-375. 
6. Et:n overzicht. van de werking van de stapelmarkt is Ic vinden in T . P. van der 

Kooy: "H olland als centrale stapelmarkt in de zeven tiende en achttiende eeuw", 
opgenomen in de bundel " Van Stapelmarkt tot \Velvaartsstaat' '; uitgt:gevcn onder 
redaktie van prof. P. \V. Klein; Rollerdam 1970; pag. 9-2.1. 
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7. E. van Meteren: "Historiën der Nederlanden 1550-1612"', Antwerpen, 1614?. folio 
201; linker kolom. 

8. G. D. J. Schotel: "Het Oud-Hollandsch Huisgezin der zeventiende eeuw". Leiden. 
2dc druk, pag. 305 e.v. 

9. Illustratief is hier de lijst van 154 spelen en spelletjes - met vaak zeer intrigerende 
namen - op pag. 27- 29 van G. J. Dozy: "Spel en spelen". Opgenomen in de bundel: 
"Uit onzen bloeitijd. Schetsen van het Leven onzer Vaderen in de XVIIe eeuw". 
J. Emmering, Amsterdam (z.j.). 

10. Nicolas venncldt dit voorval op pag. 17 zonder nadere hronaanduiding. 
11. Nicolas, pag. 17. 
12. Nicolas, pag. 12, vermoedelijk conform Van Loenen: " De Haarlemse Brouwin· 

duslrie voor 1600", Amsterdam 1950. pag. 39. 
13. W. J. Sangcrs: "De ontwikkeling van de Ncdcrlandschc tuinbouw·•. Zwolle 1952. 

pag. 50. 
14. "Volledige beschrijving van alle konslen ambachten enzovoort" zestiende stuk: 

Jakobus Buys: "De Bierbrouwer". Dordrecht, 1799 pag. 45. liet gedicht is van 
Conslanlijn Huygens uil zijn bundel " Korenbloemen''. 

15. Buys, pag. 50 e.v. 
16. De gegevens voor de hierna volgende beschrijving zijn verkregen uit Buys. Nicolas 

en Doonnan en uit A. Hallcma en Ir. J. A. Emmcns: " Het bier en zijn brouwers". 
Amsterdam 1968. 

17. Het mij bekcnde voorbeeld van hel kanl en klaar kopen van de mout heeft be
trekking op Breda en is te vinden in: A. J. M. Beenakkcr: " l3rccla in de eerste 
storm van de opsland'', Tilburg 1971 pag. 5-9. Het is hel enige mij bekende voor
beeld en ik weel derhal\'e niet of iets dergelijks in Gouda is voorgekomen. 

18. P. Lindemans: "Uil het archief der Drussclse ambachten: Il - Het hier en het 
Drouwcrsambachl". "Eigen schoon en de llrabandcr. Orgaan van de ge.~chied- en 
oudheidkundige kringen van West-Brabant en Oost-Brabant"' . 28, I 945, pag. 118 
e.v. Dat de kuyl de nazoo is. wordt vermeld op pag. I 21. 

19. Buys, pag. 40-45. 
20. Gemeente-Archief Gouda. Tuigb<)ek 1533-1560, R'. A. Gouda. inv. nr. I 28, folio 

!07 e.v. 
21. Slicher van Bath, pag. JlX) . 
.!2. Buys~ pag. 23. 
23. De gegevens voor Haarlem. Utn.-cht en Gouda komen uit Doorman, pag. 96-98; 

de gegevens voor de Brusselse kuyt komen uit Lindemans, pag. 120. 
24. Doorman, Nicolas, F. Kelner: .. Handel en scheepvaart van Amsterdam in de l 5de 

eeuw' '; E. M. A. Timmer: "'De generale brouwers van Holland''. 
25. J. Grewe en W. Lutterbcck genoemd door J)oorman, pag. 67. Daarnaast tevens 

Aloys Sehulte: ·•vom Gruthiere". Sonderabdruek aus Annalen des Historischen 
Vereins für den Niedcrrhcin. Heft LXXXV (z.j.), pag. 141. . 

26. Het is merkwaardig dat Doorman hier niet de parallel heeft getrokken met het door 
hem gesignaleerde gebruik om de gruitaccijns te blijven heffen. ook over bier waar 
geen gruit maar hop in zat, alsof er in het bier gruit was vcrbrouwen. Hel zou 
voor de hand liggen om de kuyt, volgens hem zonder hop, te belasten alsof er hop 
in had gezeten. Gezien het navolgende lijkt het mij overigens toe dat dit niet hel 
geval is geweest, althans wat Gouda betreft. 

27. A. R. A. Den Haag. archief grafclijkheidskamer. rekeningen nr. 1713. Geciteerd bij 
Van der Poest Clement, pag. 57. 

28. H. F. Wessels: "Gouda. proeve ener stadsmonographie". Utrecht 1939. pag. 14. 
29. Lindemans, pag. 120-121. 
30. Een uilvoerige behandeling van het begrip "bierstal"' is te vinden in hel werksl1Lk 

van Van der Pocst Clement, die tevens een aantal bronvcrwijzingcn geeft (pag. 
88-102). 

31. De regel "Bier bij Dier·• blijkt cxplieicl uit stukken in het voorbodcnboek van de 
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gemeente Goes, folio 72. te vinden in het Gemeente-Archief aldaar en aangehaald 
door Van der Pocst Clement op pag. 95-96. 

32. De berekening is gemaakt aan de hand van de cijfers die Doorman verschaft in zijn 
bijlage over de samenstelling van brouwsels. pag. 96-98. Het gemiddelde omvat 
alle daar genoemde brouwsels met uitzondering van de Haarlemse kuyt uit 1407, 
waarvotlf de cijfers van het hier ontbreken; het Amersfoortse hier uit 1484 heb 
ik alleen in de laatste samenstelling genomen, dus alleen de getallen 3880 liter bier 
en 3880 kg. bier. 

33. W. Jappe Alberts en H. P. H. Jansen: ' 'Welvaart in \Vording'", Den Haag. 1%4, 
pag. 173. 

34. J. F. Niermcycr: "Historische schets van den Nederlandschen handel van de acht
ste tot de negentiende eeuw"'. " De economist"' 1943, nummer 7 /8. De bedoelde 
stelling siaat op pag. 333-334 van nummer 7. 

35. J. van Dillen: "'Het economisch karakter der middeleeuwse stad". Amsterdam, 
191 4, pag. 191. 

36. De eerste regels van het gedicht waarmee wordt ingeluid: 1. Walvis: "Beschrijving 
der stad Gouda", Gouda; 1713(?). 

37. "N. W. Posthumus: " De geschiedenis van de Leidsche lakenindustrie"', pag. 36-37 
geciteerd bij Jappc 1\lherts, pag. 141. 

38. Voor uitvoerige bronvermelding zij verwezen naar Van der Poest Clcmt.!nt, pag. 
279-290. 

39. Wcssels. pag. 36. 
40. Sangcrs. pag. 40. 45. Voor de l6dc eeuw: pag. 63. 75. 
41. Sangcrs, pag. 50. 
42. Geciteerd bij Sangcrs, pag. ll4. 
43. J. C. Ovcrv~)Ordc en J. G. Ch. Joosting: ' ·De gilden van Utrecht" Den Haag. 1896 

deel IL pag. 112. 
44. Van Dillen, pag. 111. 
45. Jappc Albcrts. pag. 188-9. 
46. Hallcma, pag. 53. De bedoelde keur dateert wat Gouda hetrcrt van 11 januari 

1392 en is te vinden in het Oudste Yerhuurboek in het G.A. te Gouda onder de 
litcl : '"Bycr Ic hrouwcn dat men noemt Goudts Hamburchs"'. 

47. Geciteerd bij Hallema. pag. 46. die helaas geen hron vcrmddt. 
48. Hanzcrcccssc 1431-1476, VII, pag. 812 en 818. 
49. Zie tabel ll. Tevens Informacie, pag. 385: ·•up Vlc arle scggen. dat de prim;ipalc 

neringe van der stede van der Goudc, daer die stede bij stacl. is de hrouwcryc. 
ende hebben in als 148 hrouweryen, ende over IO jaeren wacrcn aldacr wel 156 of 
J 57 brouwerycn, ende declineren aldus .. overmits die nycuwichedcn die dagelicx 
upte Goutsche hyeren gestelt werden in Ylacndren, Brabant ende Hollant ... " 

50. Blijkens de Rechtsbronnen van Gouda, geciteerd door Van der PQest Clement op 
pag. 200. 

51. z. W. Sneller: "Handel en verkeer in het beneden-Maas gebied tot het eind der 
zestiende eeuw'". De Nederlandsi:he Historiebladen. 2. 1939. pag. 360. 

52. Informacic. pag. 383-4. 
53. Van Dillen, pag. 136. 
54. Te noemen zijn in dit verband twee cilaten uit de Verspreide Collecties nr. 439 

van het A.R.A. in Den Haag. 
De brouwer Willem Dammasz verklaart te Gouda in 1546: " dat wacr es dat hij 
binnen een jaer of twee herwerts somwijlen een hoet Rogs, hem tncgcsQnden vuyt 
Vlaendcren van syn byerstedc, by de sack vercoft heeft alhyer upte marct ... ·• 
De Goudse hrouwstcr Marytgcn Geeryts, Thomas Voppcnzoons weduwe, ver
klaart eveneens in 1546: " ... dat die brouwers ter (joude. hebbende haer bycrstallen 
in Vlaendercn, als zij eenich vlaemsch coorn dat van haer byerstal gecomcn es 
Cover hebben, zij tselvc overdeel seyndcn ter rnarct ter plaetse daer zij meenen 
dattet wacrsle es ... " 
Uitvoeriger citaat zie Van der Pocst Clement, pag. 76. 
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55. A.R.A. Den Haag, archief grafelijkheidskamer. rekening domeinen. Uitgebreid 
geciteerd door Van der Poest Clement, pag. 269 e.v. 

56. H. J. Smit: ··Bronnen tol de geschiedenis van de handel met Engeland" geciteerd 
bij z. W. Sneller: "Geschiedenis van den steenkolenhandel van Rotterdam'' Gro• 
ningen, 1946, pag. 53. 

57. [nformacie, pag. 379-80. 
58. fnformacie, pag. 384. 
59. Ramaer, pag. 26. 
60. Voor bronnen van deze gegevens zij verwet.cn naar Van der Poest Clement, voor

namelijk hoofdstuk VL 
61. Wat het hier betreft o.m. N. J. M. Kerling: .. Commercial relations of Holland and 

Zeeland frnm the late 13th cenlllry of the close of te middle ages" Leiden, 1954, 
pag. 114, 116. Wat graan en hop betreft: Smit. 2de deel, eerste stuk, pag. 122, 
994, e.v. 

62. Kerling. pag. 11 4-15. 
63. Jappe Alberts. pag. 195. 
64. Zie o.a. L. Burema: ·' De voeding in Nederland van de middeleeuwen tol de twin

tigste eeuw··. Assen 1953. pag. 76. 
65. E. M. A. Timmer: .. De generale brouwers van Holland ... Haarlem 1918, pag. 23-24. 

Dat Uouda zelf heeft geijverd voor een Generale Brouwcrskeur blijkt uit de 
Vroedschapsresolutic van 9 juli 1543. waarin wordt gesproken van de wens tot "een 
gcneraelc pcyl van brouwen over geheel Hollant'·. Hel besluit om zich daarvoor 
in te zetten wordt hernieuwd in de Vrocdschapsvcrgadcring van 15 september 1547. 
Ec::n algemeen voorschrift over de wijze van hrouwen komt af in 1549 in een plak
kaat van Karel V. Dat is echter niet meer dan een eerste stap; de volgende stappen 
zijn gelijkmakingen van de accijns en andere plichten. Daarmee houden zich de 
Generale Brouwers bezig. 

66. Walvis, deel 2, pag. 50 e.v. 
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TABEL J: Berekening va n de kostprijs van een broute bier door Gouda in 1514 
(in door mij enigszins veranderde volgorde): 

grondstof 

brandstof 

(+accijns?) 

arbeid 

materiaal 

' 1. 8 zak haver à 5 scepcl 
(23 voor Oosters. 25 voor niet Oosters graan) 

2. wegens verlies door de eest: 
3 il 4 scepcl 

3. 5 zak tarwe of rogge à 3 scepcl 
(meestal rogge wegens de duurte der tarwe) 

4. 4 zak gerst à 4 scepcl 

5. hop 

turf 
hout (brandstof v. d. eest) 

die brouwersknecht 
malen 
die kuiper 
die stoetsters 
een onderbroustcr 
een valer 
den brougenacr 
de11 sleepper 

8. bezems. boenders en kaarsen 
slaan van broutouwe en verlies van tonnen 

9. ons g.h. domcym:n 
huishuur 

23 tot 25 S - d 

1 S9½ d 

15 S - d 

14 S 6 d 

2 S 6 d 
12 d 

6 S 
2 S 6 d 

14 d 
2 S <, d 

18 cl 
8 d 
7 d 
3 cl 
2 cl 
5 d 

4 d 
18 d 

8 d 
2 S 

- -·--· 
80 S ½ d 

Vanaf post .'i zijn de getallen berekend door het totaal per jaar om te slaan over het 
aan tal brouwsels per jaar. 

Stt1c•tsl<' rs of stootsters zijn de vrouwen. die het beslag maken. 
/Jro111011wc is een verzamelwoord voor a lle mater iaal dat bij het brouwen wordt ge• 

hruikl (kuipen, oven enz.). 
Wal een hrougemwr is, is mij onbekend; gezien zijn loon is het geen brouwer; wel

licht heeft hij, gezien zijn plaats onderaan in de oorspronkelijke opstelling. vóó r de 
sleeppcr, iets met. de accijns te maken? 

Ons g.h . do111cy11,:11 is de belasting, die men aan dc graaf verschuldigd was; g.h. = 
genadige heer. 

8ro11: De berekening wordt door Gouda gebruikt in een proces tegen Amsterdam 
en is te vinden in de stukken daarover in hel Goudse Gemeente-Archief. Geciteerd bij 
Van der Poest Clement , pag. 195. 
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TABEL Il: Produkticcijfcrs van de Goudse brouwerij-industrie. 

Bron: Rekening der domeinen, archief der grafelijkhcidskamer, A.R.A. Den Haag, 
geciteerd bij Van der Pocst Clemo.:nt, pag. 206 e.v. 

De cijfers hebben betrekking op de maanden november t/m november; het jaartal 
geeft het jaar aan waarin hel grootste deel van die periode valt (nov. 1479-nov. 1480 
wordt dus 1480). 

De cijfers luiden oorspronk<!lijk in broutcn en zijn door mij omgewerkt tot vaten. 
N.B. Vóór 1540 bestond een broute uil 31 vaten, daarna uit 41. 

1480 369.799 1544 227.755 1556 87.248 1568 81.836 
1481 271.002 1545 146.698 1557 121.893 1569 85.813 
1482 267.654 1546 196.021 1558 120.909 1570 86.633 
1483 273.947 1547 183.803 1559 124.271 1571 46.904 
1484 273.513 1548 202.171 1560 126.608 1572 24.149 
1485 204.228 1549 186.263 1561 119.474 1573 20.418 
1486 263.779 1550 187.288 1562 125.583 1574 19.680 
1487 55.769 1551 160.597 1563 113.242 1575 14.596 
1488 245.768 1552 125.009 1564 98.154 1576 18.614 
1489 128.092 1553 110.290 1565 92.455 1577 18.()40 
1490 222.425 1554 106.354 1566 95.489 1578 21.074 
1491 131.347 1555 121.934 1567 90.897 1579 28.536 

1580 10.250 

TABEL lil 

1 Aardenburg 20 Goes 39 Quaet Atrecht 
2 Alkmaar 21 Gorkum 4() Rollerdam 
3 Amsterdam 22 Oen Haag 41 Rupelmonde 
4 Ani werpen 23 ·s Heer Arentskerke 42 Saaftingen 
5 Arnemuyden 24 Hoorn 43 · Sint Winoksbergen 
6 Axel 25 Il ontschoten ~4 Sluis 
7 Biervliet 26 Hulst 45 Tacmzickc 
X Blankenherge 27 Kieldrecht 46 Terneuzen 
9 Bocckout 28 Land van Waas 47 Thicl 

10 Bocckoutcramhacht 29 Leiden 48 Utrecht 
11 Brugge 30 Markcrckcn 49 Veere 
12 Cortgenc JI Middelburg 50 Vcntc 
13 Dendermonde 32 Moerheke 51 Veurne 
14 Diksmuiden 33 Nieuwpoort 52 Vcurncambacht 
1 .5 Duinkerken 34 Oosthurg 53 Het Vrije van Brugge 
16 Ecclo 35 Ostende 54 Vuytbergcn 
17 Enkhuizen 36 Oudewater 55 Watervliet 
18 Gatencsse 37 Overmocr 56 Woerden 
19 Gent 38 Polder van Namen 57 Wynderhoudlc 

Voor bronnen zie Van der Poest Clement. behalve voor Thiel waarvoor: Van 
Dillen, pag. 192. 

De plaat~en IO, 18, 25, 30, 37, 42, 45 en 55 z ijn niet op het kaartje aangegeven. 
Het zijn alle plaatsjes in Vlaanderen (geweest?), maar niet opgenomen in gangbare 
atlassen. 
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