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Van de redactie

Paul van Horssen

Twee jaar geleden lieten we u weten dat de redactie be-
sloten had in het kader van 750 jaar Gouda in 2022 vier 
themanummers uit te geven over kenmerkende Goudse 
onderwerpen.

Dit nummer staat onder redactie van Christiaan van 
der Spek en heeft als thema ‘Gouda en zijn producten’. 
Het eerste product is vanzelfsprekend bier. In zijn boek 
Stad van bier. Hoe Gouda de grootste bierproducent van 
Europa werd heeft Remco van Gastel nog eens overtui-
gend laten zien waarop de welvaart in Gouda in de late 
middeleeuwen was gebaseerd. In zijn bijdrage voor deze 
Tidinge diept Van Gastel een aspect verder uit. Hij be-
schrijft hoe het Goudse stadsbestuur grip probeerde te 
krijgen op de vele betrokkenen bij de bierindustrie en 
hoe deze overheidsbemoeienis uitpakte. 

In 1578 meldde de Goudse vroedschap dat de handel 
in turf het voornaamste middel van bestaan was voor de 
Gouwenaren. ‘Het ging daarbij nadrukkelijk om de han-
del en het vervoer, niet om de winning. Die vond plaats 
in het gebied rondom de stad’, schrijft Arjan van ’t Riet 
in zijn artikel ‘Het Goudse platteland als wingewest van 
de stad’. In de periode 1 mei 1569-30 april 1570 expor-
teerde Gouda ruim 1.300.000 ton. Het leverde enorme 
werkgelegenheid en inkomsten van de accijnzen op, 
maar had Gouda ook oog voor de negatieve gevolgen 
voor het omringende land en dorpen?

De periode tussen 1675 en 1737 kan volgens Ruud 
Stam, de auteur van de derde bijdrage ‘Gouda, pijpen-
stad van betekenis. Stimulans en remmende voorsprong’ 
worden bestempeld als de grootste bloeiperiode van de 
Goudse pijpenindustrie. Deze nijverheid domineerde de 

economie van de stad en het verval na ± 1750 betekende 
dan ook het begin van een periode van armoede. Niette-
min was Gouda in de tweede helft van de 18e eeuw nog 
steeds het centrum voor de pijpenmakers in West-Europa.

En het plateel dan, zult u zich afvragen? In het Gouwe 
Verhaal spreekt Gert Jan Jansen met Peter van der Kroef. 
Deze bekende plateelschilder neemt u mee in de geschie-
denis van het Goudse plateel van na de Tweede Wereld-
oorlog. Een boeiend verhaal van een kleurrijk man, over 
katholiek Gouda, over Regina en natuurlijk over zijn vele 
tekeningen. 

De redactie is na het overlijden van Adri van den Brink 
op zoek gegaan naar een nieuwe redacteur. Die hebben 
we gevonden in de persoon van Cor Revet. Cor heeft na 
zijn rechtenstudie gewerkt in het openbaar bestuur van 
o.a. provincie en gemeente. Hij is actief binnen Die Goude 
als lid van het Watergilde en hij was ook een van de  auteurs 
van Stad van de Gouwenaars. Velen kennen hem inmiddels 
ook als docent en examinator bij de cursus Goudologie. 
Hij is lid van de gemeentelijke straatnamenadvies com-
missie, de klantenadviesraad van het streekarchief en be-
stuurslid van de Stichting Vrienden van Archief en  Librije. 
U zult begrijpen, dat wij Cor van harte welkom heten in 
onze redactie.

Met evenveel blijdschap kunnen we bovendien melden 
dat Rinus Lasschuyt besloten heeft ook voor de Tidinge de 
afbeeldingen te bewerken. U kunt meer over Rinus lezen 
in de laatste Nieuwsbrief van januari 2022.

1995 Groeneweg, getekend door plateelschilder Peter van der Kroef
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Anno 1514 behoorde Gouda tot de grootste 
en belangrijkste steden van Holland. Stads-
bestuurders maakten geen geheim van de 
motor achter dit succes: Gouda was volgens 
hen gefundeerd op bier.1 De stad was op dat 
moment al ruim een halve eeuw de grootste 
bierproducent van Europa. In 2021 verscheen 
over dit bijzondere verhaal het boek Stad van 
bier bij Die Goude. Hierin zet auteur Remco 
van Gastel uiteen hoe Gouda zich kon ont-
wikkelen tot bierhoofdstad, wat dit bete-
kende voor de stad en waarom we daar van-
daag de dag niets meer van zien. Voor deze 
editie van de Tidinge gaat Van Gastel dieper 
in op één specifiek onderdeel van deze ge-
schiedenis. Hij beschrijft hoe het Goudse 
stadsbestuur grip probeerde te krijgen op de 
vele betrokkenen bij de bierindustrie en hoe 
deze overheidsbemoeienis uitpakte. 

De eerste vijftig jaar dat Gouda zich een stad mocht noe-
men, waren de productie en consumptie van het bier 
binnen de stadsgrenzen waarschijnlijk goed in even-
wicht. De lokale brouwers hadden geen reden om veel 
grotere hoeveelheden te brouwen dan hun stadsgenoten 
konden drinken. Het bier was beperkt houdbaar en zou 

Het bier aan banden

Remco van Gastel

Afstrijken van de schepels (Uitsnede van Hendrick Bloemaert, ‘De jaar-
lijkse voedseluitdeling aan de armen door Maria van Pallaes’, 1657 (di-
verse fotografen; collectie Centraal Museum, Utrecht)

na twee weken een onaangename, zure smaak krijgen.2 
Een keerpunt in de Hollandse biergeschiedenis werd ge-
markeerd op 1 mei 1321, toen graaf Willem III de Hol-
landse brouwers toestemming gaf voor het toevoegen 
van hop aan hun bier.3 Deze hop zorgde voor een sterk 

4
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Wie op kaarten uit de 18e eeuw het polder-
gebied rondom Gouda bekijkt, zal verbaasd 
zijn dat er met name aan de westkant nauwe-
lijks land, maar erg veel water te zien is. Het 
was het resultaat van eeuwenlange turfwin-
ning, in veel publicaties aangeduid als het 
‘landvernielend slagturven’. De stad lag dan 
ook in de onmiddellijke nabijheid van een 
van de oudste turfwinningsgebieden van 
het huidige Groene Hart: de Wilde Venen in 
Schieland, het middelste deel van het Zuid-
Hollandse veengebied. Dat de turfwinning 
en de gevolgen daarvan van groot belang 
waren voor de dorpen in het gebied zal dui-
delijk zijn. Maar hoe belangrijk de turfwin-
ning voor Gouda was, is wat onduidelijker.

In zowel het in 2002 verschenen boek Duizend jaar Gouda 
als in het recent verschenen Geschiedenis van Gouda 
wordt aandacht geschonken aan de turfhandel. Beide 
boeken stellen vast dat Gouda al in de 13e eeuw bekend 
stond als stad waar turf kon worden gekocht en dat 
Goudse poorters actief waren in de turfwinning in nabij-
gelegen dorpen. De turfhandel was niet alleen belangrijk 
voor de stad vanwege de heffing van turfaccijns, maar 
ook omdat het vervoer van de turf een enorm aantal ar-
beidsplaatsen opleverde. Het was niet voor niets dat de 

vroedschap in 1578 meldde dat de turfnering de hoofd-
nering van de stad was. Het ging daarbij nadrukkelijk om 
de handel en het vervoer, niet om de winning. Die vond 
plaatst in het gebied rondom de stad.1

Voor de latere periode schenken beide genoemde 
stadsgeschiedenissen geen aandacht meer aan de turf-
winning. Was het Goudse belang inmiddels verdwenen? 
De vraag dringt zich op welke relatie de stad had met de 
turfwinning. Was het steken en later baggeren van turf 
daadwerkelijk een ‘hoofdnering’ voor de Goudse econo-
mie? En hoe verhield zich dat met de veendorpen in de 
omgeving?

Drie veengebieden, twee uitgevoerd

Voor het schetsen van een beeld van de turfwinning rond 
Gouda moeten de gebieden rond de stad afzonderlijk 
worden bekeken. De turfwinning vond er plaats in op-
eenvolgende perioden. Aan de zuidwestkant van de stad 
lagen de oudste turfwinningsgebieden. Dat van de Wilde 
Venen en de veenderijen onder de ambachten Nieuwer-
kerk aan den IJssel en Capelle aan den IJssel. Daar werd al 
in de middeleeuwen turf gewonnen. Het gebied aan de 
noordoostkant, dat van de huidige Reeuwijkse Plassen, 
vormde het tweede turfwinningsgebied. Daar werd vanaf 
de 18e eeuw turf gewonnen. Anders dan in de genoemde 
eerste veengebieden zijn hier de door de turfwinning 
ontstane plassen nooit drooggemaakt. Aan de zuidoost-
kant van de stad lag een derde turfwinningsgebied. Het 
betrof een aanzienlijke oppervlakte van de Krimpener-

Het Goudse platteland als wingewest 
van de stad

Arjan van ‘t Riet
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Eerstegeneratiepijpen uit Gouda (foto Freek Mayenburg)

Gouda, pijpenstad van betekenis. 
Stimulans en remmende voorsprong

Ruud Stam 
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is aan Goudse producten? Daar voel ik me wel bij 
thuis. Het Gouds plateel heeft tientallen jaren cen-
traal gestaan in mijn leven, met name bij de Regina. 
Mijn vrouw heeft bij Unichema gewerkt, de voortzet-
ting van de Goudse kaarsenfabriek. Zelf ben ik eigen-
lijk ook een Gouds product, geboren in Korte Akke-
ren. Ook de duizenden tekeningen en schilderijen die 
ik heb gemaakt, mag je misschien dat predicaat ge-
ven, al hebben die lang niet allemaal Gouda als onder-
werp. Alleen over Goudse kaas en over stroopwafels 
heb ik weinig te melden, maar ik lust ze wel.’

Opgroeien in Korte Akkeren

‘Op 21 september 1947 ben ik geboren als Petrus Corne-
lis van der Kroef. Het was op de Da Costakade, maar al 
gauw gingen we naar de Schaepmanstraat, ook in Korte 
Akkeren. Ik was de oudste in een rooms-katholiek arbei-
dersgezin, waar nog twee zussen en twee broers bijkwa-
men. Mijn vader kwam uit ’t Weegje en ging werk zoeken 
in Gouda. Zijn oudere broer Jan werkte in een plateel-
bakkerij. Oorspronkelijk kwam de familie Van der Kroef 
uit Snelrewaard. Moeder stamde uit een Boskoopse 
tuindersfamilie. Vader en moeder zijn in 1944 in Gouda 
getrouwd, geen periode om feest te organiseren. Er is 
niet één foto gemaakt. Om dat te compenseren hebben 
we bij hun 40-jarig huwelijk een fotosessie belegd in het 
Van Bergen IJzendoornpark: met zijn tweeën op een 
bankje, met alle vijf kinderen en met alle kleinkinderen 
erbij. Goed dat we dat gedaan hebben. Niet zo lang 

Peter van der Kroef (foto auteur)

Peter met zijn zus Marian (collectie PvdK)

gouwe verhalen

Peter van der Kroef
Gouwe Verhalen is een serie interviews met mensen die 
het verleden van Gouda zelf hebben beleefd.

Gert Jan Jansen

Peter van der Kroef  (1947)

36

daarna overleed mijn vader, amper 65 jaar oud.
Mijn vader had meer dan alleen lagere school, hij haal-

de ook het middenstandsdiploma. Door de crisis en de 
oorlog was hij echter niet aan het werk gekomen. Voor 
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lezingen 2022
14 maart  Henkjan Sprokholt
lezing n.a.v. de publicatie Geschiedenis van Gouda over 
de vroegste geschiedenis van Gouda. Plaats: Westerkerk, 
Eerste E.J. Potgieterstraat 37

Verdere lezingen staan gepland op 28 maart, 13 april en 
23 mei. In principe vinden de lezingen plaats in  Concordia, 
maar door de coronapandemie staat dit nog niet vast. 
Houdt u de website van Die Goude in de gaten, alsmede 
publicaties in de Goudse media.
De lezingencommissie heeft een aantal lezingen online 
gezet op de website van Die Goude.

AgendaAuteurs

Remco van Gastel studeerde economie in Utrecht en 
woont sinds 2009 in Gouda. In 2011 rondde hij de cursus 
Goudologie af en afgelopen jaar publiceerde hij, in 
samenwerking met Die Goude, het boek Stad van bier.  
In het dagelijks leven houdt hij zich bezig met het 
tegengaan van kansspelverslaving en schrijft hij 
 regelmatig artikelen voor de Goudse Post.

Arjan van ’t Riet studeerde geschiedenis aan de 
Universiteit Leiden, waar hij in 2005 promoveerde op 
een onderzoek naar de turfwinning in de zogenaamde 
buitenrijnse ambachten van het Hoogheemraadschap 
van Rijnland tussen 1680 en 1800. Hij is werkzaam bij 
het Gemeentearchief Alphen aan den Rijn.

Ruud Stam is een verzamelaar van kleipijpen. Hij is 
voorzitter van de pkn, Stichting voor Onderzoek 
Historische Tabakspijpen, en lid van het bestuur van de 
Académie Internationale de la Pipe. Hij is in 2019 
gepromoveerd in Utrecht op een onderzoek naar de 
economische ontwikkeling van de Nederlandse kleipij-
pennijverheid in de 17e en 18e eeuw.

Gert Jan Jansen is vicevoorzitter van Die Goude en 
hoofdredacteur van de Nieuwsbrief. Tevens is hij 
medewerker voor de rubriek ‘Gouwe Verhalen’.
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