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Voorwoord 

De pijpennijverheid in Nederland is een nijverheidstak die zich na zestienhonderd sterk 

ontwikkeld heeft en een grote omvang gekregen heeft. Vooral in de tweede helft van de 17e 

eeuw en in de 18e eeuw was de Goudse pijp van een zo hoge kwaliteit, dat deze maatgevend was 

voor de productie in grote delen van Europa. Export van vele miljoenen stuks per jaar was dan 

ook het resultaat en vele duizenden waren werkzaam in deze tak van nijverheid.

Over de pijpennijverheid in Nederland en in het buitenland is veel gepubliceerd. Een groot deel 

van dit onderzoek is gedaan door mensen die beroepsmatig niets of weinig met geschiedenis 

of archeologie van doen hebben, maar wel zeer geïnteresseerd zijn geraakt door vondsten van 

kleipijpen. Velen van hen zijn verzamelaars. Een aantal van hen zijn onderzoek gaan doen en 

hebben belangrijke bijdragen geleverd aan de kennis over de pijpennijverheid. Eén van hen 

heeft zich ontwikkeld tot een professionele onderzoeker en is conservator van het Amsterdam 

Pipemuseum. Veel van de onderzoekers zijn verenigd in de PKN, Stichting voor onderzoek 

historische tabakspijpen. Door de inzet van al deze mensen is veel bekend over de geschiedenis 

van de kleipijp. Onderzoek met een economisch-historische invalshoek is echter nauwelijks 

gedaan. Dit proefschrift voorziet in deze leemte.

Van het onderzoek dat gedaan is naar kleipijpen en de kennis bij de onderzoekers is door 

archeologen veelvuldig gebruik gemaakt, zowel in ons land als ook in het buitenland. Juist 

omdat de kleipijp een goede hulp kan zijn bij het dateren van vondstcomplexen en informatie 

over deze pijpen inzicht geeft in handelsstromen, is onderzoek naar de ontwikkeling van de 

kleipijpennijverheid voor archeologen interessant. In de economisch-historische literatuur 

daarentegen is helaas nog door weinigen gebruik gemaakt van de beschikbare kennis op dit 

terrein. Omgekeerd lijken de onderzoekers van pijpen vaak weinig oog gehad te hebben voor 

belangrijke inzichten die in de economisch-historische literatuur te vinden zijn. Deze constatering 

is de aanleiding geweest voor het schrijven van dit proefschrift. Dit onderzoek is er in de eerste 

plaats op gericht om het hoe en waarom van de economische ontwikkeling van de pijpennijverheid, 

met extra aandacht voor de, voor deze nijverheid zo bepalende export en handel, in beeld te 

brengen. Tevens is ernaar gestreefd om een omvattend beeld neer te zetten en de bestaande 

kennis en literatuur beter toegankelijk te maken voor onderzoekers. Voor de beschrijving van de 

export is ondermeer gebruik gemaakt van gecorrigeerde data uit publicaties van opgravingen in 

landen over de hele wereld. De database met deze gegevens, die ten behoeve van dit onderzoek 

is opgesteld, is gepubliceerd op de website van de PKN, Stichting voor onderzoek historische 

tabakspijpen (www.tabakspijp.nl). 

Het is te hopen dat dit onderzoek ertoe bijdraagt dat wederzijds meer gebruik gemaakt wordt 

van de beschikbare kennis en inzichten.

| 15





1
Vraagstelling, achtergrond en het 

begin van het pijproken



1.1. Vraagstelling, afbakening en beperkingen van het onderzoek en de 
bronnen voor dit onderzoek

Deze studie behandelt de opkomst, bloei en neergang van de kleipijpennijverheid in Nederland. Zij 

geeft een samenhangend overzicht van de economische ontwikkeling van de kleipijpennijverheid 

in Nederland en analyseert de factoren die daarvoor in de loop van de tijd bepalend zijn geweest.1 

Hierbij wordt speciaal aandacht besteed aan de export van de tabakspijpen van klei over de 

gehele wereld, vooral op basis van archeologische vondsten. 

 In Nederland zijn kleipijpen vervaardigd vanaf het einde van de 16e eeuw tot heden. Dit 

onderzoek behandelt de ontwikkeling tot het eind van de Franse bezetting van ons land in het 

begin van de 19e eeuw. Kleipijpen voor het roken van tabak zijn in vele landen in West-Europa, 

maar ook daarbuiten, in hoge aantallen vervaardigd. De Nederlandse kleipijpennijverheid en 

speciaal die in Gouda was van een uitzonderlijke omvang en betekenis en was gedurende lange 

tijd, door de export van pijpen van de allerhoogste kwaliteit, de grootste ter wereld (afbeelding 

1.1.1.). Zij genereerde veel werkgelegenheid en was gedurende enkele eeuwen maatgevend 

voor de productie in een aantal landen in vooral Noordwest-Europa. Op het hoogtepunt van de 

pijpennijverheid werden waarschijnlijk twee tot driehonderd miljoen stuks per jaar geproduceerd, 

waarvan vermoedelijk ongeveer de helft werd uitgevoerd over de gehele wereld.2 Er is dus alle 

reden om te onderzoeken waarom dit zo was en waarom deze nijverheid vanaf het midden van 

de 18e eeuw, door ondermeer een teruglopende export, steeds verder achteruitgegaan is. De 

geschiedenis van de kleipijpenproductie is behalve bij een aantal specialisten nauwelijks bekend. 

De glorie van de grote en vaak hoogwaardige productie is door velen vergeten. Kennis over deze 

tak van nijverheid alsmede de instandhouding van museale collecties op dit gebied worden, 

dankzij de gezondheidsdiscussie over het roken, steeds meer veronachtzaamd. Ook dit is een 

reden om deze geschiedenis in beeld te brengen.

Dit hoofdstuk is een inleidend hoofdstuk, waarin het doel van dit onderzoek, de vraagstelling en 

de onderzoeksmethode in beeld worden gebracht, maar ook met een paar paragrafen, die - als 

de lezer niet ingevoerd is in het onderzoek naar kleipijpen, een aantal kaders geven om het lezen 

van de volgende hoofdstukken te vergemakkelijken en om het begin van de kleipijpennijverheid, 

tot ca. 1620, te bespreken. 

 In paragraaf 1.1. zal allereerst het doel van het onderzoek worden beschreven. Daarna komt 

de vraagstelling met een aantal deelvragen aan de orde, waarna de onderzoeksmethode en de 

gebruikte bronnen worden aangegeven. 

 In paragraaf 1.2. wordt in het kort de productiewijze van kleipijpen en de arbeidsdeling in de 

pijpenmakerijen behandeld. Paragraaf 1.3. gaat als achtergrondinformatie in op de ontwikkeling 

van het pijpenmodel door de eeuwen heen. In deze beide paragrafen worden geen nieuwe 

inzichten gepresenteerd maar zijn deze paragrafen gebaseerd op bestaande literatuur.

Paragraaf 1.4. gaat in op het begin van het roken, de eerste pijpen en de opkomst van de 

1  Hier wordt steeds het huidige grondgebied van Nederland bedoeld.

2  Zie paragraaf 2.9.18 |
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pijpenproductie in diverse plaatsen in Nederland en in paragraaf 1.5. wordt de verspreiding van 

de Nederlandse pijpen tot ca. 1620 behandeld.

       

1.1.1. Doel van het onderzoek

Bij de ontwikkeling van de Nederlandse kleipijpennijverheid speelden meerdere factoren 

in samenhang met elkaar een rol. Dit betekent dat de analyse en de verzameling van het 

feitenmateriaal erop gericht is deze factoren nader in beeld te brengen. Deze factoren zullen 

zoveel mogelijk worden geïnterpreteerd en met elkaar in verband gebracht. De ontwikkeling in 

de Nederlandse centra zal worden vergeleken met die in andere landen. Omdat de ontwikkeling 

in verschillende landen sterk afweek van die in veel Nederlandse centra, kan deze vergelijking 

ertoe bijdragen de factoren die opkomst, bloei en ondergang van de nijverheid bepaald hebben, 

scherper in beeld te brengen.

 Het doel van het onderzoek is niet in de eerste plaats om een beschrijving te geven van de 

economische ontwikkeling van de nijverheid, hoewel daar noodzakelijkerwijs veel ruimte voor 

wordt ingeruimd, maar het onderzoek is er in de eerste plaats op gericht om het hoe en waarom 

van de economische ontwikkeling van de pijpennijverheid, met extra aandacht voor de, voor 

deze nijverheid zo bepalende export en handel, in beeld te brengen. Dit onderzoek kan tevens 

bijdragen aan een beter inzicht in de plaats en de rol van de nijverheid in de 17e- en 18e eeuw 

in zijn algemeenheid. Ook wordt hierdoor meer inzicht verkregen in de manier waarop de 

internationale handel in kleine nijverheidsproducten functioneerde.

1.1.2. De vraagstelling 

Voorgaand is reeds gesteld dat het onderzoek er op gericht is om het hoe en waarom van de 

economische ontwikkeling van de Nederlandse pijpennijverheid in beeld te brengen. In deze 

studie zal gepoogd worden de ontwikkeling van deze nijverheidstak te verklaren met behulp 

van verschillende factoren in samenhang met elkaar. Dit betreft ondermeer technische, (markt)

economische, geografische, politieke, bestuurlijke, mentale, culturele, artistieke en sociale 

factoren. Ook de mogelijkheden voor transport van grondstoffen, brandstoffen en producten, 

de handel, de beschikbaarheid van ondersteunende diensten, de aanwezigheid van voldoende 

AFBEELDING 1.1.1. 
Voorbeeld van een kleipijp 

van de hoogste kwaliteit (de 
zogenaamde porceleijne 

kwaliteit) uit Gouda uit 
het eind van de 18e eeuw. 

Lengte 56 cm., lengte steel 
51 cm. 1760-1810. Ovoïde 

ketel, hielmerk de Both. 
Met bijmerk het Goudse 

wapentje op de zijkant van 
de hiel. Pijpenmaker Gerrit 
Verschut of Pieter Pietersz. 

Lens of Christiaan Smit. 
Collectie auteur, foto Bert 

van der Lingen.
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arbeidskrachten en de ontwikkeling van de economie zijn mede bepalend voor het succes van 

deze nijverheid geweest. Ook mode speelde een grote rol bij de afzet van pijpen. 

 De intrinsieke kenmerken van deze nijverheid, zoals de onmogelijkheid te mechaniseren en de 

zwaarte van het werk, waren eveneens mede bepalend voor de economische ontwikkeling. De 

rol en positie van de gilden in Gouda, Leiden, Gorinchem en Schoonhoven waren verschillend en 

omdat de Goudse productie de belangrijkste was, is het vooral wenselijk om na te gaan welke 

rol het Goudse gilde gespeeld heeft bij de ontwikkeling van Gouda als het maatgevende centrum 

van de pijpenproductie in Europa. Wat betekende het gilde voor de specialisatie van de Goudse 

pijpenmakers en welke betekenis hadden gilden voor de pijpenmakers in andere centra? Hoe 

bepaalden de gilderegels en de handhaving daarvan de concurrentiepositie van de individuele 

Goudse bedrijven in verschillende periodes? Hebben ongelijkheden in behandeling van 

individuele bedrijven geleid tot verschillen in concurrentiepositie en hoe hebben die verschillen 

zich in de tijd ontwikkeld?

 Omdat de pijpennijverheid een, ten opzichte van de algemene economische ontwikkeling in 

de 17e en 18e eeuw, afwijkende ontwikkeling heeft doorgemaakt is het van belang factoren in 

beeld te brengen die dit verklaren.3 Waarom kon deze tak van nijverheid zo’n indrukwekkende 

ontwikkeling doormaken en zo lange tijd een maatgevende rol in Europa innemen. Welke 

concurrentievoordelen speelden een rol? Waren dit lage prijzen of een hogere kwaliteit of 

specialiseerden sommige bedrijven zich om aan een specifieke vraag te kunnen voldoen? Of 

waren er nog andere concurrentievoordelen.4 

 Was er sprake van een zekere mate van concurrentiestrategie? Richtten de bedrijven zich 

bewust op de gehele markt met een focus op lage kosten of superieure kwaliteit of richtten 

zij zich op een nichemarkt. Porter vat dit in onderstaand schema samen (afbeelding 1.1.2.1.). 

Porter laat in dit schema ook zien dat als niet voor één van deze strategieën gekozen wordt 

uitzonderlijke prestaties niet mogelijk zijn. 

 Binnen de pijpennijverheid is niet in alle centra dezelfde ontwikkeling doorgemaakt. Zowel 

de centra die rond Gouda gelegen zijn als andere groepen van centra hebben verschillende 

ontwikkelingen laten zien. Ook hiervoor wordt in beeld gebracht waarom deze ontwikkelingen zo 

van elkaar afwijken. Speciaal zal hierbij aandacht besteed worden aan de volgende thema’s: de 

vroege ontwikkeling in Amsterdam, Gorinchem en Rotterdam als belangrijke centra en waarom 

deze centra al voor het midden van de 17e eeuw overvleugeld werden door Gouda; de positie 

van de rond Gouda gelegen centra en waarom deze succes hadden in een tijd waarin Gouda als 

centrum in belang begon af te nemen; de invloed van de concurrentie uit Alphen; waarom een 

aantal van de overige door ons land verspreid gelegen centra het lang volhielden ondanks de 

Goudse concurrentie en de opkomst van centra in Brabant en Limburg in het begin van de 19e eeuw. 
5

3  Zo lag het hoogtepunt van de Goudse kleipijpennijverheid iets voor het midden van de 18de eeuw, toen de Gouden eeuw 

al lang voorbij was.

4  In hoofdstuk 2 worden de concurrentievoordelen en de concurrentiestrategie verkend in samenhang met de ontwikkeling 

van de Goudse pijpennijverheid. Ook is dit gedaan voor andere centra in Nederland. In paragraaf 2.12 worden de  

uitkomsten hiervan getoetst aan het “diamant model” van Porter.

5  Porter, 1992.
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Voor de ontwikkeling van de pijpennijverheid was de export van haar producten van wezenlijk 

belang. Als een van de belangrijkste factoren voor de economische ontwikkeling van deze tak 

van nijverheid moet hieraan extra aandacht besteed worden als verklarende factor. Dit kan 

alleen als de mogelijkheden en belemmeringen voor de export ook in kaart worden gebracht. 

Hoe groot was de concurrentie uit buitenlandse centra en welke belemmeringen zijn er door 

buitenlandse regeringen opgeworpen om de Nederlandse export te beperken ten gunste van 

de productie in eigen land? In hoeverre waren deze maatregelen succesvol en welke invloed 

had dit op de omvang van de Nederlandse productie? Maar ook moet gekeken worden naar de 

ontwikkeling van de koopkracht en de veranderingen in mentaliteit en mode. Het valt immers te 

verwachten dat als de koopkracht afneemt rokers zoeken naar vervangende mogelijkheden en 

dat daardoor de in het buitenland dure Nederlandse kwaliteitspijp minder werd verkocht. Maar 

ook de ontwikkeling van de omgangsvormen zullen de wijze van tabaksgebruik bepaald hebben. 

 Hoe concurrerend waren de Nederlandse pijpen en kan voor een aantal bestemmingen 

aangetoond worden in hoeverre de Nederlandse pijpen producten uit andere centra konden 

beconcurreren?

 Wat waren de belangrijkste gebieden waarheen geëxporteerd werd, waardoor werd dit bepaald 

en hoe verliep deze export door de jaren heen? Vanuit welke centra werd er geëxporteerd en hoe 

was het verloop daarvan in de tijd. 

 Hoewel over het verloop van de handel in pijpen nog maar beperkte informatie beschikbaar 

is, is het van belang om te analyseren hoe deze handel verliep en welke invloed dit had op 

de vooral Goudse productie. Statistieken, archiefmateriaal en recent onderzoek geven inzicht 

in de export van en de handel in pijpen. Een andere belangrijke bron wordt gevormd door 

de archeologische vondsten van pijpen over de gehele wereld. De kennis over de export is 

zeer beperkt en archeologische publicaties geven slechts informatie over de lokaal gedane 

vondsten. Illustratief voor deze situatie is dat Bert van der Lingen in 2013 schreef: “Over de 

export van kleipijpen is nauwelijks iets bekend”.6

Een vraag die bij dit onderzoek ook speelt is of aangetoond kan worden dat de verkoop op merk 

6  van der Lingen, 2013, p. 31.

AFBEELDING 1.1.2.1.: Het 
concurrentiestrategiemodel 
van Porter.5
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van de pijpen tot uiting komt in de verspreiding van de merken van de kleipijpen. Dit geeft namelijk 

niet alleen een indicatie over hoe de handel verliep, maar ook over wat belangrijke merken waren 

en daarmee ook informatie over hoe de regulering door het gilde uitwerkte. In het verlengde 

daarvan zal ook aandacht besteed worden aan welke pijpenmakers de belangrijkste exporterende 

producenten waren en of pijpenmakers overal heen exporteerden of dat aan de hand van de 

verspreidingspatronen van bepaalde merken aangetoond kan worden dat handelscontacten van 

individuele producenten bepalend waren voor de verspreiding. Aangenomen wordt dat bedrijven 

die op enigerlei wijze privileges bezaten binnen het gildesysteem de grootste exporteurs waren. 

De veronderstelling waarvan in dit onderzoek wordt uitgegaan, is dat de pijpen met een echt 

exportmerk beduidend meer voor zullen komen in de vondstcomplexen dan andere merken.7 Of 

dit zo is zal worden nagegaan aan de hand van archeologische data. 

 Om de vragen over export te kunnen beantwoorden moet de vraag gesteld worden wat 

export is. De archeologische vondst van pijpen in het buitenland betekent niet automatisch 

dat de daar gevonden pijpen geëxporteerd zijn naar die plaatsen, omdat reizigers hun eigen 

rokersbenodigdheden hebben meegenomen. Er moet dus onderscheid gemaakt worden naar 

de verschillende manieren waarop pijpen naar hun uiteindelijke vondstlocatie zijn gekomen. 

Uiteraard is aan de hand van individueel vondstmateriaal niet te zien hoe pijpen ergens beland 

zijn. Hier zal in hoofdstuk drie nader op worden ingegaan. 

 Daarnaast zal bij de beschrijving van de Nederlandse pijpennijverheid aandacht besteed 

worden aan de volgende vraagstukken:

•	 De omvang van deze tak van nijverheid. Hierover was relatief weinig bekend. De aantallen 

bedrijven in de verschillende productiecentra zijn thans door recent onderzoek redelijk goed 

bekend. Een schatting van het aantal werknemers in verschillende jaren is en blijft echter 

een hachelijke zaak. Gebaseerd op de omvang van de nijverheid wordt, met behulp van een 

aantal aannames, een schatting gemaakt van de omvang van de productie.

•	 In welke mate bereikten de Nederlandse pijpen verschillende delen van Europa en kan 

daaruit mede de tweedeling in Europa verklaard worden tussen de productie van de lange 

uit een stuk bestaande (kop en steel) Noordwestelijke (Hollands/Engelse) typen pijpen en 

de Zuidelijke (Turks/Oost-Europese) typen met een losse kop met een ingestoken steel. Ook 

aan de speciale handgemaakte typen in de overgangszone tussen beide hoofdtypen zal 

aandacht worden besteed8 

•	 Welke aanpassingen zijn er in het assortiment doorgevoerd om aan de lokale vraag te 

kunnen voldoen en welke omslagen zijn er gemaakt om aan de veranderende vraag en 

marktomstandigheden het hoofd te kunnen bieden? 

•	 Hoe ontwikkelden de sociale omstandigheden van de pijpenmakers zich. 

7  Gebaseerd op de passage in Duco, 2003, p. 40 over welke merken van groot belang zijn: merken met recht op uitbesteding 

en nog een vijftigtal andere merken die echter te weinig capaciteit hebben om grote orders aan te kunnen. Duco geeft niet 

aan welke merken dit zijn.

8  Zie hiervoor bijvoorbeeld: Heege, 2011, p. 28; Kluttig-Altmann und Kügler, 2003, p. 88-89.22 |
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Toetsing van de uitkomsten aan theoretische modellen

Het is van belang de verschillende factoren die bepalend geweest zijn voor de ontwikkeling 

van de pijpennijverheid op een systematische wijze in kaart te brengen. De gemaakte analyse 

is daarom vergeleken met/getoetst aan drie theoretische concepten/modellen: Het concept van 

Porter over de concurrentiestrategie met het daarin opgenomen “diamant model”, het ‘product 

life cycle’ model van Levitt en het model van Vernon: over internationale investeringen en handel. 

De toepassing van het model van Vernon door Tenold bij maritieme innovatie in Noorwegen is 

daarbij niet gebruikt omdat daarmee te weinig overeenkomsten te vinden zijn.9 De modellen van 

Levitt en Vernon zijn verwant en zijn deels samengenomen. De modellen zijn gebruikt om te kijken 

of door het gebruik van deze modellen bij de analyse van de economische ontwikkeling van de 

pijpennijverheid, factoren kunnen worden opgespoord die aanvullend zijn op de analyse, zoals 

deze in paragraaf 2.1. -2.11. is gemaakt, of die duidelijker in beeld kunnen worden gebracht. Ook 

de analyse van de samenhang tussen de factoren kan hiermee worden versterkt. Maar ook in 

hoeverre de pijpennijverheid een andere ontwikkeling doorgemaakt heeft, dan in deze modellen 

beschreven, wordt geanalyseerd. 

 De waarschuwing die Professor Klein zijn eerstejaars studenten voorhield is ter harte genomen, 

namelijk dat een simplificerende, abstraherende theorie het economisch-historisch onderzoek 

niet in de weg mag staan, maar dat tegelijk theorieën kunnen bijdragen aan het vergroten van 

inzicht.10      

De genoemde theoretische concepten worden nader verkend in paragraaf 1.1.6. en de resultaten 

van deze verkenning worden afgezet tegen de gemaakte analyse van de pijpennijverheid in 

paragraaf 2.12 en in de conclusies in hoofdstuk 5.

1.1.3. De keuze van bronnen voor dit onderzoek en de methode van onderzoek 

Naast de bestaande boeken en artikelen over kleipijpen, die onderstaand in het kort zullen 

worden besproken, zijn er tal van primaire en secundaire bronnen waarop onderzoek naar de 

economische geschiedenis van de kleipijpennijverheid gebaseerd kan worden. Onderstaand zijn 

de voornaamste categorieën aangegeven. 

De archieven

Dit betreft in de eerste plaats de archieven van die steden waar pijpenmakers gevestigd waren. 

Dit is reeds deels gedaan. Een van de voornaamste lacunes in de beschrijving van de diverse 

centra is dat het onderzoek in het stadsarchief van Amsterdam nog maar in beperkte mate heeft 

plaatsgevonden. Voor Gouda zijn de resultaten van archiefonderzoek deels in detail en deels 

alleen op hoofdlijnen gepubliceerd door Duco en in beperktere mate zijn aspecten daarvan 

door andere auteurs beschreven. In de archieven zijn slechts mondjesmaat nieuwe gegevens 

9  Porter, 1990, p. 73-91. Levitt, 1965. Vernon, 1966, p. 190-207. Tenold, 2009, p. 770-786.

10  Klein, 1970, p. 4: “In de praktijk van het historisch onderzoek is het immers aanzienlijk minder eenvoudig de oorzaken van groei en stagnatie 

op het spoor te komen dan het geval is in het kader van de simplificerende, abstraherende theorie. In de werkelijkheid kan men namelijk wijzen 

op een oneindige en gecompliceerde reeks van oorzaken - economische zowel als niet-economische - , die ten grondslag ligt aan de verstoringen 

van het economisch evenwicht. Niet de geringste verdienste van de economische geschiedschrijving op dit terrein is het, dat zij door middel van 

concreet gericht onderzoek telkens in staat blijkt de praktische waarde van theoretisch-economische modellen te relativeren. Anderzijds maakt zij 

daarvan - impliciet of expliciet - een vruchtbaar gebruik bij het vergroten van het inzicht in de chaos der werkelijkheid.” | 23
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te vinden die voor de specifieke vraagstelling van dit onderzoek van betekenis zijn. Het verder 

uitspitten van deze archieven is vele jaren werk. Om die reden is er niet voor gekozen om verder 

systematisch onderzoek te doen in deze archieven. Wel is er gericht aanvullend onderzoek 

verricht in het streekarchief Midden-Holland te Gouda, het Rijksarchief in Den Haag en in het 

Rijksarchief in Noord-Brabant te ’s-Hertogenbosch, het Nederlands Economisch-Historisch 

Archief in Amsterdam en diverse bibliotheken in New York. 

 In eerdere publicaties, van Helbers, Kamphuisen en Duco, is uitvoerig ingegaan op de 

ontwikkeling van de merken en het merkenrecht.11 Het merkenrecht was al voordat de pijpennering 

opkwam voor verschillende bedrijfstakken ontwikkeld. Binnen Gouda is de ontwikkeling van de 

merkbescherming van de pijpen van groot belang geweest, is bovendien goed te volgen aan 

de hand van de vele archiefgegevens en is ver ontwikkeld. Zowel regelgevende stukken als ook 

archiefstukken over geschillen en de oplossing daarvan zijn daarbij van belang. Aanvankelijk 

had het merk vooral een controlerende functie voor de gemeentelijke overheid en gilde, maar 

werd al spoedig ook van belang als kwaliteitsteken en als individueel reclameteken. Hiermee 

vervulde het merk de functie van persoonsgebonden handelsmerk. In twee eeuwen heeft het 

merkenrecht van de Goudse pijpenmakers zich verder ontwikkeld. De regeling van de overdracht 

van merken, erfrecht en merkbescherming hebben er uiteindelijk na 1753 toe geleid dat het 

bezit van een merk ook volwaardig vermogensrechtelijk geregeld was. Hoe interessant deze 

materie ook is, toch is hier, gelet op de vraagstelling van dit onderzoek, volstaan met slechts 

beperkte beschrijvingen van aspecten daarvan en kan verder verwezen worden naar genoemde 

publicaties.

Bronnen over de aantallen pijpenmakers

Een belangrijke vraag voor dit onderzoek is die naar de omvang van de kleipijpennijverheid en 

de omzet van deze tak van nijverheid. Wat de omvang van de pijpennijverheid betreft is met een 

behoorlijke zekerheid iets te zeggen over het aantal bedrijven. Recent is een redelijk compleet 

overzicht gemaakt, in perioden van 10 jaar, van het aantal zelfstandige pijpenmakers die in de 

diverse Nederlandse productiecentra gewerkt hebben.12 Deze gegevens zijn hier verder bewerkt 

tot totalen voor Nederland en voor enige deelverzamelingen van productiecentra. Tevens zijn de 

aantallen bedrijven voor Gouda per jaar berekend.13 Een schatting van het aantal werknemers 

in een bepaald jaar is door gebrek aan cijfers speculatief en kan alleen indirect beredeneerd 

worden. Geprobeerd is om aan de hand van inschattingen van diverse auteurs en gegevens uit 

incidentele archiefstukken, de gemiddelde omvang van het aantal werknemers per bedrijf en 

daarmee de aantallen werknemers in Gouda en in de regionale centra te schatten en aan de 

hand daarvan productiecijfers te berekenen.

11  Helbers, 1942, Kamphuisen, 1966 en Duco, 2003.

12  Van Oostveen en Stam, 2011. Ook alle gegevens van na 2011 zijn in de beschrijvingen gebruikt.

13  De gegevens over de bedrijven in Gouda zijn van alle centra het meest compleet beschikbaar. Zie Duco, 2003, p. 209-228. Dit is nu voor het 

eerst uitgewerkt naar aantallen pijpenmakers met een eigen merk per jaar. Omdat de gegevens over Gouda het meest compleet zijn is er voor 

gekozen deze voor Gouda per jaar uit te werken en is voor de andere centra een zo goed mogelijke schatting gemaakt in perioden van 10 jaar. Hier 

wordt later op teruggekomen. 24 |
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Gegevens over de export

Over de export van kleipijpen zijn onvoldoende betrouwbare statistische gegevens beschikbaar. 

Over het binnenlands verbruik zijn in het geheel geen cijfers beschikbaar. Er zijn dus geen cijfers, 

de afzet betreffend, om aan de hand daarvan de groei, bloei en neergang van de pijpennijverheid 

in beeld te brengen. Het is dus van belang ook andere bronnen te gebruiken om tenminste een 

kwalitatief beeld te krijgen van de omvang en het belang van de export van de kleipijpen uit 

Nederland. Het gaat hierbij om geschreven primaire en secundaire bronnen, bedrijfsgegevens en 

vooral om archeologische data van over de hele wereld. 

 Van de periode tot ca. 1750 zijn in het geheel geen Nederlandse statistische gegevens over 

de export beschikbaar en de gegevens van na 1750 zijn verre van betrouwbaar. Van een aantal 

havens aan de Noordzeekust en aan de Oostzeekust en van bijvoorbeeld Marseille zijn gegevens 

uit havenboeken voorhanden. Deze cijfers zijn eerder illustratief dan dat daar veel conclusies aan 

kunnen worden ontleend.14 

Vrachtbrieven kunnen ook een indruk geven van de export. Hieruit zijn helaas geen gegevens 

te destilleren over de totale omvang van de export. Wel kan hieruit geleerd worden naar welke 

bestemmingen allemaal pijpen gezonden werden en veelal naar welke handelaren.15 Alleen een 

onderzoek dat als het ware elke handelsstroom volgt zou belangrijke gegevens kunnen opleveren. 

Met andere woorden, nagegaan zou dan moeten worden wie de handelaren in het buitenland 

waren waarheen pijpen gezonden werden. Vervolgens zou in de archieven in die betreffende 

handelsplaatsen nagegaan kunnen worden of van deze handelaren verdere bruikbare gegevens 

voorhanden zijn. Lang niet alle uitgevoerde pijpen zijn in vrachtbrieven terug te vinden omdat 

ook veel pijpen in de persoonlijke bagage van zeevarenden zijn meegenomen. Dit onderzoek is 

moeizaam en is in het kader van het thans voorliggende onderzoek niet gedaan. 

Archeologische data

Voor de periode tot ca. 1800 zijn er veel archeologische data, aan de hand waarvan exportpatronen 

kunnen worden geanalyseerd. Aan de hand van archeologische verspreidingspatronen kan 

een gedetailleerde analyse worden gemaakt van de pijpenexport. Het is voor het eerst dat 

grote aantallen archeologische publicaties van vondsten van kleipijpen van over de gehele 

wereld geanalyseerd zijn en als input gebruikt zijn om de economische ontwikkeling van 

de pijpennijverheid, aan de hand van de export in beeld te brengen. Ook voor andere 

nijverheidstakken uit de vroegmoderne tijd is zo’n poging nooit ondernomen, maar ligt daarvoor, 

met uitzondering van laken, ook minder voor de hand. Pijpen en lakenloodjes zijn naast munten 

voor archeologen erg interessant, omdat daaraan goed gedateerd kan worden en handelsstromen 

in kaart kunnen worden gebracht. Hoe belangrijk dit is blijkt bijvoorbeeld uit het artikel van de 

14  Voor een overzicht van de statistieken zie bijlage 2.

15  Zo noemt Douwes, 1964, p. 367 het volgende: het schip “Croon”, schipper Albertus Roos, neemt tabakspijpen mee naar Cadix; het schip 

“De Stadt Amsterdam” neemt op 13 juli 1706 een lading van 40 kisten tabakspijpen mee naar Genua en Livorno; het schip “De Hoop”, schipper 

Jan Valck, neemt op 15 oktober 1703 o.a. 3 vaten tabakspijpen mee, bestemd voor Johan Pasch te Stockholm en ook 30 mandjes en 4 tonnen 

tabakspijpen, bestemd voor Elias Forsbery, koopman, eveneens te Stockholm; op 30 juli 1708 neemt Willem Vonck 10 kassen pijpen mee naar 

Keulen en Neurenberg. | 25
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archeoloog Jörg Ansorge over de opgravingen in het havengebied van Stralsund. Hij schrijft 

daarover: ‚Das Fundmaterial aus der Baugrube für das Parkhaus Fährwall ist mit mehr als 1,5 

Tonnen außerordentlich umfangreich und hier nur ansatzweise vorzustellen. Es werden einerseits 

die Objekte vorgestellt, die wesentlich zur Datierung der Ablagerungszeiten beitragen. Anderseits 

sollen herausragende Einzelfunde besprochen werden. Münzen, Bleiplomben und Tonpfeifen sind 

vollständig erfasst, da hier grundsätzlich neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu erwarten sind‘.16 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat in veel archeologische publicaties pijpen een belangrijke 

plaats innemen.17 

Om een beeld te krijgen van de vondsten van Nederlandse pijpen in het buitenland is ten behoeve 

van dit onderzoek een groot aantal archeologische publicaties verzameld en geanalyseerd. 

Voor veel buitenlandse publicaties zijn de determinaties niet goed uitgevoerd, deels omdat 

het om oudere publicaties gaat, maar ook omdat de in Nederland in de laatste tientallen jaren 

ontwikkelde kennis niet altijd tot de onderzoekers in het buitenland is doorgedrongen. Hierdoor 

zijn veel pijpen niet correct toegeschreven aan het betreffende productiecentrum, c.q. land van 

vervaardiging, maar ook zijn de dateringen vaak foutief.18 Bij meer dan de helft van de beschreven 

pijpen bleek dit het geval. Voor zover de betreffende publicaties dat toelieten zijn alle pijpen die 

voor dit onderzoek gebruikt zijn opnieuw gedetermineerd.19 Om goed te kunnen determineren 

moet een pijp in de hand gehouden kunnen worden om alle details zoals kleibehandeling, 

afwerking, exacte vormgeving van de pijp en het merk en bijmerken nauwkeurig te kunnen 

bekijken.20 Helaas moest voor dit onderzoek gebruik gemaakt worden van tekeningen, foto’s en 

beschrijvingen in de oorspronkelijke publicaties. Hierdoor kon met minder zekerheid worden 

gedetermineerd dan gewenst. Aangenomen mag worden dat thans nog slechts in een kleine 

minderheid van de determinaties fouten voorkomen. Om analyse mogelijk te maken zijn alle 

pijpen per land in een database opgenomen.21 Voor sommige landen, zoals Duitsland en de 

Verenigde Staten, is dit nog verder opgesplitst naar samenhangende gebieden op basis van de 

transportmogelijkheden in dat land.

 Het aantal archeologische publicaties over vondsten in Nederland is te beperkt om een 

uitgebreide analyse mogelijk te maken die inzicht geeft in de economische ontwikkeling van de 

pijpennijverheid en de afzet van bepaalde pijpenmakers naar verschillende delen van Nederland. 

16  Ansorge, 2012, p.183.

17  Een ander recent voorbeeld waar de vondsten van pijpen aanvullende informatie hebben gegeven is het onderzoek van Bazelmans, Purmer, de 

Kort en Verspaandonk, 2017, over de pijpen uit het militaire kamp te Oirschot uit 1832-1834. Met name heeft dit bijgedragen aan een betere kennis 

van het leven in het kampement in verband met het (vroeg) moderne conflict met België. 

18  Zo wordt in Amerika nog veel gebruik gemaakt van de stem bore analyse van Harrigton, 1954 en Binford 1962, waarbij op basis van de dikte 

van het rookkanaal gedateerd wordt . Maar ook dateringen op basis van de verouderde methode van Friederich (1964) komen in verschillende 

publicaties voor. Daarnaast is er veelal onvoldoende kennis van het Nederlandse materiaal en van publicaties die kunnen helpen bij het vinden van 

de antwoorden.

19  Dit is met of door Jan van Oostveen gebeurd, waarvoor grote dank. Publicaties waar herdeterminatie niet mogelijk was zijn buiten 

beschouwing gelaten, tenzij op goede gronden aangenomen mag worden dat ten behoeve van deze publicaties de determinatie correct is 

uitgevoerd. 

20  Bij bijvoorbeeld sommige latere 18de-eeuwse pijpen uit het Westerwald waarop Goudse merken zijn nagezet en sommige pijpen uit Alphen is 

het soms moeilijk een onderscheid te maken met Goudse pijpen. 

21  Deze database is opgenomen op de website van de PKN, Stichting voor onderzoek historische tabakspijpen (www.tabakspijp.nl). 26 |
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Wat kan aan de hand van vondsten wel en niet geconcludeerd worden

Bij het trekken van conclusies uit (gepubliceerde) bodemvondsten moet voorzichtig te werk 

worden gegaan ondermeer omdat:

•	 Er in veel gebieden of geen onderzoek gedaan is naar het voorkomen van Nederlandse 

pijpen of omdat de resultaten van onderzoek niet gepubliceerd zijn en er dus geen 

conclusies getrokken kunnen worden over het al of niet voorkomen van bepaalde pijpen 

en merken uit diverse periodes in een gebied. Een goed voorbeeld hiervan is Frankrijk waar 

voor het overgrote deel van dat land, doordat archeologen in dat land nagenoeg geen 

belangstelling hebben voor archeologische vondsten uit de periode na de middeleeuwen, 

er nauwelijks gegevens beschikbaar zijn. Het niet vinden van bepaalde pijpen of merken in 

dat land geeft dus geen uitsluitsel over de eventuele export van pijpen naar dat land. Ook 

in landen waar wel veel vondsten gepubliceerd zijn liggen er vaak nog duizenden pijpen 

in de archeologische depots te wachten op bewerking.22 De verdeling van archeologische 

gegevens over verschillende gebieden is dan ook zeer verschillend.

•	 De dateringen van een pijp beslaat bijna altijd een bepaalde vrij vaste periode (bijvoorbeeld 

1690-1715) omdat vooral aan de vorm(verandering) gedateerd wordt, naast een aantal andere 

kenmerken en gegevens over de betreffende pijpenmaker. Ook vondstgegevens kunnen 

bijdragen aan de datering van vondsten.23 In de loop van de 18e eeuw neemt de snelheid van 

de vormverandering van de pijp af en worden de intervallen in de datering dus veelal langer. 

Dit doet afbreuk aan de mogelijkheid om scherpe conclusies te trekken (zie ook hoofdstuk 4). 

•	 Sommige merken zijn in meerdere plaatsen gezet en toeschrijving is daardoor soms 

hachelijk. Vooral de pijpen uit Alphen zijn in tal van publicaties niet herkend.

•	 Over de kwaliteit van de pijpen is vaak niets te zeggen aan de hand van foto’s en tekeningen.24 

Deze informatie is , als deze beschikbaar is, zeer interessant omdat dit iets zegt over zowel 

22  Een goed voorbeeld hiervan zijn de archeologische depots in Thüringen.

23  Zie Duco, 1987.

24  Zie paragraaf 1.3. voor een overzicht van de kwaliteitsaanduidingen.

AFBEELDING 1.1.3.1: Een 
groep 17e-eeuwse pijpen, 

zoals deze bij opgravingen 
worden aangetroffen. Foto 

Bert van der Lingen.
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de export, de exporterende pijpenmakers als over de sociale en culturele omstandigheden 

van de gebruikers.25 Aan de kwaliteit van de gevonden pijpen is dan ook geen aparte 

beschouwing gewijd, maar is dit aspect op een aantal plaatsen wel in de beschouwingen 

meegenomen. Het ontbreken van kwaliteitsgegevens maakt ook een aantal determinaties 

onzeker. Bijvoorbeeld de identificatie van een deel van de pijpen die in Aarlanderveen of in 

Duitsland gemaakt zijn en die veelal voor Goudse pijpen worden aangezien. Slechts enkele 

auteurs, zoals van der Lingen in zijn publicaties over Dejima, zijn hier alert op geweest. 

•	 In het algemeen zijn de aantallen vondsten te gering en zijn er te weinig gegevens over de 

export om statistische bewerkingen uit te voeren. Er zijn vele tientalen miljoenen pijpen 

naar verschillende landen, zoals Duitsland, uitgevoerd. Slechts enkele duizenden zijn 

daarvan teruggevonden met een groot aantal merken. Verder zijn ook de uitgevoerde en 

gepubliceerde archeologische onderzoeken om lokale redenen gedaan en zijn dus willekeurig 

in relatie tot de uitvoer vanuit Nederland zoals die heeft plaatsgevonden. Ook komen soms 

uit bepaalde opgravingen zeer grote aantallen pijpen van dezelfde soort tevoorschijn. Ook 

dit maakt analyse moeilijk. Grafieken gebaseerd op vondsten zijn dan ook alleen indicatief.

1.1.4. De ontwikkeling van het onderzoek naar kleipijpen in Nederland 

De eerste wetenschappelijke verhandeling over tabakspijpen en wel voornamelijk over 

kleipijpen, stamt uit 1860.26 Het is een bewerking van de lezing die Westerhoff op 1 februari 

1854 gaf bij het Genootschap ter bevordering der Natuurkundige Wetenschappen in Groningen. 

In deze verhandeling probeert Westerhoff aan te tonen dat het pijproken, zelfs het roken van 

tabak, al ver voor de ontdekking van Amerika vrij algemeen was. Het behoeft geen betoog dat 

de inzichten inmiddels gewijzigd zijn en dat internationaal aangenomen wordt dat er voor de 

komst van de tabak uit Amerika, in Europa niet uit pijpen gerookt werd.27 In de verhandeling van 

Westerhoff zijn geen economische aspecten van de geschiedenis van de kleipijpennijverheid te 

vinden. Voorafgaand aan de verhandeling van Westerhoff zijn er wel in een aantal geschriften 

passages te vinden die op aspecten van de economische geschiedenis van de kleipijpenproductie 

ingaan, zoals bijvoorbeeld in de beschrijving van de stad Gouda van de Lange van Wijngaerden; in 

enige handelsboeken zoals de ‘Allgemeiner Contorist’ van Herrmann en in de beschrijvingen van 

de pijpenproductie zoals ondermeer van Duhamel du Monceau.28 Geen van deze werken bevat 

diepgaande beschrijvingen van de pijpennijverheid en behalve bij de Lange van Wijngaerden 

hebben de beschrijvingen slechts betrekking op een bepaalde periode. 

 Ook boeken als die van Everwijn over de handel en nijverheid in Nederland en de ‘Goudse 

stadsmonografie’ van Wessels geven slechts beperkte informatie over de economische aspecten 

van de pijpennijverheid.29

 Vanaf 1934 verschenen de eerste artikelen, van Dirk Goedewaagen, die aspecten van de 

25  Stam, 2015, p. 63-68.

26  Westerhoff, 1860.

27  Zie bijvoorbeeld: Hendrickx, 1963, p. 152. Roessingh, 1976, p. 60; Articus, 2002, p. 8-18; Heege, 2011, p. 21.

28  De Lange van Wijngaerden, 1813-1817, deel 2; Herrmann, 1788, p. 89; Duhamel du Monceau, 1771.

29  Everwijn, 1912, p. 157; Wessels, 1939.28 |
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economische geschiedenis van deze nijverheid in beeld brachten.30 Onderzoek van Goedewaagen 

en van Helbers resulteerde in 1942 in een drietalig boek over de Goudse pijp, dat een korte 

geschiedenis van zes bladzijden van de pijpennijverheid in Gouda bevatte, vooral gebaseerd op 

de gildearchieven en dat verder vooral veel informatie over de merken en het merkenrecht gaf. 

Het artikel van Goedewaagen over Schoonhoven als concurrent van de Goudse nijverheid gaf 

voor het eerst een verbreding van het onderzoek naar een productiecentrum buiten Gouda.

Na de Tweede Wereldoorlog is het onderzoek in het buitenland en later ook in ons land sterk 

gericht geweest op het vinden van statistische dateringsmethoden voor de kleipijpen die bij 

opgravingen te voorschijn kwamen of los werden gevonden.31 In Nederland is vooral gebruik 

gemaakt van de dateringsmethode van Friederich die gebaseerd was op de langzame toename 

van de inhoud van de pijpenkop in de tijd.32 Op basis van metingen kon, bij gebruik van deze 

methode, met behulp van een grafiek worden gedateerd. Vooral voor de 18e eeuw en later 

was deze methode zeer onnauwkeurig en leidde vaak tot te late dateringen. Opmerkelijk is een 

gedegen artikel van Hendrickx uit 1963 dat een overzicht gaf van de ontwikkeling van de pijp 

in meerdere landen.33 In 1966 verscheen de doctoraalscriptie van Kamphuisen over het recht 

van merk op de Goudse pijp. Deze scriptie, die te weinig aandacht heeft gekregen, beschrijft 

veel van wat later door Duco is uitgewerkt in zijn boek ‘Merken en merkenrecht’ en bevat nog 

steeds waardevolle aanvullende informatie.34 Ook het boek ‘Nicotiana Tabacum’ van Brongers, 

conservator van het Niemeyer Nederlands Tabacologisch Museum, met een algemeen hoofdstuk 

over de geschiedenis van Nederlandse kleipijpen, waarin ook aandacht geschonken werd aan de 

productie in Groningen, mag hier niet onvermeld blijven.35 In 1977 bracht Laansma een publicatie 

uit over de Goudse merken met bijbehorende namen van pijpenmakers uit de periode 1724-

1865, gebaseerd op de diverse gildeboeken uit verschillende jaren.36

 Het onderzoek van Banning uit de periode 1973-1975 was het eerste systematische 

archiefonderzoek dat op meerdere centra van productie was gericht.37 Niet al dit onderzoek 

is door Banning gepubliceerd, maar is later door Duco gebruikt als een bouwsteen voor zijn 

publicatie ‘De kleipijp in de 17e-eeuwse Nederlanden’, de eerste publicatie waarin een compleet 

overzicht geboden werd van de 17e-eeuwse centra in Nederland en België die op dat moment 

bekend waren.38

 Vanaf 1974 kwam van de hand van Duco een stroom publicaties op gang die veel bijgedragen 

hebben aan de kennis over de pijpennijverheid . Belangrijke publicaties van zijn hand zijn: 

‘Goudse Pijpen’, waarin in de eerste 35 pagina’s de geschiedenis van de Goudse pijpenmakerijen 

wordt beschreven en dat verder gewijd is aan de inventarisatie van pijpenmakers en hun merken 

- ‘De techniek van het pijpenmakersbedrijf te Gouda’, hierin worden vooral de technische en 

30  Goedewaagen, 1934, 1940, 1941, 1943, 1947. 

31  Harrigton, 1954, Binford, 1962, Friederich, 1964.

32  Friederich, 1964. 

33  Hendrickx, 1963. Weliswaar is Hendrickx een Belgische auteur, maar mag hier toch niet onvermeld blijven.

34  Kamphuisen, 1966.

35  Brongers, 1964, p. 31-48.

36  Laansma, 1977. De gildeboeken bleven meerdere jaren in gebruik. 

37  Zie ondermeer: Banning, 1975.

38  Duco, 1981. | 29

1.1



sociale aspecten van de vervaardiging van kleipijpen besproken. – ‘De kleipijp in de 17e-eeuwse 

Nederlanden’, hierin worden de dan bekende pijpenmakercentra in de 17e eeuw besproken. - ‘De 

Nederlandse Kleipijp. Handboek voor Dateren en Determineren’, hierin werkt Duco de deductieve 

dateringsmethode uit. Door meerdere auteurs, waaronder Duco, was op de statistische 

dateringsmethoden van Friederich kritiek geuit en waren de eerste elementen aangedragen voor 

een andere manier van dateren.39 Duco heeft vervolgens in dit boek een gedegen samenhangende 

methodiek beschreven. Daarna verschenen van zijn hand ‘De tabakspijp als Oranjepropaganda’, 

een boek over de ontwikkeling van de politieke Oranjepijp - ‘Merken en merkenrecht’, een boek 

dat zoals de titel aangeeft over de Goudse pijpenmerken en het merkenrecht handelt, zoals 

dat door het gilde en verschillende overheden gestalte heeft gekregen. Twee andere boeken 

van Duco, die nauwelijks informatie bevatten over de periode voor 1815, maar wel de moeite 

van het vermelden waard zijn, zijn: ‘Koninklijke Goedewaagen’, over de geschiedenis van het 

bedrijf Goedewaagen en ‘Century of Change’ dat geheel gewijd is aan de pijpencatalogi zoals 

die internationaal zijn verschenen.40 Geen van deze, vaak bewonderenswaardige publicaties, 

geeft, buiten het economische aspect merkenrecht, dat ver wordt uitgediept, een economisch-

historische beschrijving vanuit een daarop gerichte invalshoek. Wel is in elk van deze publicaties 

aandacht besteed aan economische factoren.41

 Daarnaast publiceerde Duco van 1975 tot 1984 het blad Pijpelijntjes. Hierin is ook een aantal 

artikelen opgenomen die van belang zijn in het kader van dit onderzoek, zoals bijvoorbeeld over 

de Stadspijpenfabriek te Gouda en een artikel over de concurrentie vanuit het Westerwald.42 Ook 

het artikel van Duco over het merk ‘de L gekroond’ heeft een duidelijk economische invalshoek.43

 In 1978 werd de Pijpelogische Kring (PKN) opgericht, een kring van pijpenverzamelaars, 

onderzoekers en geïnteresseerden in de geschiedenis van de pijpennijverheid. Tot 2012 verscheen 

er ieder kwartaal een blad waarin vaak goed onderbouwde artikelen werden gepubliceerd. Vanaf 

2013, als deze kring de naam “PKN, Stichting voor Onderzoek Historische Tabakspijpen” krijgt, 

verschijnen er jaarlijks drie nummers van het tijdschrift en een jaarboek. Enkele artikelen in blad 

en jaarboek van de PKN hebben een meer economisch-historische inhoud. Ook heeft de PKN een 

aantal boeken uitgegeven. Veel van deze boeken behandelen productiecentra, zoals de centra in 

Limburg en de centra Leeuwarden, Gorinchem en Schoonhoven.44 Ook is in 1988 door de PKN 

het jubileumboek ‘De kleipijp als Bodemvondst’ uitgegeven, een boek over de toen onderzochte 

productiecentra.45 Parallel daaraan hebben ook enige leden en andere geïnteresseerden boeken 

geschreven over productiecentra, zoals van der Meulen over Leiden en Alphen, Smiesing over 

Utrecht, Engelen over Maastricht en Weert en Carmiggelt e.a. over de Pijpenoven in Breda 

39  Zie bijvoorbeeld : Kompier en Nijhof, 1980, p. 7-12. Van der Meulen en Tupan, 1980, p. 38. Engelen, 1981, p. 9, 10. Duco, 1981, 

   p. 112, 135-137; Smiesing, 1986, p. 35-37; Krommenhoek en Vrij, 1986, p. 9 en 10.

40  Duco, 1978,; Duco, 1980; Duco, 1981 ; Duco, 1987; Duco, 1992 ; Duco, 1999 ; Duco, 2003; Duco, 2004.

41  Zo merkt Duco zelf op bladzijde 7 van het boek over Goedewaagen op: ‘Voor sociaal of economisch georiënteerde historici ligt hier nog een 

immens terrein braak…’. Dit betekent niet dat in het Goedewaagen boek van Duco geen economische factoren zijn beschreven, maar het betekent 

wel dat onderzoek met een economische vraagstelling niet gedaan is en zeker niet in combinatie met onderzoek naar de Zenith, de andere grote 

pijpenfabriek in de 20e eeuw om zo een meer compleet beeld van de economische ontwikkeling van de pijpenfabricage in die tijd te krijgen. 

Mutatis mutandis geldt dit ook voor de andere boeken van Duco.

42  Duco, 1979; Duco, 1982.

43  Duco, 2004b.

44  Engelen, 1985; Carmiggelt, 1988; van der Meulen, Brinkerink en von Hout, 1992; van Oostveen en Kleiweg, 2009.

45  Tijmstra en van der Meulen, 1988.30 |
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en de Bredase pijpenmakers en van Oostveen over de pijpenmakers en tabakshandelaren van 

Rotterdam, Bergen op Zoom en Delft.46 Ook heeft van der Meulen twee boeken over de Goudse 

merken geschreven.47 Voorts is in 2011 het boek ‘Productiecentra van Nederlandse Kleipijpen’ 

uitgegeven dat een, voor zover op dat moment bekend, zo compleet mogelijk overzicht geeft van 

alle centra van de kleipijpennijverheid in Nederland.48 Dit boek vat alle onderzoek tot 2011 naar 

de pijpenmakers in verschillende centra samen en bevat ook een groot aantal nieuwe gegevens. 

Het kan beschouwd worden als een voortzetting van de studie van Duco over de 17e eeuw en 

het jubileumboek van de PKN en is een belangrijke publicatie die het nu voorliggende onderzoek 

heeft gefaciliteerd.49 

 Ook moet hier het vele archeologische onderzoek dat door van Oostveen gedaan is, meestal in 

het kader van de uitwerking van opgravingen, genoemd worden. Dit heeft veel bijgedragen aan 

de kennis van de pijpen gemaakt in diverse centra en de verspreiding van deze pijpen.50 Hopelijk 

worden de resultaten nog in de toekomst in een meer integrale studie verwerkt.

 Al deze boeken en veel van de artikelen zijn sterk gericht op de identificatie van pijpenmakers 

en hun producten uit de diverse centra en bevatten veelal slechts beperkte informatie over de 

economische ontwikkeling van de pijpennijverheid. Over de export van pijpen is nauwelijks 

materiaal in de Nederlandse publicaties te vinden.

 Twee andere boeken die veel informatie bevatten over de kleipijpennijverheid en de economie 

van Gouda zijn het boek van de Wit ‘Op Hoop van Zaken’, over de nijverheid in de 19e eeuw en 

het boek over de stadsgeschiedenis: ‘Duizend jaar Gouda’.51 In het boek van de Wit zijn veel 

gegevens te vinden over de economische en sociale ontwikkeling van de pijpenmakerijen en de 

armoede van de bevolking van Gouda. Het boek beperkt zich echter tot de 19e eeuw en is dus 

voor deze studie van beperkte waarde. In de stadsgeschiedenis zijn geen nieuwe gegevens over 

de pijpennijverheid opgenomen, maar is de schets van de economische en sociale ontwikkeling 

in Gouda waardevol. Ook het boekje geschreven door van der Lingen over de Amsterdamse 

tabaks- en pijpenhandelaren uit de 18e eeuw is van belang voor dit onderzoek in verband met de 

export en de relatie met de tabakshandel.52

Concluderend kan gesteld worden dat veel onderzoek is verricht naar deze unieke bedrijfstak 

die een zeer eigen ontwikkeling heeft doorgemaakt. Al dit onderzoek is een stevige basis voor 

onderzoek naar de economische ontwikkeling van de bedrijfstak. De Nederlandse literatuur over 

de pijpennijverheid geeft tot op heden in onvoldoende mate een samenhangend beeld van de 

economische ontwikkeling van deze bedrijfstak. Gegevens ten aanzien van export en import zijn 

nauwelijks in beschouwing genomen. Ook over de wijze waarop de handel naar het buitenland 

plaatsvond en de verspreiding van Nederlandse kleipijpen in het buitenland is pas in de recente 

46  Van der Meulen en Tupan, 1980; van der Meulen, 1986; Smiesing en Brinkerink 1988; Engelen, 2003; Engelen, 2006, Carmiggelt, van den 

Eynde en Hupperetz, 1993. Van Oostveen en Kleijweg, 2009, van Oostveen, 2015, van Oostveen, 2017 en van Oostveen, 2018.

47  Van der Meulen, 1994;van der Meulen, 2003. 

48  Van Oostveen en Stam, 2011.

49  Duco, 1981. Tymstra en van der Meulen, 1988.

50  Zie:  http://kleipijp.home.xs4all.nl/ . Veel van de daar genoemde publicaties zijn vondstrapporten die niet direct beschikbaar zijn.

51  De Wit, 2004; Abels, e.a., 2002. 

52  Van der Lingen, 2013. | 31
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jaarboeken van de PKN, door de artikelen van Bert van der Lingen, meer te vinden. Nooit is 

geprobeerd om een beeld te geven van de omvang van het binnenlands verbruik en de export. 

Ook de concurrentie uit buitenlandse centra en de handelsbelemmeringen zijn slechts beperkt 

in beeld gebracht. In deze studie zal dan ook veel aandacht aan deze aspecten besteed worden. 

Aan de sociale aspecten van de pijpennijverheid is slechts in beperkte mate aandacht besteed in 

de Nederlandse literatuur over de pijpenmakerijen als verklarende factor voor de economische 

ontwikkeling van deze sector, of als resultante daarvan. Ook hier zal extra aandacht aan besteed 

worden.

1.1.5. Onderzoek in andere landen

In verschillende landen in Europa en Noord- Amerika is de situatie en plaats van het onderzoek 

naar kleipijpen anders dan in Nederland. Voor een aantal landen zijn recent samenvattingen 

gepubliceerd.53 Onderstaand wordt voor een beperkt aantal landen, waar het onderzoek naar 

kleipijpen het verst gevorderd is, een kort overzicht gegeven voor zover dit inzicht geeft in de 

mogelijkheden en beperkingen in het kader van dit onderzoek. 

In andere landen staat het kleipijpen-onderzoek veelal nog in de kinderschoenen en zijn slechts 

incidentele publicaties beschikbaar. Wel zijn uit veel verschillende landen archeologische data 

bekend.54 Vaak zijn daar ook Nederlandse pijpen gevonden. 

Als belangrijke internationale serie publicaties kan hier genoemd worden de serie ‘The 

Archaeology of the Clay Tobacco Pipe’ waarvan 19 delen sinds 1979 zijn gepubliceerd in de 

‘British’ of de ‘International Series’ van de ‘British Archaeological Reports’. Deze rapporten 

bevatten een keur aan artikelen en monografieën over zowel productiecentra, fabrieken en 

over opgravingen in tal van landen. Een aantal van deze artikelen heeft ook een economische 

inslag. Verder moet hier ‘The Journal of the Académie Internationale de la Pipe’ (JAIP) worden 

genoemd. Dit wetenschappelijke internationale tijdschrift richt zich op alle aspecten van 

de geschiedenis van de pijp en is niet beperkt tot kleipijpen alleen.55 Voor het Journal van de 

Académie Internationale de la Pipe nr. 2 zijn 19 landensamenvattingen door diverse auteurs 

geschreven die op gestandaardiseerde wijze een beeld geven van de productie in die landen, de 

in- en uitvoer van pijpen, de voornaamste collecties en literatuur. Dit project van de Académie 

stond onder leiding van Peter Davey en Ruud Stam en was een belangrijke voorstudie voor dit 

proefschrift.

In Duitsland is de belangstelling voor de kleipijp vooral ingegeven vanuit de professionele 

53  Zie hiervoor The Journal of the Académie Internationale de la Pipe (JAIP), Volume 2, 2009. Er zijn samenvattingen beschikbaar van Argentinië, 

Australië, België, Bohemen, Canada, Denemarken, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Ierland, Japan, Malta, Nederland, Noorwegen, 

Schotland, de Verenigde Staten van Amerika, Zweden en Zwitserland. Deze samenvattingen omvatten een overzicht van de productie van kleipijpen 

in dat land, de importen en de exporten. Voorts wordt in elke samenvatting aandacht besteed aan gewenst aanvullend onderzoek, collecties en de 

meest belangrijke literatuur.

54  Als voorbeelden kunnen genoemd worden de Baltische Staten, Spanje, Rusland, Ghana en Japan

55  Dit tijdschrift wordt uitgegeven door de Académie Internationale de la Pipe. Het verschijnt sinds 2008. Na een heroriëntatie van de 

Académie is dit tijdschrift opgezet als vervolg op ‘The Pipe Yearbook ’ en heeft een wetenschappelijk karakter gekregen.32 |
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archeologie. Vanuit de ‘Arbeitskreis zur Erforschung der Tonpfeifen’ werd onderzoek 

gecoördineerd. Van 1989 tot 2009 werd door de Arbeitskreis een hoogwaardig tijdschrift 

uitgegeven.56 Hierin zijn nauwelijks economisch gerichte artikelen te vinden. Alleen in het 

proefschrift van Kügler wordt substantieel aandacht besteed aan de sociale en economische 

situatie van de Pijpennijverheid in het Westerwald.57 Gegevens uit deze studie geven een beeld 

van de concurrentie die van dit centrum voor met name de pijpenmakers in Gouda uitging. 

Verder gaat de belangstelling in Duitsland vooral uit naar archeologische vondsten, waaronder 

veel Nederlands materiaal en het inventariseren van productiecentra, de pijpenmakers en hun 

producten. Verbindingen met bijvoorbeeld historische archeologie zijn schaars gebleven, doordat 

dit vak pas opkwam toen het pijpenonderzoek op zijn retour was.58 Thans worden meer en meer 

artikelen van Duitse archeologen en historici, die zich met onderzoek naar pijpen bezighouden, 

gepubliceerd in het Journal of The Académie Internationale de la Pipe. Een globaal overzicht van 

de Duitse productie, import en export is gepubliceerd in JAIP 2.59

Ook in Zwitserland begint het onderzoek naar kleipijpen steeds meer op gang te komen. 

Vooral dankzij het werk van Schmaedecke en van Heege en Roth-Heege worden steeds meer 

archeologische vondsten gepubliceerd en zijn er eerste aanwijzingen dat er mogelijk ook in 

Zwitserland pijpen zijn geproduceerd.60 Vooral in de eerste helft van de 18e eeuw zijn er veel 

Nederlandse pijpen naar Zwitserland geëxporteerd.61

In Polen en in Zweden zijn het met name niet professioneel geïnteresseerden die belangrijk 

onderzoek hebben gedaan. Pas de laatste jaren is er in Polen vanuit de professionele archeologie 

aandacht voor pijpen. In deze landen is niet alleen de eigen productie in kaart gebracht, maar zijn 

ook op systematische wijze archeologische data verzameld.62 Voor dit onderzoek is dit van groot 

belang omdat beide landen belangrijke exportbestemmingen waren voor Nederlandse pijpen. 

Een sociale en economische benadering ontbreekt echter grotendeels.

België

In België is slechts een beperkt aantal onderzoeken verricht naar de pijpennijverheid. De 

belangrijkste studie is die van Fraikin, die ook veel economische gegevens opgenomen heeft over 

de Belgische pijpennijverheid.63 Over de productie van kleipijpen in het tegenwoordige België zijn 

voor het Waalse deel aanvullende gegevens bekend dankzij ondermeer de publicaties van Caro, 

Mordant, en van Parys.64 Over het Vlaamse deel is veel minder informatie beschikbaar. Fraikin 

beperkt zich niet strikt tot het Waalse deel, maar behandelt de pijpennijverheid in Vlaanderen 

niet systematisch. Uit andere bronnen, waaronder de publicatie van Caro, zijn gegevens bekend, 

56  Knasterkopf, Band 1-20. De Arbeitskreis is vanaf april 2013 min of meer slapend. 

57  Kügler, 1995.

58  Mehler, 2018.

59  Stam, 2009, p. 59-64.

60  Zie bijvoorbeeld: Schmaedecke, 1999; Heege, 2009, 2010 en 2017; Roth-Heege, 2006

61  Heege, ongepubliceerde aantekeningen over de opgraving Bern-Waisenhausplatz.

62  Hier moet vooral het werk van Zimmermann voor Polen en Åkerhagen voor Zweden genoemd worden.

63  Fraikin, 1981.

64  Parys, 1998. Mordant, 1999. Caro, 2004. | 33
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maar een samenhangende geschiedenis van de pijpennijverheid in Vlaanderen ontbreekt. Een 

globaal overzicht van de productie, import en export is gepubliceerd in JAIP 2 en in de jaarboeken 

1 tm. 3 en 6 van de PKN zijn artikelen over de Belgische kleipijpennijverheid opgenomen.65

 De belangstelling vanuit de professionele archeologie voor kleipijpen is nauwelijks aanwezig, 

waardoor ook weinig archeologische data van de import van Nederlandse kleipijpen voorhanden 

zijn, dit terwijl België een belangrijk exportland voor Nederlandse kleipijpen was. Archeologische 

gegevens over import uit andere concurrerende centra en landen, zoals uit Frankrijk en Duitsland, 

ontbreken zelfs geheel.

In Frankrijk is relatief weinig onderzoek gedaan. De meeste pijpenmakercentra zijn in kaart 

gebracht, maar sociaal en economisch onderzoek is schaars. Al in 1971 publiceerde Léo een 

overzicht van de Franse kleipijpennijverheid. 66 Een ander belangrijk overzichtswerk verscheen 

20 jaar later van de hand van Raphaël.67 De studies van Leclaire zijn vooral gericht op de 

pijpennijverheid in St-Quentin-la-Poterie en zijn grotendeels inventariserend . Daarnaast worden 

in deze studies ook sociale en economische aspecten meegenomen.68 Een belangrijke sociaal 

-economische studie is eveneens door Leclaire geschreven als bijdrage voor het congres van de 

Académie Internationale de la Pipe in Novi Sad in 2011.69 De enige archeologische studie van 

enige omvang is in 2006 verschenen over de omgeving van Lille.70 Voor het overige zijn er slechts 

twee kleine archeologische inventarisaties in Frankrijk gedaan.71 Voor Frankrijk, een belangrijk 

exportland voor de Goudse pijpenmakers, zijn dus zeer weinig archeologische data beschikbaar. 

 

Engeland, Scotland en Ierland hebben een lange traditie in onderzoek naar kleipijpen. De 

Society for Clay Pipe Research (SCPR) bundelt en publiceert al sinds 1984 veel onderzoek dat in 

het Verenigd Koninkrijk gedaan wordt. Ook in de eerder genoemde serie ‘The Archaeology of 

the Clay Tobacco Pipe’ is veel over Engeland, Schotland en Ierland gepubliceerd. Veel onderzoek 

in deze landen heeft een sterk lokaal karakter. Het enige overzichtswerk is het boek uit 1975 

van Oswald waar alle productiecentra en pijpenmakers die tot dat moment bekend waren in 

zijn opgenomen.72 Daarna zijn alleen enige andere overzichten van achtereenvolgens Schotland, 

Engeland en Ierland gepubliceerd door Davey, Higgins en Norton als samenvattingen in JAIP 

2.73 Aan de hand van de bestaande publicaties over deze landen is een goed beeld te schetsen 

van de concurrentie van vooral de Engelse en Schotse pijpenmakers voor Nederlandse export 

in verschillende eeuwen. Archeologische vondsten van Nederlandse pijpen in Engeland zijn 

schaars, overeenkomend met de importbeperkingen die daar van kracht waren. Uit Schotland 

en Ierland zijn meer vondsten bekend. 

65  Stam, 2009. Stam, 2013, 2014, 2015, 2018.

66  Léo, 1971.

67  Raphaël, 1991. 

68  Leclaire, 1999; Leclaire, 2008.

69  Leclaire, 2012, p. 91-105.

70  Barbieux, 2006.

71  In Salses aan de Middellandse Zee en in het Fort Bellegarde in de Pyreneeën. 

72  Oswald, 1975.

73  Davey, 2009, p. 119-126; Higgins, 2009, p. 41-49; Norton, 2009, 75-80.34 |

1.1 



In Amerika is vooral onder archeologen veel belangstelling voor kleipijpen. Archeologische 

studies zijn dan ook ruim voorhanden en geven een goed inzicht in de importen uit Nederland. 

Ook de eigen pijpennijverheid en de import uit Engeland is in voldoende mate in kaart gebracht 

om een duidelijk beeld te krijgen van de concurrentiepositie van de Nederlandse kleipijp op de 

Amerikaanse markt.74

1.1.6. De modellen van Porter, Levitt en Vernon

In paragraaf 1.2 zijn de modellen genoemd die hier kort worden samengevat. In paragraaf 2.12 

is een vergelijking gemaakt tussen de analyse, die gemaakt is van de ontwikkeling en neergang 

van de pijpennijverheid, als opgenomen in paragraaf 2.1-2.11, en de betogen en de modellen van 

Porter, Levitt en Vernon.

•	 Het model van Porter: ‘Determinants of National Competitive Advantage’.75

In het artikel Determinants of National Competitive Advantage betoogt de auteur dat 

het niet de traditionele factoren als loonkosten, hoogte van de rente, wisselkoersen en 

schaalvoordelen zijn die bepalend zijn voor de concurrentiekracht, maar veeleer innovatie 

en verbetering, waarbij zowel nieuwe technologieën als ook een nieuwe aanpak van belang 

zijn. Nieuwe vormgeving en nieuwe manieren om de markt te benaderen vallen hier ook 

onder. Innovatie bestaat vaak uit een reeks van kleine aanpassingen en vindingen, die 

soms ook leiden tot het aanboren van een andere markt, waarbij het inspelen op zowel 

de behoeften in eigen land als ook in het buitenland van belang zijn. Het verkrijgen van 

informatie over deze markten en het blijven doorgaan met het ontwikkelen van nieuwe 

innovaties en een andere aanpak is dan ook van cruciaal belang. Deze visie van Porter 

sluit nauw aan bij het theorema van Joseph Schumpeter over de creatieve destructie. 

Hieronder verstaat Schumpeter een proces van voortdurende innovatie, waarbij succesvolle 

toepassingen van nieuwe technieken de oude vernietigen. Hij ziet dit als de belangrijkste 

bron van economische groei.76 Bedrijven zijn, volgens Porter, gebaat bij sterke binnenlandse 

concurrenten, concurrerende leveranciers in eigen land en veeleisende lokale klanten.

Bedrijven moeten een aanpak ontwikkelen voor hun marktstrategie, producten moeten over 

de hele wereld verkocht worden onder eigen merk en gebruik maken van verkoopkanalen 

die het bedrijf controleert.

In het onderstaande model laat Porter zien wat de verschillende eigenschappen van het 

speelveld voor bedrijven zijn, waardoor bepaalde bedrijven in bepaalde landen in staat 

zijn om zo te innoveren en zich te ontwikkelen zodat zij succesvol zijn (afbeelding 1.1.6.1.). 

Daarbij zijn vier groepen van factoren van belang:

- ‘Factor conditions’: De positie van het land wat betreft factoren van belang voor de 

productie, zoals vakkundig personeel en infrastructuur. De traditioneel genoemde 

factoren - land, werk, grondstoffen en brandstoffen, kapitaal en infrastructuur zijn te 

statisch en onvoldoende om succes van een industrie te verklaren. Echter de meest 

74  Voor een overzicht zie: Sudbury and Jung, 2009, p. 137-148.

75  Porter, 1990, p. 73-91.

76  Schumpeter heeft dit begrip uitgewerkt in zijn in 1942 verschenen boek Capitalism, socialism and democracy, p. 81 e.v. | 35
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belangrijke factoren moeten op een hoog niveau van specialisatie worden ontwikkeld 

wil een industrie succesvol zijn, zoals vakkundige hoog gespecialiseerde werkkrachten. 

Hoog gespecialiseerde factoren zijn voor concurrerende industrieën in het buitenland 

moeilijk te imiteren. Ook bepaalde nadelen kunnen door innovatie en verbetering van 

de productie worden overwonnen, zoals gebrek aan grondstoffen. Sterke concurrentie 

in de eigen omgeving is ook stimulerend om te innoveren en concurrerend te worden.

- ‘Demand conditions’: Vraag. De vraag op de binnenlandse markt is vooral van belang 

om te weten wat klanten willen en daardoor sneller te innoveren en een betere kwaliteit 

te bereiken. De omvang van de vraag op de thuismarkt is daarbij van minder belang. Als 

de kopers op de thuismarkt behoren tot de meest vooraanstaande/mondaine kopers is 

dat belangrijk, zeker als de door hen gezette trends kunnen dienen als ‘early warning 

indicators’. Als de waarden en smaak van een land zich verspreiden naar andere landen 

kan dat bijdragen aan de export van bepaalde producten.

- ‘Related and supporting industries’: De aanwezigheid of afwezigheid van toeleverende 

bedrijven en andere industrieën die internationaal concurrerend zijn kan bepalend zijn 

voor de concurrentiepositie. Ook bedrijven in eigen land die concurrerend zijn kunnen 

dit effect hebben. 

- ‘Firm Strategy, structure and rivalry’: De mentaliteit in een land die bepaalt hoe 

bedrijven worden opgezet, georganiseerd en geleid. Vooral bedrijven die een bij 

het land passende opzet en leiding hebben zullen het daar goed doen. Producten 

die mensen bewonderen en nodig hebben zijn succesvol. Ook de concurrentie 

binnenslands is een sterke stimulans, omdat dit verbetering en innovatie aanjaagt. Als 

concurrerende bedrijven in hetzelfde gebied gevestigd zijn bevordert dit de werking van 

de concurrentie en voorkomt dat bedrijven protectie van de overheid nodig hebben. 

Bedrijven zullen zich door de concurrentie ook meer oriënteren op de internationale 

markt.

In het model zijn deze vier speelvelden onderling gerelateerd en factoren uit het ene speelveld 

kunnen alleen van belang zijn als voorwaarden in het andere speelveld aanwezig zijn. Vooral 

concurrentie op de thuismarkt en geografische concentratie zijn daarbij van belang. 

 Porter ziet de rol van de overheid vooral als stimulerend en als uitdager van bedrijven. 

Visies die de rol van de overheid als vooral steunend en faciliterend zien en visies die uitgaan 

van de vrije markt, waar nauwelijks sprake is van een rol van de overheid, wijst Porter af. De 

rol van de overheid is er veel meer in gelegen om in samenspraak met de bedrijven binnen 

de vier speelvelden verbeteringen aan te brengen. Vooral het bevorderen van veranderingen 

van randvoorwaarden als onderwijs en gezondheidszorg, het bevorderen van concurrentie 

op de thuismarkt door monopolies tegen te gaan en het bevorderen van innovatie zijn 

de juiste rollen voor de overheid volgens Porter. Ook het tegengaan en het zelf ook niet 

instellen van import en exportbeperkingen, helpt de bedrijven concurrerend te blijven.  

36 |

1.1 



Porter heeft dit model ondermeer toegepast op de Italiaanse tegelindustrie in de 20e eeuw. 

Ook deze toepassing wordt in de analyse betrokken. Deze analyse laat zien dat dit model zeer 

bruikbaar is en hoe bijzonder het samenstel van factoren waren die de concurrentiekracht 

van de pijpennijverheid bepaalden.

 

•	 Het model van Levitt: De ‘Product Life Cycle’

Het model van Levitt, dat een marketinginvalshoek heeft, gaat uit van een ontwikkeling en 

de verkoop van een product die in vier fasen kan worden opgedeeld: de introductiefase, de 

groeifase, de fase van volwassenheid van het product en de fase van neergang (afbeelding 

1.1.6.2.).77 

 Het model van Levitt is een globaal model, dat in de economische literatuur veel 

aandacht heeft getrokken. Naast positieve reacties is er ook veel kritiek op dit model.78 

De voornaamste kritiek is dat door het globale karakter dit model weinig voorspellende 

waarde heeft. Voor dit onderzoek is het van belang te realiseren dat het model vooral 

toegesneden is op moderne – vooral 20e-eeuwse – producten van moderne bedrijven en 

een soort ideaal model is dat niet geschreven is om de ontwikkeling van groepen producten 

van veel kleine producenten, die zich verschillend ontwikkeld hebben, te beschrijven. Ook 

wordt in dit model sterk uitgegaan van een aanbod gestuurde ontwikkeling van een product. 

Het product-levenscyclus model is toepasbaar op verschillende niveaus: de productklasse 

(pijpen) – producten van één centrum - producttype (bijvoorbeeld Jonaspijpen , de beste 

soort de zogenaamde porceleijne pijpen, zijmerkpijpen) – pijpen met een bepaald merk 

– één bedrijf met één merk. Vooral de niveaus van de producttypes en voor de kleinere 

centra, die van de producten uit een centrum, lenen zich het beste voor analyse met behulp 

77  Levitt, 1965.

78  Zie bijvoorbeeld Polli & Cook, 1969. P. 385-400; Dhalla en Yuspeh, 1976; Stefens, 2002; Kozłowski, 2011, p. 275-287.

AFBEELDING 1.1.6.1.: De 
zogenaamde ‘diamant’ 
van Porter met de vier 
gerelateerde speelvelden.
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van de product- levenscyclus.79 Het zijn dan ook vooral deze niveaus waar het model van 

Levitt gebruikt zal worden voor de analyse van de pijpennijverheid.

 

  

De door Levitt onderscheiden fasen hebben de volgende karakteristieken:

De introductiefase: Dit is de fase wanneer een nieuw product op de markt wordt gebracht. 

Grote onzekerheden en risico’s, vraag moet gecreëerd worden tijdens de marktontwikkeling. 

Concurrentie is nog nauwelijks van belang en zelfs veel producenten in dit stadium kan 

ervoor zorgen dat het product snel wordt geaccepteerd. De duur van de marktontwikkeling 

hangt af van de complexiteit van het nieuwe product, de mate waarin het product nieuw is, 

de behoefte van de consument en in hoeverre er vervangende producten op de markt zijn. 

Een heel nieuw product waar consumenten baat bij hebben zal snel worden geaccepteerd.

De groeifase: De groeifase start als de vraag van de consumenten sterk gaat toenemen. Er 

ontstaat meer concurrentie doordat de mogelijkheden van de productie en afzet nu door 

meer bedrijven worden gezien. Productdifferentiatie begint zich nu te ontwikkelen. Ook het 

belang van het merk neemt toe. In deze fase nemen de distributiekanalen toe. Winsten gaan 

omhoog. Ook het aantal concurrenten neemt toe die tegen lagere prijzen en op een andere 

manier de markt bedienen. 

De fase van volwassenheid: Marktverzadiging is een belangrijk kenmerk van deze fase. 

Afhankelijk van het type product en de bijbehorende markt kan deze fase kort of lang duren 

en een langzame groei of neergang laten zien. Er is veel concurrentie en prijscompetitie. 

Meer productdifferentiatie en service voor consumenten nodig. Distributeurs doen minder 

aan marketing, producent moet meer direct met zijn klanten communiceren en concurreren 

op prijs en kleine verschillen in het product. Ook door verschillen in verpakking en adverteren 

kunnen voordelen behaald worden. Deze fase wordt vaak beëindigd als er concurrerende 

vervangende producten op de markt komen.

De fase van neergang: Veel bedrijven overleven in deze fase niet. Er is sprake van 

overcapaciteit. Productie wordt geconcentreerd in minder bedrijven. Prijzen en winstmarges 

79  Verhage, 1994, p. 259.

AFBEELDING 1.1.6.2.: De 
productlevenscycluscurve 
van Levitt. 
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staan onder druk. Klanten krijgen genoeg van het product en alleen waar vormgeving en 

mode een rol spelen kan de neergang worden vertraagd.

•	 Het model van Vernon: ‘International investment and international trade in the product 

cycle’.80

In dit model heeft Vernon, de patronen voor fabrieksmatige productie, internationale 

handel en internationale investeringen onderzocht waarbij hij 3 fasen in een ‘product life 

cycle’ onderscheidt: fase van het nieuwe product – de fase van het volwassen product – de 

fase van het gestandaardiseerde product. Deze fasen zijn anders gedefinieerd dan de fasen 

van Levitt, maar ook hier geldt dat de afbakening van de fasen in de praktijk moeilijk te 

maken is.81 Ook de meeste algemene tekortkomingen die het model van Levitt vertoont als 

model voor de analyse van de economische ontwikkeling van de pijpenmakerijen, gelden 

hier ook. Vernon laat in zijn model zien welke voorwaarden en omstandigheden aan de 

drie onderscheiden fasen kunnen worden gekoppeld. Interessant aan dit model is ook dat 

Vernon aan deze fasen de verschillen in belang voor de productie van kosten/prijzen koppelt 

en de gevolgen daarvan voor de lokalisering van de productie. 

 In de fase van het nieuwe product zijn de ontwikkeling en de innovatie relatief kostbaar 

en risicovol. Vernon koppelt deze kosten en risico’s vooral aan industrieën waar arbeid door 

kapitaal/mechanisatie wordt vervangen. Hij wijst erop dat de benodigde kennis niet overal 

in gelijke mate aanwezig is zodat daardoor niet overal deze nieuwe industrieën/producten 

kunnen ontstaan. Ook marktomstandigheden, zoals voldoende koopkracht, waardoor de 

acceptatie van een nieuw product wordt gestuurd, zijn bepalend voor deze lokalisering. 

Lage kosten voor de ontwikkeling van een nieuw product spelen veel minder een rol. Bij de 

introductie van nieuwe producten is de standaardisatie nog gering en ook de prijselasticiteit 

is nog relatief laag, waardoor kleinere verschillen in kosten nog niet van veel belang zijn. 

Communicatie over het nieuwe product speelt in deze fase een grote rol.

 De fase van het volwassen product wordt geassocieerd met een zich uitbreidende 

markt voor het product en een grotere mate van standaardisatie. Maar dat wil niet zeggen 

dat productdifferentiatie dan stopt, maar een grotere mate van acceptatie van standaard 

producten is wel kenmerkend voor deze fase. In deze fase is de prijselasticiteit hoger. Ook is 

er in deze fase een grotere kans dat een industrie zich naar een andere locatie, met lagere 

loonkosten, verplaatst. 

 In de fase van het gestandaardiseerde product zullen vooral producties in gebieden met 

hoge lonen blijven die profiteren van goed opgeleide werknemers en van de aanwezigheid 

van faciliteiten als toeleverende bedrijven en georganiseerde handel.

80  Vernon, 1966. 

81  Tenold, 2009, p. 784, noot 5.
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1.2. De productiewijze van kleipijpen en de arbeidsdeling in de pijpenmakerijen 
als achtergrond voor dit onderzoek82

Voordat uit de ruwe klei een fijne pijp was gemaakt waren vierendertig handelingen nodig.83 

Niet al deze handelingen werden door dezelfde mensen binnen de pijpenmakerij uitgevoerd. 

Dit met uitzondering van zeer kleine en marginale bedrijfjes, waar arbeidsdeling niet mogelijk 

was. Alle handelingen waren handmatig en van enige mechanisatie was dan ook geen sprake.84 

Doordat mechanisatie niet mogelijk was bij de vervaardiging van de Nederlandse kwaliteitspijpen 

en dit ook voor pijpen van een lagere kwaliteit niet gedaan werd, zijn de handelingen in de 

pijpenmakerijen door de eeuwen heen gelijk gebleven.85 Foto’s uit het begin van de 20e eeuw 

die dit handwerk laten zien geven dan ook een adequate indruk van de werkzaamheden. Alleen 

met hoog gespecialiseerd handwerk kon een hoge kwaliteit worden verkregen. Er werd vooral 

gewerkt op stukloon en er werd betaald per gros. Ieder die aan een gros pijpen gewerkt had 

legde een grospenning bij het gros (afbeelding 1.2.1.). Aan de hand van het aantal grospenningen 

werd uitbetaald. Een gros in de pijpenmakerij was meer dan een normaal gros vanwege de breuk 

gedurende het vervaardigingproces. Een rolders gros was 180 stuks een kaster gros 160 stuks.

 

  

Allereerst werd de klei, die uit het buitenland afkomstig was en per schip werd aangevoerd 

gedroogd, geklopt, gemengd en met een beperkte hoeveelheid water zacht gemaakt (het zoken).86 

Daarna werd de klei gemalen, liet men de klei besterven en werd deze nogmaals gemalen. De 

rolder maakte uit de kneedbare klei rollen, die aan één kant dikker waren voor de ketel en dus 

al de grondvorm van een pijp hadden (afbeelding 1.2.2. en afbeelding 1.2.3.). Rolders waren 

meestal jongens in de leer voor pijpenmaker of oudere mannen die het zware werk als kaster 

(persen in de mal) niet meer aankonden.

 Met name het maken van de rollen voor de lange pijpen was gespecialiseerd werk. De rollen 

werden enige tijd gedroogd en daarna werd er door de kaster een ijzerdraad in gestoken (de 

82  Deze korte beschrijving is gebaseerd op Duco, 1980, p. 115-146. De beschrijving is beperkt tot voor dit onderzoek belangrijke begrippen.

83  Duco, 1980, p. 200.

84  Dit in tegenstelling met Engeland waar vanaf het eind van de 17e eeuw mallen werden gebruikt met een gleuf daarin waar de bovenkant van 

de pijp in kon worden afgesneden. Verder werden daar persen met een grote hendel gebruikt. 

85  In Engeland is wel enige mechanisatie toegepast vanaf de 17e eeuw.

86  Zie voor de herkomst van de klei paragraaf 2.3.4.

AFBEELDING 1.2.1.: 
Grospenningen die als 
registratie voor loonuitbetaling 
in de pijpenmakerijen werden 
gebruikt. Links een 17e-eeuwse 
grospenning met het hielmerk 
IG van Jan Gerritse Schordijk 
(1670-1694), midden en rechts 
18e-eeuwse grospenningen 
met een muntafdruk. 
(links en midden collectie en 
foto Freek Mayenburg, 
rechts Bert van der Lingen). 
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wijer) en werd de rol in een (metalen) vorm gelegd en in een (bank)schroef dicht geperst: het 

‘kasten’ of het ‘op de schroef werken’ (afbeelding 1.2.4. en 1.2.5.)87. Om kleven van de pijp in 

wording aan de mal te voorkomen werd vet gebruikt (zie afbeelding 1.2.6.: het vetpotje).

 

    

87  Kasten is afgeleid van het Engels: to cast.

AFBEELDING 1.2.2.: 
Een rolder aan het werk. Ivora ca. 1920. 
Foto Museum Goedewaagen.

AFBEELDING 1.2.3.: 
De rollen klei voordat deze in de mal 
geperst werden. Ivora, begin 20e eeuw. 
Foto Museum Goedewaagen.

AFBEELDING 1.2.4.: 
Een kaster aan het werk bij 

het persen van pijpen in 
een vorm (het zogenaamde 

op de schroef werken). 
Zenith begin 20e eeuw. 

Foto Museum Goedewaagen.

AFBEELDING 1.2.5. : 
Helft van een messing 

vorm. Zenith, eind 
19e eeuw of begin 20e 

eeuw. Foto Museum 
Goedewaagen.
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Aan de kopzijde werd met de stopper de binnenkant van de ketel gevormd. Tot slot werd de 

weijer iets doorgestoken zodat de verbinding van het rookkanaal en de kop tot stand kwam. De 

pijpen werden nat uit de vorm genomen en bij de betere kwaliteit pijpen werd een droogpen in 

de steel geschoven om kromtrekken tegen te gaan. Daarna werden de persnaden grofweg met 

een schenkertje bijgesneden (afbeelding 1.2.7. en 1.2.8.).88 Het kasten (ofwel het werken op de 

schroef) werd gedaan door mannen, meest boven de 18 jaar en was zwaar en moeilijk werk, vooral 

als lange kwaliteitspijpen werden vervaardigd. De pijpen in Nederland, maar ook vrijwel ook alle 

buitenlandse pijpen, werden vanaf het eerste ontstaan van deze nijverheid in vormen geperst.89 

88  Een schenkertje is een haakje met een houten handvat en een mesje in het handvat. Dit is een Nederlandse vinding die bijvoorbeeld in 

Engeland nooit gebruikt is.

89  Uitzondering hierop zijn de gegoten pijpen die vanaf het eind van de 19e eeuw in productie kwamen en gegoten werden in mallen van gips.

AFBEELDING 1.2.6.: 
pijpmakerswerkbank 
bij de Zenith met voor 
bankschroef, daarachter 
de vorm en de stopper, 
rechts het vetpotje, begin 
20e eeuw. Foto Museum 
Goedewaagen.

AFBEELDING 1.2.7.: 
Afwerken van de pijp na 
het kasten, het verwijderen 
van de vormnaden met een 
schenkertje. Goedewaagen, 
begin 20e eeuw. Foto 
Museum Goedewaagen.
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Nadat de pijpen winddroog waren werden deze verder afgewerkt door de tremsters (afbeeldingen 

1.2.9., 1.2.10 en 1.2.11). Het tremmen was vrouwen en meisjeswerk. Van de pijpen werd aan 

de bovenzijde de overtollige klei weggesneden (de kroon die boven de eigenlijke pijp uitstak). 

Daarna werden met een smoier de vormnaden weggestreken.90 De bovenrand van de kop werd 

vervolgens met een botter glad en rond gemaakt.91 Bij de kwaliteitspijpen werd meestal het merk 

van de pijpenmaker met een merkstempeltje op de hiel en soms op de kop gestempeld en werden 

eventuele (band)stempels op de stelen aangebracht (afbeelding 1.2.12).92 De betere kwaliteit 

pijpen werden ook nog geglaasd (het met behulp van een agaatsteen in dezelfde richting wrijven 

van de kleiplaatjes, waardoor de pijp een mooie glans kreeg) met een agaatsteen of soms met 

een harde vuursteen.93 

 

90  Een smoier is een haakje met een houten handgreep. 

91  Een botter is een houten of benen rond schijfje met een ronde inkeping waar de bovenrand van de pijp inpast. 

92  De stempeltjes voor de hielmerken zijn in de 19e en 20e eeuw gemaakt van ijzer. Uit de 18e eeuw is een hielmerkstempeltje van gebakken klei 

bekend uit Alphen en een merkstempeltje van klei die in pottenbakkersafval in Waddinxveen gevonden is, van een Goudse pijpenmaker (zie www.

spijkertegels.nl , pijpen, pottenbakkersafval). Of zo’n stempeltje van aardewerk in de vroegere perioden meestal gebruikt werd of dat deze toen 

meestal toch van ijzer waren is onbekend.

93  Stam en Stam, 1988, p. 67-68. Het glazen is het met de steen de gehele pijp glad te strijken waardoor de kleiplaatjes in dezelfde richting gaan 

staan en de pijp een mooie glans krijgt. Van een vuursteen voor het glazen is slechts een exemplaar bekend. Het is niet duidelijk of deze steensoort 

vaker werd gebruikt, maar omdat vuursteen veel goedkoper is dan agaat is dit wel waarschijnlijk. Uit de 17e en 18e eeuw zijn verder geen 

glaasstenen van agaat gevonden. Dit wil niet zeggen dat deze niet gebruikt zijn. Mogelijk is pas in de 18e eeuw overgestapt van vuursteen op agaat.

AFBEELDING 1.2.8.: Een 
Schenkertje, voor het grofweg 

verwijderen van de vormnaden, 
firma de Jong, midden 20e 

eeuw. Collectie auteur. Foto 
Bert van der Lingen.

AFBEELDING 1.2.9.A.: Pijpenmakersgereedschap 
(begin 20e eeuw). Van links naar rechts: 
agaatsteen in houder voor het glazen, smoier 
om de resterende vormnaden weg te strijken, 
merkstempeltje, stopper om de ketel te vormen. 
Onder een botter om de bovenrand van de pijp 
mooi rond te maken. 

AFBEELDING 1.2.9.B.: Agaatstenen werktuig 
voor het glazen en een steen voor het glazen 
van vuursteen (begin 18e eeuw). Collectie 
auteur. Foto Bert van der Lingen.
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Tot slot werd een radering onder de bovenrand van de ketel (de filt) aangebracht en werd het 

kleipropje in de ketel bij het begin van het rookkanaal verwijderd. Na het drogen van de pijpen 

werden deze in pijpenpotten gebakken (afbeeldingen 1.2.13, 1.2.15 en 1.2.16). Deze potten 

hadden standaardmaten welke met behulp van en keur werden geregeld. Het vullen van de 

potten, het vollen, werd door vrouwen gedaan. In het midden van de pot stond een haspel of 

trompet die ervoor zorgde dat de pijpen, met de stelen omhoog, daartegen gestapeld konden 

worden (afbeelding 1.2.15).94 Om de stelen werd een ring van klei gelegd om verschuiven te 

voorkomen (afbeelding 1.2.16). Gemalen gebakken pijpenafval (schrobbeles) hield alles 

op zijn plaats en voorkwam kromtrekken tijdens het bakken. De pijpen werden gebakken bij 

pottenbakkers en daar ook werd de pot gesloten met een kap zodat de pijpen wit bleven tijdens 

het bakken (afbeelding 1.2.14).95

94  Het is onbekend wanneer de eerste hoge potten met een haspel of trompet werden gebruikt.

95  Stam, 1989, p. 126-143.

AFBEELDING 1.2.10.: 
droogbak voor de 
pijpen. Zenith, begin 
20e eeuw. Foto Museum 
Goedewaagen.

AFBEELDING 1.2.11.: 
Botteren van de bovenrand 
met een botter en 
tremmen met een smoier 
van de gekaste pijp. Ivora, 
begin 20e eeuw. Foto 
Museum Goedewaagen. 

AFBEELDING 1.2.12: 
17e of 18e eeuws 

hielmerkstempeltje van 
pijpaarde, gevonden in 

Waddinxveen (zie voetnoot 
92). Foto Freek Mayenburg. 
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AFBEELDING 1.2.13.: 
Pijpenpot (18e eeuw 

Alphen). Foto Bert van 
der Lingen, collectie Hans 
van der Meulen. En twee 

delen van verschillende 
soorten trompetten die 

in het midden van de pot 
geplaatst werden en waar 

de pijpen, met de stelen 
omhoog (zie afbeelding 

1.2.15), tegenaan 
gestapeld werden. 

Collecties auteur en Bert 
van der Lingen. Foto Bert 

van der Lingen.

AFBEELDING 1.2.14.: 
Een deel van een kap met 

reconstructietekening 
(19e eeuw Gouda). 17e- 
en 18e-eeuwse kappen 

hadden vermoedelijk een 
meer ronde bovenkant 

en waren vaak van 
roodbakkende klei 
gemaakt. Foto en 

collectie Auteur. Tekening 
Margreeth de Nooyer.

AFBEELDING 1.2.15.: 
De stapeling van pijpen in 

een pijpenpot tegen de 
trompet. Uit : Duhamel du 

Monceau, 1771.

AFBEELDING 1.2.16: 
Het plaatsen van de 

pijpenpot in de oven. 
Ivora, 20e eeuw. 

De kleiring om de stelen, 
om het verschuiven van 
de pijpen tegen te gaan, 

is duidelijk zichtbaar. Foto 
Museum Goedewaagen.
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Na het uithalen van de oven en het uitnemen van de pijpen uit de pijpenpotten werden 

deze gesorteerd en werd het uiteinde in een bak met was- en zeepoplossing gedoopt (het 

snollen) om kleven van de pijp aan de lippen tegen te gaan. Dit was meisjeswerk (de snolsters). 

Daarna werden de pijpen verpakt. In de 17e en 18e eeuw vooral in kisten en tonnen. Fijne 

pijpen werden ook per gros of per twee gros verpakt in mandjes: de bennetjes (afbeelding 

2.3.1.5.). Om breuk te voorkomen werden tussen de pijpen boekweitdoppen en later houtwol 

aangebracht (afbeelding 1.2.17).

1.3. De ontwikkeling van het pijpenmodel door de eeuwen heen

Het model van de Nederlandse pijp is door de tijd heen sterk veranderd.96 In het begin van de 

17e eeuw werd vanaf 1620 het dubbelconische model de standaard. Aanvankelijk volgde Gouda 

het Amsterdamse model. Al vanaf het begin van de 17e eeuw ontstonden er verschillende 

kwaliteiten: de groffe en de fijne pijpen. Het dubbelconische model met een dikke steel had 

zijn bloeiperiode tussen 1625 en 1650, waarna de vormgeving slapper werd (afbeelding 1.3.1.). 

In Gouda ontstonden vanaf 1660 twee soorten kwaliteitspijpen: de fijne en de porceleijne (de 

beste) soort, waarbij van de laatste niet alleen de kop, maar ook de steel geglaasd werd.97 De 

toenemende kwaliteit van de Goudse pijpen in de tweede helft van de 17e eeuw en in de eerste 

helft van de 18e eeuw was vooral te danken aan een reeks innovaties die mogelijk werden door 

het gebruik van betere turf, waardoor nauwkeuriger en heter gestookt kon worden en betere 

kleimengsels gebruikt konden worden (zie paragraaf 2.3.4.).

96  Deze verkorte beschrijving op hoofdlijnen is, tenzij anders vermeld, gebaseerd op Duco, 1987, p. 26-28.

97  Duco, 2003, p. 200. ‘Porceleijne’ kwaliteit is de best afgewerkte soort. Deze werd niet alleen zorgvuldig geglaasd, gebotterd en geradeerd, 

maar werd ook met was opgewreven zodat een glans ontstond waardoor deze pijpen een op porselein gelijkende glans kregen. 

AFBEELDING 1.2.17.: Het 
verpakken van de pijpen 
in kistjes in houtwol. Ivora, 
begin 20e eeuw. Foto 
Museum Goedewaagen.
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Via een slanker dubbelconisch model ontwikkelde zich, allereerst in Gouda vanaf 1680, het 

trechtermodel. In de vijftien opvolgende jaren werd de ketel ruimer en nam de dikte van de steel 

af. De bloeiperiode van dit type lag tussen 1690 en 1730 (afbeelding 1.3.2.). 

   

 

 

     

Uit het trechtervormige model ontwikkelde zich rond 1730 het ovoïde model met een zeer 

dunne steel welke vanaf 1740 tot zijn meest uitgebalanceerde vorm kwam (afbeelding 1.3.3.).98 

Na 1740 komt de ketelopening haaks op de as van de ketel te staan. Ook werden kwaliteitspijpen 

vaak op de zijkant van de hiel voorzien van het Goudse wapen of van het Goudse wapen met de 

S als kwaliteitsaanduiding.99 

      

98  De datering is in Duco, 2003, p. 206-207 duidelijk en suggereert niet een vroegere datering zoals opgenomen in Duco, 1987, p. 27 onder 

Type 3. Ook de in Duco, 1982, p. 111 gegeven datering sluit aan op die van Duco, 2003, p. 206-207.

99  Duco, 2003, p. 206. Het is hierdoor vaak goed mogelijk om pijpen voor en na 1740 te dateren. Zie verder paragraaf 2.2. en 2.3. voor de 

octrooien waardoor de pijpenmakers dit bijmerk konden plaatsen.

AFBEELDING 1.3.1.: Voorbeelden van 
de vormontwikkeling en datering van 

de 17e-eeuwse dubbelconische pijp. 
Collectie en foto Bert van der Lingen. 

Van onder naar boven: 
 

1635-1655, hielmerk Weegschaal 
 met HK, pijpenmaker onbekend. 
 1650-1675, hielmerk Posthoorn, 

pijpenmaker Daniel Christiaansz. van 
Hoorn of Abraham Danielsz. van Hoorn. 

  1670-1690, hielmerk Kroon, 
 pijpenmaker onbekend.

 1685-1710, hielmerk Wijnton 
 gekroond, pijpenmaker Cornelis 

 Teunisz. Bouman.

AFBEELDING 1.3.2.: 
Trechtervormige pijp. 

1690-1715. Gouda. 
Pijpenmaker Dirk Jansz. 
Smaagdelingh. Collectie 

en foto Bert van
 der Lingen.

AFBEELDING 1.3.3.: Voorbeelden van de vormontwikkeling
 van de Goudse pijp in de 18e eeuw. Collectie auteur, 

foto Bert van der Lingen. Van onder naar boven: 
 1715-1730, Trechtervormige ketel, hielmerk Trekzaag 

 gekroond, geen bijmerk. Pijpenmaker Jan Ariensz. Versluijs.
 1730-1745, Ovoïde ketel, hielmerk Schoen gekroond. Nog 

 geen bijmerk. Pijpenmaker Arij Verheul. 
 1740-1780, Ovoïde ketel, hielmerk BVB. Met bijmerk. 

 Pijpenmaker Barent van Berkel. 
 1760-1810, Ovoïde ketel, hielmerk de Both. Met bijmerk. 

 Pijpenmaker Gerrit Verschut 
of Pieter Pietersz. Lens of Christiaan Smit.
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Niet alle Goudse pijpenmakers schakelden na 1740 direct over op het zetten van dit bijmerk.100 

Kleine veranderingen, vanwege modelverfraaiing of vergroting van de ketelinhoud, bleven 

plaatsvinden. De bloeiperiode van dit model was van 1740 tot 1780. In de 18e eeuw werd de 

groffe pijp de slegte of gewone pijp genoemd. Gelijktijdig met de ovoïde pijp werd ook de 

kromkop (met een hiel) als aanvulling op het assortiment ontwikkeld. In het midden van de 18e 

eeuw ontstond ook nog de hielloze rondbodempijp (afbeelding 1.3.4.).

In de lokale en regionale centra werd de vormontwikkeling van de Goudse pijp gevolgd, zij het 

soms iets later en soms op enige afstand, zoals in Maastricht. Ook komen typen voor die speciaal 

voor een bepaalde markt gemaakt zijn, zoals de grote modellen voor Zeeland, die zowel in 

Zeeland als ook in bijvoorbeeld Gorinchem vervaardigd zijn. 

 De kwaliteitsaanduidingen van pijpen loopt niet parallel aan de vormontwikkeling (tabel 

1.3.1.). De porceleijne kwaliteit was de hoogste kwaliteit. Kop en steel van deze kleipijpen 

waren geglaasd. Bij pijpen van de fijne kwaliteit was alleen de kop geglaasd. Groffe pijpen waren 

ongeglaasd en soms was de bovenkant van de kop maar halfzijdig geradeerd. De ontwikkeling in 

de tijd van de kwaliteitsaanduidingen is onderstaand gegeven. 

TABEL 1.3.1: De verschillende kwaliteitsaanduidingen in de tijd

Soort pijpen 1630-ca. 1660 Ca. 1660-Franse tijd Franse tijd 19e eeuw tot ca. 1850

Hoogste kwaliteit Fijne Porceleijne Porceleijne Porceleijne 

Een na hoogste kwaliteit Fijne / slegte Fijne Fijne 

Eenvoudige pijpen Groffe Groffe Ordinaire Gewone 

De verdeling in de tijd van de verhouding in de productie van groffe, fijne en porceleijne pijpen 

was verschillend en hing samen met de economische ontwikkeling van de pijpennijverheid. In 

tabel 1.3.2. wordt daar een indicatie van gegeven op basis van archeologisch onderzoek. De 

percentages zijn berekend voor de jaren waarin ongeveer een omslag in de kwaliteitsontwikkeling 

plaatsvond.101 

100  Stam, 2014, p. 99-102.

101  Naar van Oostveen en van Oostveen-Bonnema, 2001, p. 18, 19.

AFBEELDING 
1.3.4.: Kromkop en 
rondbodempijp, productie 
Alphen aan de Rijn met 
imitatie Goudse wapentjes 
als bijmerk. Derde kwart 
18e eeuw. Foto en collectie 
Bert van der Lingen.
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TABEL 1.3.2.: Indicatieve verdeling in de tijd van de productie van pijpen van diverse kwaliteiten, in percentages, 

op basis van bodemvondsten

Groffe kwaliteit Fijne kwaliteit Porceleijne kwaliteit

1600 85 15 0

1640 70 30 0

1690 85 10 5

1790 10 60 30

1850 0 10 90

Naast gladde pijpen werden er in Gouda, maar ook in andere centra kwaliteitspijpen met een 

kunstzinnig reliëf vervaardigd.102 Deze pijpen vormden slechts een beperkt deel van de gehele 

productie. Tot de vroegste pijpen met zo’n reliëf behoorden de pijpen van voor 1620 waarvan de 

kop een zeemonster uitbeeldt (afbeelding 1.3.5.a.)103 en pijpen met een afbeelding van Frederik 

Hendrik en Amalia van Solms, die vermoedelijk in Amsterdam vervaardigd zijn (afbeelding 

1.3.5.b+c.).

   

 

Ook de betere barokpijpen uit het tweede kwart van de 17e eeuw, die in meerdere centra 

vervaardigd werden kunnen tot de kwaliteitspijpen gerekend worden (afbeelding 1.3.6.). Deze 

pijpen behoorden tot de duurdere pijpen en waren een luxe artikel voor de roker.

    

102  Voor een overzicht zie Duco, 1987, p. 88-123.

103  Van der Lingen, 2013, p. 107-113.

AFBEELDING 1.3.6.B+C.: Een barokpijp met daarop 
portretten van Frederik Hendrik en Amalia van Solms. 
Hielmerk Roos. Vermoedelijk Amsterdamse productie, 1626-
1635. Foto Bert van der Lingen. 

AFBEELDING 1.3.5.A.: 
Zeemonsterpijp, 1600-
1620. Collectie auteur, 
foto Bert van der Lingen. 

AFBEELDING 1.3.6.:
Links barokpijpen uit 

Gouda 1630-1640. 
De rechter pijp is 

vermoedelijk in 
Rotterdam 

geproduceerd.104 Foto 
links Freek Mayenburg, 
rechts foto en collectie 

Museum Gouda.
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Vanaf 1630 werden ook pijpen met een eenvoudig reliëf vervaardigd, waaronder pijpen met 

een baroksteel, die soms tot de groffe en soms tot de fijne pijpen behoren en de Jonaspijpen 

(afbeeldingen 1.3.7. en 1.3.8.).104 

Langzamerhand liep de kwaliteit van de decoraties terug. Pas tegen het eind van de 17e eeuw 

nam, toen de ketelinhoud groter werd, de kwaliteit van de decoraties van de betere soorten 

weer toe. Deze pijpen behoorden tot de luxe goedkope pijpen. 

Daarnaast kwamen ook aan het einde van de 17e eeuw de zijmerkpijpen op, die tot de groffe 

pijpen gerekend moeten worden (afbeelding 1.3.9.). 

De fijne reliëfpijpen, waartoe de snoekebek en de betere schelppijpen (lobbepijpen) gerekend 

werden, hadden hun bloeiperiode tussen 1740 en 1755 (afbeeldingen 1.3.10 en 1.3.11).105 

104  Jonaspijpen: Jonas in de Walvis als motief. Vroeger ook aangeduid als Sir Walter Raleigh pijpen.

105  Duco, 1987, p. 102. Ook later zijn deze pijpen nog vervaardigd.

AFBEELDING 1.3.7.: Pijp 
met een baroksteel en als 
hielmerk een vijfbladige 
Tudorroos. Amsterdamse 
productie, 1630-1645. 
Collectie auteur, foto Bert 
van der Lingen.

AFBEELDING 1.3.8.: 
Ontwikkeling in de tijd 
van Goudse Jonaspijpen, 
ca. 1630-1670. Te zien 
is dat de vormgeving 
steeds slapper wordt 
(zie ook paragraaf 2.12). 
Jonaspijpen refereren aan 
het Bijbelse motief Jonas 
in de Walvis. Foto’s en 
collectie Museum Gouda.
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In dezelfde periode ontstonden ook de kwalitatief hoogwaardige ovoïde reliëfpijpen, waarvan 

de mallen door beroemde goud- en zilversmeden werden gegraveerd, vaak naar bestaande 

prenten. De meest beroemde zilversmeden die voor de grote Goudse bedrijven deze mallen 

graveerden waren Dillis en Johannes van Oyen.106 Tot deze pijpen behoorden een groot aantal 

Oranjepijpen, gelegenheidspijpen voor contemporaine gebeurtenissen, zoals de Vrede van Aken, 

exportpijpen met voorstellingen die voor verschillende bestemmingen van belang waren zoals 

pijpen met ‘Vivat Rex Pruisen’ en wapenpijpen (afbeeldingen 1.3.12 en 1.3.13). De productie van 

deze pijpen had een beperkte omvang. Zie hiervoor paragraaf 2.9.3.107

106  Duco, 1992, p. 22.

107  In deze publicatie zijn vrij veel versierde pijpen opgenomen. Deze hoeveelheid is niet in overeenstemming met het beperkte marktaandeel 

die deze pijpen hadden, zoals blijkt uit bodemvondsten. 

AFBEELDING 1.3.9.: 
Twee zijmerkpijpen 

N gekroond met LHN en 
bladerkroon: Laurens 

Huijvenaar, Schoonhoven, 
ca. 1760-1800 en 

gekroonde vis met IHN 
en bladerkroon: Jacobus 

Huijvenaar, Schoonhoven, 
1760-1797) en een pijp met 
een gestileerde Tudorroos, 

vermoedelijk Gouds, 
ca. 1730-1740. Collectie 

auteur, foto Bert van der 
Lingen.

AFBEELDING 1.3.10.: 
Snoekebek-pijp, merk 

Leeuw in de Hollandse tuin. 
Steelopschrift F. VERZIJL 

/ IN GOUDA, 2e helft 18e 
eeuw. Collectie auteur, foto 

Bert van der Lingen.

AFBEELDING 1.3.11.: Een 
gezwarte schelppijp (ook 

wel lobben- of knorrenpijp 
genoemd) eind 18e eeuw, 
geglaasd, Gouda. Foto en 

collectie auteur.
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108 

Deze pijpen werden niet alleen geëxporteerd maar werden ook in eigen land afgezet. Vaak werden 

door belangrijke Goudse pijpenmakers één van deze pijpen bijgesloten bij een gros porceleijne 

pijpen.109 Dit was bedoeld als extra verkoopargument. Omdat alleen de grotere bedrijven de 

kosten van de vervaardiging van deze mallen konden dragen is de productie van deze pijpen 

door verschillende pijpenmakers een indicatie van het belang van hun pijpenmakerij. Het is ook 

duidelijk dat sommige pijpenmakers van de tweede garnituur mallen hebben overgenomen of 

gehuurd van deze belangrijke pijpenmakers. Gelegenheidspijpen zijn dus niet altijd een indicatie 

van het belang van het daarop gestempelde merk. 

 

De betere pijpen, maar ook sommige groffe pijpen werden door de pijpenmaker van een voor 

die pijpenmaker uniek merk voorzien. Meestal op de hiel van de pijp, maar ook soms op de ketel. 

Veel exportpijpen hadden het merk op de ketel.

 De vorm van de pijp in combinatie met het merk en enige andere kenmerken en versieringen 

van pijpen geeft goede mogelijkheden om pijpen te dateren. Pijpen zijn daardoor voor veel 

108  Voor een verdere beschrijving zie Duco, 1992, p. 37.

109  Anoniem, 1773, p. 478 : ‘A chaque grosse qui se vend dans les manufactures de pipes, on y enjoute une que les Hollandois nomment la pipe 

du nauveau marié, dont le tuyau & la tête sont chargés d’ornaments en relief, & qu’on fabrique dans des moules particuliers. ; Brayer de Soisons, J. 

& Brayer Bearegard, 1807, p. 141. Zie ook : Stam & Stam, 1988, 67, 68. Hier wordt een speciaal voor dit doel vervaardigde pijp met een omgezette 

kop beschreven.

AFBEELDING 1.3.12.: Voorbeeld 
van een Oranjepijp. De 
Stadhouderlijke familie: Prins 
Willem IV met zijn dochtertje 
en Anna van Hannover met de 
kroonprins en de betreffende 
wapenschilden. Voorzijde 
de Leeuw in de Hollandse 
tuin met lans, met daarop de 
vrijheidshoed. Op de achterzijde 
van de pijp staat het Goudse 
wapen tussen twee leeuwen. 
Tekst VORSTELIJKE HUYS VAN 
ORANI. Ca. 1750. Hielmerk 37 
gekroond. Pijpenmaker Teunis 
Veregge. 109 Collectie auteur, foto 
Bert van der Lingen.

AFBEELDING 1.3.13: 
Voorbeeld van een 
gelegenheidspijp. Vivat 
Rex Pruisen. Hielmerk D 
gekroond. Pijpenmaker 
Cornelis van Leeuwen (1771-
1794). Collectie Lia Schouten, 
foto Arjan de Haan.
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archeologen belangrijk voor de datering van vondsten. Echter vooral als, vanaf de tweede helft 

van de 18e eeuw, de ontwikkeling van de vormgeving van de Goudse pijp stagneert, wordt het 

moeilijker om deze pijpen goed te dateren en is het noodzakelijk bij de datering een langere 

periode te vermelden. Zowel in de 17e- als ook in de 18e eeuw is de vormontwikkeling van de 

pijp schoksgewijs verlopen, waardoor de tijdsintervallen in de dateringen ongelijk zijn. Dit is een 

grote moeilijkheid bij het gebruiken van vondsten als indicatie voor datering en dus voor de 

economische ontwikkeling van de pijpennijverheid (zie hoofdstuk 3).

 

1.4. Het begin van het roken, de eerste pijpen en de opkomst van de 
pijpenproductie in diverse plaatsen in Nederland

1.4.1. De opkomst van het roken

Na de ontdekking van Amerika door Columbus in 1492 kwamen de Europese volken voor het eerst 

met tabak in aanraking. Aanvankelijk werd tabak alleen door zeelieden die Amerika bezochten 

gerookt. Vanaf het midden van de 16e eeuw kwamen de eerste tabakszaden naar Europa en werd 

de tabaksplant opgenomen in diverse ‘cruydeboeken’ onder de geneeskrachtige kruiden. In het 

derde kwart van de 16e eeuw begon het roken in Europa, allereerst in Engeland, vooral onder 

zeelieden en studenten in zwang te raken. Van Meteren vermeldde in 1598 dat tabak al zo’n 

twintig tot vijfentwintig jaar in Europa gerookt werd. Hij schreef: “Door dese verscheyden Voyagien 

van diversche natien/ isser uyt West-Indien van Brasilien ende Custen van Peru/ ghebrocht een 

ghedroocht kruyt/ datmen by ons nicotiana noemt/ ende in Indien Tabacco, gedroocht inden 

roock/ dat is nu in Europa eerst bekent gheworden binnen dese 20. ofte 25. jaren ende comt 

in menichderhande fatsoen/ opghewonden ende gerolt/ dit gebruycken sy/ wat gedroocht tot 

poeder/ met een silveren ofte steenen ghebacken Pijpken/ daer toe eygentlijck ghemaeckt ofte 

ghebacken/ van eenen vinger lanck/ ende voor in een backsken een half Haselnote groot/ dat sy 

met het poeder vullen/ ende steken daer het vier inne met een cole ofte keerse/ ende aen d’ander 

eynde suyghen door het hol Pijpcken/ den roock daer van int lijf ende mont/ ...”.110 Aangenomen 

mag dus worden dat het roken van pijpen al in de zeventiger jaren van de 16e eeuw begonnen 

moet zijn.111 In die tijd, aldus van Meteren, was de tabak nog goedkoop. De prijs van de tabak 

zou in de jaren daarna van een gulden per pond naar zes, tien of twaalf gulden per pond zijn 

gestegen.112 De aanvankelijk lage prijs van de tabak zal zeker geholpen hebben bij de verspreiding 

van het tabaksgenot. 

 Vanaf 1580 werd in Nederland het roken steeds algemener en werd tabak, vooral in 

havensteden, verkocht, zoals blijkt uit de ‘Biddaghs Keure’ uit 1580 van Enkhuizen waarin vermeld 

staat dat tabak op bepaalde kerkelijke hoogtijdagen niet verkocht mocht worden.113 Dit algemene 

verbod laat duidelijk zien dat roken geen uitzondering meer was in dergelijke havensteden. 

110  Van Meteren, 1608, (15e boek, 1598), folio 168v. ;Brongers, 1964, p. 17-19. 

111  Van Meteren geeft niet expliciet aan dat dit ook voor Nederland gold.

112  Van Oostveen en Stam, 2011, p. 9. In hoeverre van Meteren deze prijzen overdrijft is niet duidelijk. Zie ook hoofdstuk 2.1.1.

113  Tupan, 1983, p. 14. | 53
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Niet alleen onder zeelieden, maar ook onder de hoger opgeleiden, zoals studenten in Leiden, 

en in steden waar, door de vele internationale contacten, een meer open en verdraagzaam 

klimaat heerste, zoals Amsterdam, kwam het roken al snel in zwang.114 Ook studenten die uit het 

buitenland kwamen naar onze universiteiten brachten hun rookcultuur mee.115

 

1.4.2. De eerste-generatie pijpen

Aangenomen wordt dat vanaf 1560 in Engeland de eerste kleipijpen zijn gemaakt.116 Recent 

wordt aan dit heel vroege begin sterk getwijfeld. Ondermeer omdat er geen eerder dateerbare 

kleipijpen gevonden zijn dan uit 1592 (Alderney scheepswrak) en de vroegst bekende Engelse 

(Londense) pijpenmaker pas in 1595 vermeld wordt.117 

 Algemeen wordt vermoed dat de productie in Nederland rond 1580 begonnen is.118 Maar over 

de identiteit van de eerste pijpenmakers is niets bekend, zoals dat ook in Engeland het geval is.119 

Veel van de eerste pijpenmakers in ons land waren afkomstig uit Engeland (zie paragraaf 1.4.4.). 

Datering van de eerste-generatie pijpen gebeurt vooral op basis van vergelijking en op basis 

van de kenmerken van de afwerking en is dus geen exacte datering. Slechts uit één Nederlands 

vondstcomplex zijn de pijpen zonder enige twijfel voor 1596 te dateren. Deze zijn afkomstig uit 

het vondstcomplex in Amsterdam, waar in de periode 1592-1596 met een aanplempinglaag het 

Waterlooplein tot stand is gekomen. 120 De eerste pijpen waren nog niet gestandaardiseerd en pas 

rond 1620-1625 is de ontwikkeling van de pijp uitgerijpt en werd het algemene dubbelconische 

Nederlandse model in de meeste centra vervaardigd. Twee modellen kwamen in de eerste 

periode verreweg het meeste voor: Het model met een hiel en het model met een spoor. De 

pijpen lijken op Engelse modellen, maar zijn vermoedelijk voor het overgrote deel in ons land 

vervaardigd.121 Wel lijkt vooral het model met een hiel van het Engelse model afgeleid te zijn, 

maar de vroegste Hollandse pijpen zijn duidelijk te onderscheiden van de vroegste Engelse. Dat 

er overeenkomsten zijn tussen de vroegste Engelse en Hollandse pijpen is logisch omdat in deze 

periode veel pijpenmakers uit Engeland afkomstig waren. De verschillen tussen de pijpen die in 

verschillende steden gevonden worden zijn soms groot. Dit pleit er voor dat er sprake is geweest 

van verschillende lokale producties en dat deze pijpen vooral ook lokaal gebruikt werden.122 De 

eerste-generatie pijpen zijn vermoedelijk in verschillende steden gemaakt waaronder Enkhuizen, 

114  In 1621 schrijft Willem Willemsz. van der Meer, arts in Delft, aan zijn collega Neander dat hij het roken leerde toen hij in 1588 in Leiden 

begon te studeren (Brongers, 1964, p. 19-20). Ook de Leidse hoogleraar Jan van Heurne beschrijft in zijn leerboek ‘Praxis medicinae nova ratio’ uit 

1587 het inhaleren van tabaksrook via een pijpje (Goes, 1990, p. 34). Shorto, 2004, p. 15, noemt Amsterdam in het begin van de 17e eeuw de meest 

vrijzinnige stad van Europa. 

115  Corti, 1930, p. 100.

116  Higgins, 2009, p. 41

117  Vriendelijke mededeling Peter Taylor. Taylor, 2017, p. 29-32.

118  Van der Lingen, 2014, p. 111. Zie ook paragraaf 1.4.4. waar aangegeven wordt dat de eerste pijpenmakers zich vermoedelijk na 1586 in 

Nederland gevestigd hebben.

119  Higgins 2012a. p. 210

120  De Haan, 1982, p. 64-66.

121  Recent onderzoek van Peter Taylor laat zien dat er in de periode 1602-1628 zeventien partijen Engelse pijpen in de havenboeken zijn 

genoemd die vanuit Londen naar verschillende plaatsen in Nederland zijn gezonden. Dit betrof de havens van Vlissingen (2x), Middelburg (1x), 

Dordrecht (9x), Rotterdam (2x), Amsterdam (3x). De grootste partij betrof 185 gros voor Vlissingen in 1621. De kleinste partij 3 dozijn in 1604 voor 

Vlissingen. Vriendelijke mededeling Peter Taylor, 2 december 2017. 

122  Duco, 2006, p. 4-7. Bakker, 2002, p. 1407. Duco, 2004b, p. 72.54 |
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Amsterdam, Leiden, Gouda, Utrecht, Rotterdam en Gorinchem.123 De pijpen met een hiel zijn 

vermoedelijk het eerst tot ontwikkeling gekomen. Aanvankelijk werd de kop meestal met een 

mes afgesneden (een snijfilt) en niet gebotterd (afbeelding 1.4.2.1.). De definitieve overgang van 

snijfilt naar gebotterde filt met een radering vond plaats in de periode 1615-1620 (afbeelding 

1.4.2.2.).124 Dit in tegenstelling tot de eerste Engelse pijpen waar de vroegste exemplaren al 

gebotterd en van een radering voorzien waren.125 Dit is een sterk argument om aan te nemen 

dat de hier in Nederland gevonden vroegste pijpen ook daadwerkelijk in ons land gemaakt zijn. 

Onder de eerdere exemplaren kwamen relatief weinig pijpen met een hielmerk voor. Vanaf 

1600 wordt het merken van de pijpen gebruikelijker.126 De gevonden initialen van voor 1607 

zijn nog geen van alle terug te leiden naar een uit de archieven bekende pijpenmaker. Onder 

de hielmerken worden aanvankelijk de beeldmerken en de beeldmerken met letters het meest 

aangetroffen. Hielmerken met alleen letters zijn veelal later te dateren.127 Al vrij vroeg blijken er 

pijpen in verschillende kwaliteiten door afzonderlijke pijpenmakers te zijn gemaakt.128 Ook vroege 

exemplaren waren soms geglaasd.129 130 131 

 

 

123  Van Oostveen en Stam, 2011, p. 24. Duco, 2008a en 2008b. Van Oostveen, 2015. 

124  Van der Lingen, 2014, p. 111-149 en 2015, p. 19. Zie paragraaf 1.2. voor een afbeelding van een botter.

125  Higgins, 2009, p. 41; Stam, 2017, p. 100. Zo ook de pijpen uit het Alderney wrak. 

126  Zie bijvoorbeeld Bakker, 2002, p. 1407. Van der Lingen, 2014, p. 111-149 en 2015, p. 19.

127  Van der Lingen, 2015, p. 20 en 22. 

128  Van der Lingen, 2014, p. 146; Duco, 2004c, p. 56.

129  Van der Lingen 2014, 137.

130  Van der Lingen, 2014, p. 137.

131  Van der Lingen, 2014, p. 139.

AFBEELDING 1.4.2.1.: 
Eerste-generatie pijpen 

uit Amsterdam. Met mes 
afgesneden filt, geglaasd. 

Merk Lelie met RP. 
Hoogte 31 mm. 

Datering 1595-1620. 130

Foto Bert van der Lingen.

AFBEELDING 1.4.2.2.: 
Eerste-generatie pijpen uit 

Amsterdam. Gebotterde 
filt, geglaasd. Merk RP 

in een Roos met vier 
bladeren. Hoogte 28 mm. 

Datering 1600-1620. 131 
Foto Bert van der Lingen.

AFBEELDING 1.4.2.3.: 
Pijp met een spoor. 

Gebotterd en geglaasd. 
Hoogte 25 mm. 

Datering 1600-1625. 132

Foto Bert van der Lingen. 
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Het type met de spoor is het meest aangetroffen in het gebied Utrecht, Woerden, Gouda en Den 

Haag (afbeelding 1.4.2.3.). 132 In Amsterdam komt dit type veel minder voor.133 Het type met de 

spoor is vermoedelijk tussen 1600 en 1620 gemaakt en wordt daarna niet meer aangetroffen. 

Vermoedelijk is dit type ondermeer van de markt verdwenen omdat op deze pijpen geen 

merk kon worden aangebracht. Dit was een nadeel in een tijd dat de concurrentie tussen de 

pijpenmakers toenam en het merk aan betekenis won. Ook waren de rookeigenschappen door 

de vorm minder goed. Deze pijpen zijn gebotterd en geradeerd en de latere exemplaren zijn 

geglaasd. Op basis van de kenmerken van hun afwerking wordt het ontstaan van het spoortype 

dan ook later gedateerd dan het type met een hiel.134 

 Vermoedelijk hebben Engelse pijpenmakers die naar ons land kwamen hun eigen houten 

mallen meegenomen.135 Deze waren waarschijnlijk van hetzelfde type als een recent in de Theems 

gevonden exemplaar.136 Bij pijpen gevonden in Amsterdam is dit duidelijk aan te tonen en pas in 

de periode 1615-1620 werd de houten mal vervangen door metalen mallen.137 Het behoeft geen 

betoog dat de in houten mallen gevormde pijpen veelal van een slechtere kwaliteit waren. 

 Naast pijpen van klei zijn ook uit de eerste periode pijpen van tin, lood en hout gevonden en 

zelfs uit leisteen.138 

1.4.3. De technologietransfer van Engeland naar Nederland

De technologietransfer van Engeland naar Nederland laat zien dat hier een eigen ontwikkeling 

plaatsvond.139 Zoals reeds aangegeven waren er al bij de eerste pijpen verschillen, in vooral 

de afwerking, tussen de Engelse en de Nederlandse pijpen. Maar ook qua model waren er 

al kleine verschillen. Vanaf het tweede kwart van de 17e eeuw begonnen de vormen van de 

Nederlandse en Engelse pijpen steeds meer uiteen te lopen. Vanaf 1680 werd in Engeland het 

dubbelconische model meer en meer vervangen door lange cilindrische modellen, die meer en 

meer uit balans raakten en werden de kopranden afgesneden met een mes dat paste in een 

groef in de pijpenvorm. In Nederland zijn altijd vormen gebruikt voor het vormen van de pijpen, 

maar vormen met een groef voor het afsnijden zijn in ons land nooit gebruikt.140 In Nederland 

werd bij de kwaliteitspijpen vanaf het tweede kwart van de 17e eeuw de bovenzijde van de kop, 

na het kasten in een vorm, altijd gebotterd en meestal rondom geradeerd. Opvallend is ook dat 

het instrumentje de schenker, voor het verwijderen van kleiresten, in Engeland onbekend is.141 In 

Engeland werden ijzeren mallen gebruikt, terwijl in Nederland vooral mallen van messing werden 

gebruikt die geschikter waren voor de hoogwaardige pijpen.142 Wanneer voor het eerst messing 

mallen werden gebruikt is onbekend. Vermoedelijk is de ingebruikname van messing mallen een 

132  Smiesing, 1988, p. 94-95. Van der Lingen, 2017, p. 83-84. Smiesing ging er van uit dat deze pijpen uit Engeland afkomstig waren. Inmiddels 

kan worden aangenomen dat deze merendeels in Nederland vervaardigd zijn, vermoedelijk in Utrecht. 

133  Van der Lingen, 2014, p. 111. 

134  Duco, 2006, p. 4. 

135  Van der Lingen, 2014, p. 118-120. De pijpen uit het Alderney wrak lijken ook in een houten mal gevormd te zijn. 

136  Higgins, 2012, p. 361-366. 

137  Van der Lingen, 2013, p. 14 and 2014,p. 116, 119, 146.

138 Van Oostveen en Stam, 2011, p. 9. De eerste mededeling over vroege zilveren pijpen is te vinden in Westerhoff, 1860, p. 2, noot 8.

139  Stam, 2017, p. 99.

140  Higgins 2009, p. 43.

141  Duco 1980, p. 124 en 127.

142  Oswald 1975, p. 18.56 |
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innovatie uit de 17e eeuw. In feite nam de kwaliteit van de Engelse pijp dus na het midden van de 

17d eeuw af terwijl in Nederland de kwaliteit juist steeds beter werd en het hoogtepunt van deze 

technische en artistieke ontwikkeling tegen het midden van de 18e eeuw werd bereikt. 

 Ook de Engelse en Nederlandse ovens en baktechnieken verschilden sterk. In Engeland werden 

zogenaamde ‘muffle kilns’ gebruikt, waarin een interne afgesloten kamer werd gebruikt waar de 

pijpen in werden gebakken. In Nederland gebruikten de pijpenmakers pijpenpotten die meestal 

met een conische deksel werden gesloten. Een uitzondering is een oven die in Breda opgegraven 

is, die van het Engelse type was.143 Mogelijk waren er in Breda in die tijd geen pottenbakkers, of 

heeft de uit Engeland afkomstige pijpenmaker, Samuel Broen, een Engels type oven gebouwd. 

Van deze oven is in Breda door verschillende pijpenmakers gebruik gemaakt.144 Het verschil in 

techniek tussen Nederland en Engeland kan het gevolg zijn van het feit dat de pijpenmakers in 

Nederland hun pijpen in het algemeen bij pottenbakkers lieten bakken. Dit omdat zij aanvankelijk 

geen eigen oven konden betalen of het hen door de macht van de pottenbakkers (gilden) niet 

toegestaan werd om zelf een eigen oven te bouwen. De vestiging van pijpenmakers was dan ook 

steeds in die steden waar pottenbakkers gevestigd waren.

 Al heel snel zijn er dus in Nederland een aantal elkaar opvolgende innovaties geweest die aan 

de wieg gestaan hebben van de typisch Nederlandse productie en ook kan geconstateerd worden 

dat kwaliteit al snel een betekenisvolle factor werd in het productieproces en dat daardoor ook 

de marktpositie steeds beter werd. 

 

1.4.4. Wie waren die eerste pijpenmakers 

Daarover valt ondanks dat er geen archiefgegevens zijn uit de tijd dat de eerste pijpen gemaakt 

zijn, wel het een en ander te zeggen. 145 De eerste pijpenmakers die, vanaf 1607, uit de archieven 

bekend zijn waren veelal buitenlanders. Van hen was het overgrote deel uit Engeland afkomstig, 

maar ook enkelen uit Duitsland. Friederich stelt dat in het Amsterdamse archief meer dan 

vijftig huwelijken gevonden zijn van Amsterdamse vrouwen met uit Engeland afkomstige 

pijpenmakers.146 Banning daarentegen laat zien dat dit er veel minder geweest zijn en dat ook 

verschillende van de uit Engeland afkomstige pijpenmakers met buitenlandse vrouwen getrouwd 

zijn.147 Dat het juist veel Engelsen waren die pijpenmaker werden is opmerkelijk, omdat het 

merendeel van de immigranten die naar Holland kwamen in die tijd uit Duitsland en in mindere 

mate uit Frankrijk/België afkomstig waren. Engelse immigranten namen slechts de derde plaats 

in onder de immigranten.148 

 Vermoedelijk waren de eerste pijpenmakers uit de periode voordat archiefgegevens bekend 

zijn eveneens voornamelijk van Engelse oorsprong. Aangenomen mag worden dat veel van 

hen als huursoldaat naar de Nederlanden gekomen zijn. Vanaf het verdrag van Nonsuch van 20 

augustus 1585, waarbij Koningin Elisabeth I zich verplichtte om 6.350 man voetvolk en 1.000 

143  Hesemans, 1992, p. 428-437. Carmiggelt, van den Eynde en Hupperetz, 1993, p. 25-32.

144  Hesemans, 2018, p. 52. Dit waren de pijpenmakers Christiaen Damman, Daniel Peyl en Samuel Broen.

145  Stam, 2017, p. 98-100.

146  Friederich, 1975, p. 62, 63.

147  Banning, 1975, p. 155-159.

148  Lucassen, 2002b, bijlage. | 57
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man bereden troepen naar de Nederlanden te zenden om te helpen de Spaanse troepen te 

verdrijven, waren er voortdurend Engelse troepen in de Nederlanden.149 Deze troepen kwamen 

in 1586 onder leiding van de Graaf van Leicester (afbeelding 1.4.4.1.). Leicester plaatste in 1586 

in alle strategisch belangrijke plaatsen Engelse garnizoenen en Engelse bevelhebbers. 

Ook al eerder waren er op irreguliere basis, vanwege godsdienstige redenen (bescherming van 

het protestantse geloof), Engelse soldaten in Nederland, vooral nadat Vlissingen in 1572 in 

handen van Oranje gevallen was.150 Ook waren er toen reeds vermoedelijk Engelse immigranten 

die het soldatenberoep hadden verkozen. Het lijkt evenwel minder aannemelijk dat deze 

beperkte inzet van Engelse zijde er al voor gezorgd heeft dat zich pijpenmakers uit Engeland 

in verschillende steden vestigden. Het beroep van pijpenmaker was in het begin vermoedelijk 

slechts een nevenactiviteit. In perioden dat er geen gevechten plaatsvonden voorzagen de 

soldaten in hun levensbehoefte door hun civiele beroep weer op te pakken of een nieuw beroep 

aan te nemen. Dit was vooral het geval in de winter, als zij in de winterkwartieren verbleven 

en velen van hen geen soldij ontvingen.151 Ook de slechte betaling in de beginperiode toen de 

Graaf van Leicester niet die steun van de Hollandse Regenten kreeg waar hij meende recht op 

te hebben, zal dit een aantal soldaten aanleiding gegeven hebben snel ook een civiel beroep op 

te pakken. Omdat pas in 1586 veel Engelse huursoldaten naar de Nederlanden kwamen is het 

heel wel denkbaar dat, op misschien de enkele uitzondering na van bijvoorbeeld pottenbakkers 

149  Israel, 1996, p. 245.

150  Dop, 1981, p. 159 en 164.

151  Prak, 2002, p. 81 geeft aan dat in de jaren voorafgaand aan het Bestand over verschillende compagnieën op de begroting van de Staten-

Generaal laconiek meegedeeld wordt: ‘worden niet betaald’. 

AFBEELDING 1.4.4.1.: 
Aankomst van Robert 
Dudley, Graaf van Leicester, 
in Amsterdam in December 
1585. Tekening van Jacobus 
Buys van ca. 1780-1795. 
Rijksmuseum Amsterdam, 
collectienummer FMH 
932-[c].

58 |

1.4



die al eerder pijpjes gemaakt hebben, het vak van pijpenmaker in Nederland pas echt na 1586 

ontstaan is en niet zoals algemeen wordt aangenomen vanaf 1580. Vooral in steden waar 

Engelse soldaten ingekwartierd waren, zoals bijvoorbeeld in Gouda in 1586152, is het mogelijk 

dat toen reeds pijpen werden gemaakt. De zeer beperkte duur van het verblijf van de Engelse 

troepen in die periode in Gouda betekent dat dit niet heel waarschijnlijk is. In november 1606 

komen er ‘vreemde’ soldaten (Engelse) binnen Gouda, die als ‘vaak slecht van gedrag’ worden 

omschreven.153 Het was dan ook voor de Goudse bevolking een opluchting dat deze soldaten het 

beroep van pijpenmaker oppakten, waardoor de misdaad in de stad verminderde.154 De vondst 

van grote aantallen eerste-generatie pijpen in afval van stadssanering in de polder Bloemendaal, 

die sterk afwijkend zijn van zowel het ‘Amsterdamse ’en het ‘Utrechtse’ type, maakt het zeer 

waarschijnlijk dat de pijpennijverheid in Gouda al vanaf 1606 ontstaan is, dus voor de eerste 

vermelding van pijpenmakers in de Goudse archieven (afbeelding 1.4.4.2.).

 

In andere steden zoals Amsterdam en Utrecht is een eerdere legering van Engelse troepen in 

Nederlandse dienst veel waarschijnlijker. Dat niet alle pijpenmakers van Engelse oorsprong, die 

zich vroeg in ons land gesetteld hebben, arme soldaten waren laat Banning zien aan de hand 

van gegevens over Thomas Laurens, een van de eerste twee pijpenmakers die in 1607 in de 

Amsterdamse archieven wordt genoemd. Hij kocht in 1617 al een huis op de Herengracht. 155

 Een veronderstelde begindatum van de kleipijpennijverheid vanaf 1586 roept de vraag op 

waarmee voor die tijd gerookt werd, omdat op verschillende plaatsen al in de jaren tachtig 

door velen werd gerookt. Opvallend is dat in de (in paragraaf 1.4.1. weergegeven) tekst van van 

Meteren eerst gesproken wordt over een ‘silveren’ en pas daarna over een ‘steenen ghebacken 

Pijpken’. Mogelijk betekent deze volgorde dat het silveren pijpje (vermoedelijk wordt hier een 

tinnen pijpje bedoeld)156 vroeger in gebruik was dan het kleipijpje. Vroege tinnen pijpjes zijn 

inderdaad bij opgravingen gevonden, zij het in geringe aantallen. Ook pijpjes van tin en hout, 

mogelijk ook zilveren pijpjes en zelfs van leisteen kwamen voor.157

 Soldaten bleven ook na hun periode als soldaat in de Nederlanden, zoals tijdens en na het 

Twaalfjarig bestand (1609-1621). Een aantal van hen pakte het pijpenmakerambacht op.158 Een 

goed voorbeeld van een soldaat-pijpenmaker is Samuel Broen, een pijpenmaker in Breda, die 

152  Hibben, 1983, p. 196. Vermoedelijk tussen mei en november 1586.

153  Hibben, 1983, p. 196.

154  Goedewaagen, 1940.

155  Banning, 1975, p. 157.

156  Van der Lingen, 2014, p. 95.

157  Vriendelijke mededeling Jan van Oostveen, 2010. De eerste mededeling over vroege zilveren pijpen is te vinden in Westerhoff, 1860, p. 2, 

noot 8.

158  In het Staatse leger onder Prins Maurits werd het roken als een ondeugd gezien die in dit leger niet toegestaan was. Banning, 1973, p. 3.

AFBEELDING 1.4.4.2.: 
Eerste-generatie pijpen 

uit Goudse bodem (Polder 
Bloemendaal), 1606-1615. 

Foto Freek Mayenburg.
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zeker van 1637 tot 1659 in Breda leefde en die deel uitmaakte van het regiment van de Engelse 

kapitein Rethy.159

 Naast Engelse soldaten waren er in het begin van de 17e eeuw ook andere groepen 

Engelsen die in de Nederlanden het beroep van pijpenmaker hebben opgepakt. Dit waren 

geloofsvluchtelingen die in de regeringsperiode van Koning Jacobus I naar Nederland kwamen 

en Engelse pijpenmakers die Engeland verlieten om economische redenen. Dit laatste is goed 

verklaarbaar op basis van het feit dat de welvaart voor grote delen van de bevolking in Holland 

beter was dan in het omringende buitenland.160 

 Doordat Jacobus I streng vasthield aan de leer van de Anglicaanse kerk verlieten veel puriteinen 

Engeland. Onder hen bevonden zich ook een groep puriteinen, die zich na een oponthoud 

in Amsterdam, vanaf 1609 een aantal jaren in Leiden vestigden, totdat een deel van hen, de 

Pilgrim-Fathers, met de Mayflower naar Amerika vertrok. Tot deze puriteinen behoorde de eerste 

pijpenmaker in Leiden die uit de archieven bekend is en ook in Leiden is gebleven is: Nicholas 

Claverly, die zijn beroep vermoedelijk in 1612 in Leiden heeft opgepakt. Ook de Leidse pijpenmakers 

Bartholomeus Smith (gehuwd 1618), Simon Stuart (gehuwd 1640) en Gideon Bartlett (gehuwd 

1651) behoorden tot deze groep puriteinen.161 Gesteld kan dus worden dat het puriteinen waren, 

uit de groep waar ook de Pilgrim-Fathers uit voortkwamen, die het pijpenmaken in Leiden (mede) 

hebben geïntroduceerd. Ook de eerste in de Goudse archieven genoemde pijpenmaker William 

Baernelts (Barends) was om geloofsredenen uit Engeland uitgeweken.

 Daarnaast zullen ook Engelse pijpenmakers naar ons land zijn geëmigreerd omdat hier de 

lonen beter waren dan in Engeland.162

Als reden voor de komst van Engelse pijpenmakers naar de Nederlanden wordt ook ten onrechte 

de anti-tabakpolitiek van Jacobus I van Engeland genoemd163, zoals deze ondermeer blijkt uit zijn 

meest bekende geschrift tegen het gebruik van tabak: ‘A Counterblaste to Tobacco’ uit 1604.164 

Jacobus I noemde het gebruik van tabak aan het einde van dit geschrift: A custome lothsome 

to the eye, hatefull to the Nose, harmefull to the braine, dangerous to the Lungs, and in the 

blacke stinking fume thereof, nearest resembling the horrible Stigian Smoke of the pit that is 

bottomelesse’.

 Dit geschrift van Jacobus I past geheel in de lijn van een aantal geschriften in Engeland die het 

gebruik van tabak sterk veroordeelden. Een ander voorbeeld hiervan is het bekende pamflet ‘Work 

for Chimny-Sweepers: Or A warning for Tabacconists’ uit 1601.165 Gedurende de regeringsperiode 

van Elisabeth I uit het huis Tudor hielden geschriften pro en contra het gebruik van tabak elkaar 

nog in evenwicht. Vanaf het aantreden van Koning Jacobus I zijn de geschriften die het gebruik 

van tabak veroordeelden in de meerderheid al zijn ook toen nog vele geschriften gepubliceerd die 

de lof van de tabak bezongen. Pas vanaf het aantreden van Jacobus I uit het huis Stuart in 1603 

159  Hupperetz, 1993, p. 161-162. Rethy is mogelijk kapitein Reath (ook Reet, Reith of Ryt die in het begraafboek van 1648-1657 voorkomt).

160  Lucassen, 2002b, p. 12.

161  Van der Meulen,1980, p. 17.

162  Bockhove, 2008, paragraaf 3.3.

163 Duco, 1975, p. 8 en Duco, 1981, p. 153. Vriendelijke mededeling Peter Taylor, september 2017.

164  Arber, 1869, p. 112.Ook het daarvoor uitgegeven Misocapnos laat afkeer van tabak zien.

165  Philaretes, Chimny-Sweepers’. Opgenomen in Stationars’ register on June 25, 1601.60 |
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ontstond er een officiële anti tabakspolitiek culminerend in de ‘Commissio pro Tabacco’ uit 1604, 

welke een verhoging van de invoerrechten op tabak met vierduizend procent verordonneerde. 

Het parlement stemde echter met de hoogte hiervan niet in en de belasting werd veel minder 

sterk verhoogd.166 De bezwaren van het parlement kwamen voort uit de verwachte smokkel en 

de verlaging van belastinginkomsten die daardoor zou ontstaan. De, als gevolg van de verhoogde 

invoerrechten, toegenomen verbouw van tabak in eigen land werd eveneens belast.167 Voor de 

consument werd de tabak belast met 6 sh. 8 pen. per pond.168 Ook moesten handelaren in tabak 

en pijpenmakers voor hun licentie betalen.169 Deze belastingen werden spoedig weer verlaagd 

en deze belastingen lijken geen vermindering van het tabaksgebruik in Engeland veroorzaakt te 

hebben.170 Ook is er geen verband gevonden met het aantal in Engeland werkzame pijpenmakers.

Ook de reden dat als gevolg van de oprichting van de Society of Tobacco Pipe Makers of 

Westminster in 1619 de concurrentiepositie van andere pijpenmakers in Engeland zo slecht 

geworden was dat deze wel moesten vluchten, is onjuist.171 De invloed van dit gilde was buiten 

Londen gering of zelfs geheel afwezig en in ieder geval kortdurend. De petitie van de pijpenmakers 

van 1643 die als bewijs genoemd wordt is door het archief (Public Record Office) fout gedateerd 

en stamt uit 1696. In werkelijkheid waren de protesten gericht tegen de accijnzen die onder het 

bewind van Koning Willem III waren ingevoerd.172

 De keuze van Engelsen voor het pijpenmakerambacht had nog een andere reden. Het beroep 

van pijpenmaker vereiste weinig startkapitaal en aangezien de pijpenmakers in het begin van de 

17e eeuw nog niet in een gilde verenigd waren, was het veelal ook niet noodzakelijk om direct het 

poorterschap te verwerven.173 Door huwelijk met een meisje uit de betreffende stad kon immers 

ook nog het poorterschap verworven worden.174 Het grote aantal pijpenmakers van Engelse 

geboorte die met een Nederlands meisje trouwden is dan ook niet verwonderlijk. 

 Pijpenmaker was een typisch migrantenberoep. En zoals bij zoveel van de migrantenberoepen 

uit die tijd is er een verband tussen het beroep en de streek of land waar de migranten vandaan 

kwamen.175 Kennelijk gold dit ook voor de pijpenmakers die uit Engeland afkomstig waren. Deels is 

dit vanzelfsprekend omdat de pijpennijverheid in Engeland iets eerder ontstaan is, maar tegelijk 

is bekend dat een aantal van de eerste uit Engeland afkomstige pijpenmakers dit ambacht zeer 

waarschijnlijk nog niet kenden toen zij hun land verlieten. Waarschijnlijk zijn bovengenoemde 

factoren en mogelijk een zekere vorm van “mond op mond reclame” binnen de Engelse 

gemeenschap in de Nederlanden de reden dat zo veel Engelsen juist dit beroep oppakten. Ook 

166  Arber, 1869, p. 113. De invoerrechten op tabak werden verhoogd van twee pence per pond naar zes shilling en tien pence.

167  Fairholt, 1876, p. 83.

168  Schotel, 1878, p. 21.

169  Burns, 2007, p. 47.

170  Vriendelijke mededeling Peter Taylor, september 2017. 

171  Duco, 1975, p. 8.

172  Taylor, ....hoofdstuk ‘The Excises’ en Appendix 2 (in voorbereiding). 

173  De notie in Duco, 2002, p. 2 dat ‘as a foreigner he could only enter a craft that was not governed by a guilt that allowed only born Dutchman’ 

is onjuist. Juist in Amsterdam stonden de gilden open voor alle poorters. Zie Kuijpers, Gevestigden, blz. 210.

174  Kuijpers, 2004, p. 210. Mogelijk is uit het verschil in herkomst ook te verklaren waarom in verschillende delen van ons land verschillende 

soorten eerst- generatiepijpen worden gevonden. Verder onderzoek over de mogelijke herkomst en over de verschillen in productie tussen diverse 

gebieden in Engeland kan hier mogelijk in de toekomst uitsluitsel over geven.

175  Kuijpers, 2004, p. 207. | 61
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het feit dat veel migranten niet op de bonnefooi kwamen, maar op aanbeveling of uitnodiging 

van familie en vrienden kan dit verklaren.176

In tabel 1.4.4.1. zijn per stad de eerst genoemde pijpenmakers uit de archieven opgesomd. 

Dit geeft niet alleen een indruk van het ontstaan en de verspreiding van de pijpennijverheid in 

Nederland, maar laat ook, op basis van de namen, zien dat onder deze eerste pijpenmakers veel 

Engelsen waren. 

TABEL 1.4.4.1.: De eerste vermelding van pijpenmakers in de archieven van diverse steden tot 1650177 

Plaats Pijpenmaker Eerste vermelding

 Amsterdam Thomas Laurens, William Boseman 1607

Leiden Nicholas Claverly 1612

Gouda178 William Baernelts 1617

Dordrecht Aert Jansz. 1617

Rotterdam179 Richard Pugmore 1621

Den Haag180 Thomas Boddington 1621

Delft Maerten Engelsman 1625

Harlingen Jan Jansz. Starter 1626

Enkhuizen Zacharias Lepie 1627

Zwolle (een Engelsman in de Nieuwstraat) 1628

Den Bosch Robbert Bon181 1629

Gorinchem William Pritsaert, Willem Teeck 1630

Schoonhoven Willem Renalts 1632182

Alkmaar Robbert Morrijs/Morroc 1632

Den Briel Robbert Bon 1632

Maastricht Derijck Hendrijcx 1634

Deventer Johan Evers Efferts 1635

Hoorn Jan Jeliss 1635

Schiedam Nicolaes Fieler 1635

Middelburg Isaack Willems 1636

Breda Samuel Broen 1637 

Tholen Dyer 1638

Bergen op Zoom183 Henrick Visscher 1638

Haarlem Tobias Pouwels 1640

Leeuwarden Robbert Janssen 1641

Amersfoort Hartoch Peeters en Marmeduck Pletz 1642

Groningen Marten Hendriks 1642

Zutphen Engbert de Pijpenbacker 1646

176  Lucassen, 2002a, p. 206 noemt dit kettingmigratie.

177 Gebaseerd op van Oostveen en Stam, 2011, met enige aanvullingen.

178  Van Oostveen, 2015, p. 83 noemt Robbert Jackson in 1615. De naam van deze pijpenmaker is in het Rotterdams archief gevonden.

179  Van Oostveen, 2015, p. 54.

180  Van Oostveen, 2015, p. 7.

181  Robert Bon was vooral een Rotterdamse pijpenmaker die ook in Den Briel en ‘s-Hertogenbosch werkzaam geweest is.

182  Het is twijfelachtig of Willem Renalts in Schoonhoven pijpen heeft gemaakt. Zo niet dan is in 1636 Robert Bort de eerste Schoonhovense 

pijpenmaker. Vriendelijke mededeling Ewout Korpershoek.

183  Van Oostveen, 2015, p. 13.62 |
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De eerste vermelding van het beroep van pijpenmaker in een stad betekent, zoals reeds 

betoogd, niet dat in de periode daarvoor in die plaats geen pijpen gemaakt zijn. Voor Utrecht 

bijvoorbeeld, waar de eerste pijpenmaker pas in 1651 in de archieven is vermeld, is dit aan 

de hand van archeologische vondsten goed uitgewerkt. Daar was al in het eerste helft van 

de 17e eeuw een florerende pijpennijverheid.184 Ook in bijvoorbeeld Amsterdam, Rotterdam, 

Dordrecht, Leiden, Gouda, Middelburg, Hoorn, Enkhuizen en Alkmaar is het zeer waarschijnlijk 

dat de pijpennijverheid eerder begonnen is dan uit de archieven blijkt.185 Zo was de Amsterdamse 

pijpenmaker Thomas Laurens in het jaar van zijn huwelijks-intekenakte reeds negen jaar in 

Amsterdam en is hij vermoedelijk al eerder begonnen met het maken van pijpen dan uit de DTB- 

registers blijkt.186

Tabel 1.4.4.1. laat zien dat de pijpennijverheid in de westelijke provincies gemiddeld duidelijk 

eerder begon dan in andere delen van de Nederlanden.187 Dit verschil is te verklaren uit de 

aanwezigheid van de belangrijkste zeehavens in het westen van het land omdat zeelieden tot 

de eerste rokers behoorden. Zij introduceerden in de havenplaatsen veelal het roken. Later 

droeg ook de aanvoer van tabak in de havensteden en daarmee de beschikbaarheid van tabak 

bij aan het vroege ontstaan van een rookcultuur in deze plaatsen. Ook de aanwezigheid van 

veel buitenlanders en de bloeiende economie waardoor veel ambachtslieden, waaronder 

de pijpenmakers, naar Holland kwamen was een reden waarom zich de eerste pijpenmakers 

met name in het westen van ons land vestigden. De aanwezigheid van pottenbakkers was een 

wezenlijke voorwaarde voor de vestiging van pijpenmakerijen. In het westen van het land waren 

meer pottenbakkerijen aanwezig. Ook de aanwezigheid van vaarverbindingen voor de aanvoer 

van klei, brandstoffen en de afvoer van producten was een randvoorwaarde voor de vestiging 

van pijpenmakers. 

In veel centra in het westen van ons land begint in de periode 1610 - 1620 de productie een 

aanzienlijke omvang te krijgen en werd het pijpenmodel gestandaardiseerd.

 Tabel 1.4.4.1. laat duidelijk zien dat vooral in Holland veel van de eerste pijpenmakers van 

Engelse origine waren. In de centra in het oosten en het zuiden is veel vaker een Nederlander de 

eerste pijpenmaker. Dit is zowel op basis van de ligging, als op basis van het feit dat deze centra 

gemiddeld later zijn begonnen, te verklaren.

 In de hier beschreven fase van de ontwikkeling van de pijpennijverheid, die overeenkomt met 

de introductiefase en het begin van de groeifase van Levitt, was er nog ruimte op de markt voor 

het ontstaan van nieuwe centra en was geen van de centra nog zo groot dat deze ver van de 

directe omgeving pijpen konden leveren.

184  Smiesing, 1988, p. 35-37.

185  Duco, 1981a, p. 177, 206, 222 . Duco, 2004b, p. 73.

186  Banning, 1975, p. 157.

187  Carmiggelt, 1988, p. 7. Carmiggelt heeft met de Mann-Whitney U test aangetoond (bij p= .002) dat er een significant verschil is tussen 

de aanvangsdata van de pijpenmakercentra in West-Nederland en die in Oost- en Zuid-Nederland. Daartoe is een andere set data gebruikt dan 

hierboven weergegeven. Dit leidt niet tot een andere uitkomst. | 63
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1.5. De verspreiding van de Nederlandse pijpen tot ca. 1620

Aangenomen kan worden dat het roken vooral in het westen van ons land en in de zeehavens 

is begonnen, zich verspreidde naar de grotere steden en dat in het oosten en op het platteland 

deze ontwikkeling aanzienlijk langzamer is verlopen. Zo is er het illustratieve verhaal over de 

predikant Paschasius Baers uit Leeuwarden die in 1603 voor het eerst kennismaakte met tabak 

en pijpen en verklaarde deze nooit eerder gezien te hebben.188 

 De productie van de eerste-generatie pijpen was vooral voor de lokale markt. Sommige pijpen 

komen echter in een groter deel van Nederland voor, zoals de met IR gemerkte pijpen, die 

vermoedelijk in Amsterdam vervaardigd zijn.189 Ook bijvoorbeeld het WS merk als incusiemerk 

is zowel in Amsterdam, Haarlem, Delft en ‘s- Gravenland gevonden.190 Kennelijk was er dus wel 

enige handel buiten de stadsgrenzen. 

Export van kleipijpen was in deze periode nog nauwelijks aan de orde. Wel worden incidenteel 

eerste- generatie pijpen gevonden, waarvan aangenomen kan worden dat deze door zeelui zijn 

meegenomen. Bijvoorbeeld in Duitsland zijn de vroegste Nederlandse pijpen die gevonden zijn 

vanaf 1600/20 te dateren en deze worden vooral in plaatsen aan de Oostzeekust gevonden, zoals 

in Wismar en Greifswald.191 Twee met WS gemerkte eerste-generatie pijpen uit de tijd 1600-1620 

die in Lübeck gevonden zijn, zijn op basis van recent onderzoek mogelijk aan een onbekende 

Amsterdamse pijpenmaker toe te schrijven.192 Ook uit bijvoorbeeld IJsland zijn vroege vondsten 

bekend. De vroegste pijpen die daar tot op heden gevonden zijn, zijn Nederlandse pijpen die 

tussen het einde van de 16e en het begin van de 17e eeuw te dateren zijn. Deze vondsten 

stammen uit Hólar.193

 De vroegste pijpen die in Zweden gevonden zijn behoren tot de eenvoudige groffe pijpen. 

Of hier van enige aanvoer voor de handel sprake is, is niet duidelijk. Mogelijk hangt de slechte 

kwaliteit van deze pijpen samen met de levensstandaard in Zweden van rokers in die tijd.

In sommige delen van Midden-Europa was in de eerste twintig jaar van de 17e-eeuw de Engelse 

pijp vermoedelijk nog dominant. Een uitvoerige analyse van vroege pijpen op schilderijen wijst 

in deze richting.194

Het enige bericht over echte export van pijpen stamt uit Denemarken. De vondst (archeologisch 

en ook in de archieven) van een ‘winkel’ in Elsinore van de weduwe Anne Didrichs, die uit 

188  van der Lingen, 2014, p. 93, 94. Uit: Baers, J., 1648. Cornucopiae, dat is: een boeck van allerley materien. Seer leersaem en aengenaem 

om lesen, voor alle liefhebbers van vreemde ende fraye dingen. gemaeckt ende t’samen gebracht door Joannem Baers, oudt-kercken-dienaer. 

Amsterdam.

189  Mededeling Jan van Oostveen, 2010: Vooral bezuiden de lijn Rotterdam – Utrecht, in Gorinchem en in Zeeland en in mindere mate in 

Amsterdam en Noord-Holland. Van der Lingen, 2014, p. 122.

190  Van der Lingen, 2014, p. 124.

191  Biermann, 2005, p. 115.

192  Weidner, 1997, kat. 1 en 2; van der Lingen, 2014, 124-127.

193  Wacke,2014, p. 56. Het is de vraag of het ene 16de-eeuwse exemplaar niet te vroeg gedateerd is. Veel vondsten zijn in ieder geval vroeger 

dan de door Mehler, 2003 beschreven vondsten. 

194  Grimm, 2018, p. 161-179.64 |
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Nederland afkomstig was, leert dat daar al in het eerste begin van de 17e eeuw en mogelijk zelfs 

eerder pijpen werden verhandeld.195 

 Pas vanaf 1620-1625 zijn meer vondsten van Nederlandse pijpen bekend en kwam geleidelijk 

de uitvoer naar verschillende landen op gang. 

195  Hvass, 1996, p. 14-17. | 65
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Opkomst, bloei en teruggang van de 
Nederlandse kleipijpennijverheid vanaf 

ca. 1620 tot aan het einde van de Franse tijd

2



In dit hoofdstuk wordt de geschiedenis van de pijpennijverheid vanaf circa 1620 tot aan het 

einde van de Franse tijd beschreven en worden verschillende factoren besproken die gezorgd 

hebben voor de opkomst en neergang van de pijpennijverheid in Gouda en in de andere centra 

van pijpenproductie in ons land in die periode. 

2.1. Roken in de 17e en 18e eeuw en het gebruik van snuif en pruimtabak

In deze paragraaf wordt ingegaan op de ontwikkeling van het tabaksgebruik, de verschillende 

vormen van tabaksgebruik en het roken uit pijpen van verschillende materialen en in hoeverre 

dat alles de Nederlandse kleipijpennijverheid beïnvloed heeft. 

2.1.1. De ontwikkeling van het tabaksgebruik in de 17e en 18e eeuw

‘So d’Apoteker mij [de tabak] behoorde te bewaren

En tot een goed gebruijk van medicijn te sparen:

Wat hebben mij dan Staeg de waerden in de hand?

Wat word ik van matroos en wagenaer verbrand?’

Bovenstaande regels, die de dichter Petrus Scriverius schreef en die in 1630 werden gepubliceerd, 

markeren duidelijk de overgang van de verkoop van tabak in de jaren twintig van de 17e eeuw 

van apothekers naar de tabakskroegen, de tabagieën.1 Ook daarvoor werden al pijpen en tabak 

in tabagieën verkocht.2 Deze verandering van de verkoopkanalen kan beschouwd worden als 

de overgang, in de zin van het model van Levitt, van de introductiefase naar de groeifase van 

het tabaksgebruik en daarmee van de pijpennijverheid. Dit geldt voornamelijk voor het westen 

van ons land omdat in andere delen, zoals het noorden, het tabaksgebruik en de vervaardiging 

van pijpen pas veel later op gang kwamen.3 Maar ook in het westen waren de verschillen 

groot. In Amsterdam kwam de pijpennijverheid bijvoorbeeld veel eerder op gang dan in 

Gouda (zie paragraaf 2.2.1.). Op sommige plaatsen bleef de verkoop van tabak en van pijpen 

door apothekers nog lang bestaan, naast de verkoop door tabagieën en tabaksverkopers.4 De 

verandering in de verkoopkanalen van de tabak kan beschouwd worden als een teken van de 

popularisering van het tabaksverbruik welke, mede door de daling van de tabaksprijzen, in deze 

periode volop gaande was. Vanaf 1630 was in ieder geval in de westelijke provincies het roken 

al een algemeen verschijnsel. De tabagie, veelal gedreven door een vrouw, de zogenaamde 

toebackster, was een verzamelplaats van rokers uit de eenvoudige stand. Het lijkt er op dat het 

roken toen vooral een sociaal gebeuren was en dat de woonstede niet de voornaamste plaats 

1  Brongers, 1964a, p. 237. In ieder geval tot 1625 werden er in een apotheek in Leeuwarden nog ‘tabackspiepen’ verkocht. 
Van der Lingen, 2014, p. 94.
2  Duco, 2004, p. 72. Schotel, 1878, p. 21 geeft aan dat tabagieën al in Elisabeth’s tijd overal in Engeland en vooral in Londen 
voorkwamen. Mogelijk zijn de tabagieën in Nederland daarvan afgeleid. 
3  Zie van der Lingen, 2014, p. 93, waar beschreven wordt dat tabak nog in 1603 in Leeuwarden nagenoeg onbekend was. De 
eerste vermeldingen van tabakspijpenmakers in de archieven van Leeuwarden en Groningen zijn van respectievelijk 1641 en 1642.
4  Dibbits, 2001, p. 152 vermeldt de verkoop van pijpen in Doesburg in 1678 door apotheker Woel.68 |
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was waar het roken plaatsvond.5 Op ondermeer schilderijen van Adriaen Brouwer en David 

Teniers zijn tabagieën afgebeeld met rokers die bevangen zijn door de ‘droge dronkenschap’. Dit 

verschijnsel is vermoedelijk enerzijds te verklaren doordat de tabak aanvankelijk niet goed of te 

kort werd gefermenteerd en anderzijds tabak werd gemengd met roesopwekkende middelen als 

hennepproducten, zwart bilzekruid, wolfskers en doornappelblad.6 Ook wijst Roessingh er op dat 

uit een Engels geschrift uit 1615 bekend is dat de Spaanse tabakken gesaust werden met tal van 

middelen die roesverwekkend zijn.7 Verder suggereert chemische analyse van tabakscondensaat 

van pijpen uit Stratford-upon-Avon dat de 17e eeuwse roker experimenteerde met verschillende 

bijmengingen, waaronder specerijen en cannabis.8 Door de sterk narcotiserende werking van 

de toenmalige tabak, maar ook doordat in armoede levende mensen het gevoel hadden dat 

tabaksgebruik de honger en de ellende kon verdrijven, konden velen niet meer buiten hun pijp 

en rookten vrijwel constant. 

 Dat niet alleen mannen rookten blijkt uit tal van prenten, waarop rokende vrouwen staan 

afgebeeld. Dit betrof vooral plattelandsvrouwen en vrouwen uit de lagere klassen.9 Vaak ook 

afgebeeld rokend in herbergen (afbeelding 2.1.1.1.). Het roken van vrouwen uit de lagere klassen 

blijkt bijvoorbeeld ook uit een ordonnantie van 1655 uit Enkhuizen waarin het alle keetmeiden, 

werkende in handelsopslagplaatsen, verboden werd om te roken.10 

Bij de beter gesitueerden werd ook wel door vrouwen gerookt, maar dit gebeurde vermoedelijk 

min of meer in beslotenheid waardoor daar minder vermeldingen van bekend zijn.11 Zo stelt 

Schotel “dat ‘de deftige matronen en soete juffertjes’ nimmer konden besluiten ‘den god des 

roocks offerhande te brengen’. Men vindt dan ook geen puntdichten op jonkvrouwen, maar wel 

5  Duco, 1996, p. 8.
6  Tupan, 1983, p. 23.
7  Roessingh, 1976, p. 74. An advice how to plant tobacco in England with the danger of the Spanish tobacco (1615).
8  Thackeray, e.a., 2001, p. 19-21.
9  Dibbits, 2001, p. 153-154. Zie ook: Schotel, 1905, p. 25-45. Deze laatste auteur geeft tal van voorbeelden van het roken van 
vrouwen en kinderen. 
10  Steendijk, 1982, p. 58.
11  Zie bijvoorbeeld Fairholt, 1876, p. 69.

AFBEELDING 2.1.1.1.: 
Herberginterieur met 

drinkers en een rokende 
vrouw. Gerrit Adriaensz. 

De Heer / Pieter Symonsz. 
Potter. Ca. 1635-1655. 

Museum Boijmans van 
Beuningen BdH 15824 (PK). 
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op bejaarde boerinnen en dienstmaegden, die de pijp aansteken of tabak suygen”.12 Al in het 

begin van de 17e eeuw stond op een prijslijst van een Friese verloting: zilveren tabakspijpjes en 

pijpen voor vrouwen.13 Ook op Hollandse tegels zijn rokende vrouwen afgebeeld.14 Dit betreft 

meestal boerenvrouwen (afbeelding 2.1.1.2.). 

 

De Hollandse arts J. J. W. Beitema vond zelfs in 1743 nog dat het roken om gezondheidsredenen 

voor vrouwen aan te raden was en dat het zwakke geslacht hierin gelijke rechten had als de 

mannen.15 Hoewel wij tegenwoordig vanuit ons eigen genderperspectief wat vreemd aankijken 

tegen pijprokende vrouwen is er voor de 17e en 18e eeuw geen enkele reden om aan te nemen 

dat het roken door vrouwen een uitzondering was. Weliswaar rookten de vrouwen minder, maar 

ook zij hadden een aanzienlijk aandeel in de tabaksconsumptie.16 Ook in de eerste helft van 

de 18e eeuw betrof het vooral vrouwen uit de lagere standen.17 Maar ook vrouwen die beter 

gesitueerd waren rookten, al deden zij dit zelden in het openbaar (afbeelding 2.1.1.3.). 

Opvallend is dan ook dat in het dagboek van Constantijn Huygens te lezen valt dat bij de landing 

van Willem III nabij het dorp Torbay hij het roken van vrouwen als iets opvallends en beschamends 

12  Schotel, 1878, p. 65.
13  Anoniem, 1992, p. 9.
14  Krook, 2013, p. 142.
15  Cremer, 2005, p. 47.
16  Articus, 2004, p. 13-19.
17  Schotel, 1878, p. 67.

AFBEELDING 2.1.1.2.: 
Tegel uit de tweede helft 
van de 17e eeuw met 
een rokende boerin. Foto 
Wiard Krook.

AFBEELDING 2.1.1.3.: 
Zittende vrouw met pijp 
en hondje. Jacob Gole, 
1660-1724. Boijmans van 
Beuningen BdH 11015 (PK).
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beschrijft: ‘ In a little square, five women were standing, greeting him, each of whom had a pipe 

of tobacco in her mouth, like the large crowds we have seen, all smoking without any shame, 

even the very young, thirteen and fourteen year olds’.18 Had dit te maken met een afkeer van het 

roken bij Huijgens of was het aan het einde van de 17e eeuw voor vrouwen al zo ongebruikelijk 

om in het openbaar te roken?

 Ook in bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk en Engeland waren het vooral de vrouwen uit de 

lagere klassen die in het openbaar rookten.19 

 Pas in de 19e eeuw werd het pijproken een typisch mannelijke bezigheid. Roken werd meer en 

meer voor vrouwen gezien als een niet vrouwelijke gewoonte en het is dan ook niet verwonderlijk 

dat juist iemand als de schrijfster George Sand (1804-1876), die geen enkele gelegenheid 

onbenut liet om de aandacht op zich te vestigen in de zin van ‘épatez le bourgois’, de gehele dag 

rookte. Haar uitspraak “La gloria vole quanto una fumata de pipa” zegt in deze genoeg.20 Ook in 

het begin van de 20e eeuw ging de discussie over de rokende vrouw door en pas in de Roaring 

Twenties werd voor vrouwen een elegante consumptie van sigaretten gestoken in een luxueus 

sigarettenpijpje weer geapprecieerd en als sexy aangeduid.21 

Zelfs door kinderen werd in de 17e eeuw gerookt. Zo was het kinderen van het ‘Nieuwe Arme 

Wees-huys’ verboden om te roken.22 Voor buitenlanders waren de rokende Amsterdamse 

kinderen in de 17e eeuw een bezienswaardigheid.23 Ook werd er over dit tabaksmisbruik 

geklaagd: “Kinderen van 6 of 7 jaren tabakten in fabrieken en spinnerijen, ja, men zag ze met 

bonkesjes in den mond in de tafelstoelen zitten”24. Een duidelijke leeftijdsgrens voor het roken 

was er in de 17e en 18e eeuw niet.

Dat de inwoners van de Zeven Verenigde Nederlanden veel rookten blijkt uit tal van 

reisbeschrijvingen.25 Zo geeft Murris in zijn beschrijving van Holland en de Hollanders tal 

van voorbeelden van het hoge tabaksgebruik dat Franse reizigers in de 17e en 18e eeuw was 

opgevallen.26 Dat dit Franse reizigers opviel is niet toevallig omdat in Frankrijk het tabaksgebruik 

lager was dan in de meeste Europese landen. Zelfs in de jaren 1680-1690 werd in Frankrijk het 

roken nog veelal als schadelijk en onbetamelijk ervaren.27 Het tabaksgebruik in ons land was 

daarentegen wel heel hoog. Zo schrijft Simon Schama: ‘De geur van de Republiek was de geur 

van tabak’.28 Een van de meest curieuze uitingen over het tabaksgebruik in Holland rond 1800 

18  Jardin, 2008, p. 14. 
19  Articus, 2004, p. 13-19; Böse, 1957, p. 89-105.
20  Böse, 1957, p. 101.
21  Zie HP/De Tijd 100 Jaar, 1914-2014, p. 9. Uit een door de Haagse Post in 1914 aangezwengelde discussie of vrouwen 
mogen roken blijkt dat dit door de lezers volmondig werd afgewezen. Tien ingezonden brieven.
22  Ordonnantie waer nae de kinderen van ’t Nieuwe Arme Wees-huys haer sullen moeten reguleren. Verbodt tegen ’t taback 
drincken van 30 december 1664. Handvesten, Privilegien, Willekeuren ende Ordonnantien der Stad Enckhuysen, 1667.
23  Gately, 2001, p. 81.
24  Schotel, 1878, p. 75. 
25  Zie bijvoorbeeld: Burns, 2007, p. 32.
26  Murris, 1925, p. 129-132.
27  Roessingh, 1976, p. 61, p. 419.
28  Schama, 2001 , p. 189. | 71
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komt van de Engelsman Samuel Ireland, die meende dat de Hollanders zoveel rookten omdat 

ze op die manier de stank van de grachten verdreven en zo het ene gif door het andere lieten 

opheffen.29 Ook uit de reisbeschrijving van Diderot blijkt hoeveel hier gerookt werd: ‘Ik zat een 

keer in zo’n roef [van een trekschuit] met zeven of acht Hollanders. Zij vroegen mij beleefd of 

ik tabaksrook hinderlijk vond. Holland is een van de landen waar het meest gerookt wordt. Ik 

vroeg wat dat hun kon schelen en zei dat ze slechts republikeinen waren, want dat het in elke 

democratische staat zo was dat een buitenlander maar beter kon vertrekken, wanneer hij niet 

aan de plaatselijke gewoonten kon wennen…. Daarop staken zij glimlachend hun pijp op.’30 Dat 

er in de roefjes van de trekschuiten veel gerookt werd blijkt ook uit prenten.31 Officieel werd het 

roken daar ontmoedigd.32

 Over de exacte hoogte van het tabaksgebruik in Nederland zijn nauwelijks cijfers beschikbaar. 

Tabel 2.1.1.1.: Jaarlijkse consumptie van tabak in Engeland en Wales per hoofd van de bevolking

Jaar/periode pond Jaar/periode pond

 1620-1629 0,01 1713-1717 1,80

 1630-1631 0,02 1718-1722 2,62

1669 0,93 1723-1727 2,13

1672 1,10 1728-1732 2,23

1682, 1686-1688 1,64 1733-1737 2,00

1693-1699 2,21 1738-1742 1,65

1698-1702 2,30 1743-1747 1,56

1703-1707 1,56 1748-1752 1,94

1708-1712 2,23

Voor Engeland en Wales zijn deze cijfers wel beschikbaar, al zijn deze niet erg compleet en is in deze 

cijfers gesmokkelde tabak niet meegenomen.33 In tabel 2.1.1.1. zijn deze gegevens samengevat.

 Deze cijfers geven een duidelijk beeld van de groei van de tabaksconsumptie in de 17e eeuw. 

In de 18e eeuw neemt de consumptie weer wat af. Dit is te verklaren door de opkomst van de 

snuiftabak, die in Engeland in de hogere kringen, vanaf het derde kwart van de 17e eeuw, steeds 

meer gebruikt werd, in tegenstelling tot het gebruik in Nederland (zie ook paragraaf 2.1.3.)34. Ook 

de importcijfers van tabak in Engeland laten een vergelijkbaar beeld zien: In 1620 werd 173.372 

pond ingevoerd. Dit steeg in 1640 naar 1.25 miljoen pond, in 1662 naar ca. 7 miljoen pond en in 

1668/1669 naar 9 miljoen pond.35 Voor Nederland is slechts één cijfer beschikbaar en wel voor 

het jaar 1670 toen in Nederland ca. 3 miljoen pond werd verbruikt, of wel 1,5 pond per hoofd van 

29  Mak, 1994, p. 176.
30  Diderot, 1994, p. 70.
31  Een voorbeeld hiervan is een tekening van S. Fokke, 1712-1784. Atlas gemeentelijke Archiefdienst Amsterdam. 
Gepubliceerd in Brants, 1972, p. 13.
32  Brants, 1972, p. 14. Aan de schippers werd opgedragen ‘licatieus roken van tabak zooveel als enigszins doenlijk te beletten 
en geen vuur te geven aan de passagiers’.
33  Goodman, 1993, p. 60-61. Volgens Goodman had de smokkel een geringe omvang. Echter Ashton, 1972, p. 164 geeft aan 
dat de tabakssmokkel zeer omvangrijk was. Ook Gately, 2001, p. 79 beschrijft grootscheepse smokkel.
34  Goodman, 1993, p. 72-73. 
35  Fox, 2002, p. 67.72 |
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de bevolking.36 Deze hoeveelheid ligt iets hoger dan die in Engeland en Wales en dit ondersteunt 

de veronderstelling dat Engeland en Nederland mogelijk de hoogste tabaksconsumptie binnen 

Europa hadden. Waardoor de consumptie in Nederland zo hoog was is onduidelijk. Dat Rotterdam 

en later Amsterdam belangrijke centra van de handel in tabak en de verwerking daarvan waren zal 

hier zeker toe bijgedragen hebben, maar kan het verschijnsel van de hoge tabaksconsumptie niet 

verklaren. Eerder moet een verklaring gezocht worden in de hoge levensstandaard en mogelijk 

ook de dynamiek en het mentaal open klimaat in de Republiek, waardoor vooroordelen tegen het 

roken minder zwaar wogen. Hier ligt voor historici nog een uitdaging.

Uit de Rotterdamse notariële archieven blijkt dat, op basis van veelal geschillen over verrotte 

tabak, de prijs van tabak in de jaren twintig van de 17e eeuw boven de 50 stuivers per pond lag. 

In de jaren twintig begon de prijs te dalen en in de het begin van de jaren dertig daalde deze 

dramatisch naar onder de 10 stuivers per pond.37 In Engeland begonnen de prijzen van tabak 

eerder te dalen dan in Nederland en was de prijs al voor 1620 gedaald tot een tiende van de prijs 

rond 1600.38 Dat de prijsdaling in Engeland circa twintig jaar eerder plaatsvond dan in Nederland 

hangt waarschijnlijk samen met het feit dat de popularisering van de tabaksconsumptie in 

Engeland eerder begon dan in Nederland (Grafiek 2.1.1.1.). Massale aanvoer van tabak, die door 

de stijgende tabaksconsumptie mogelijk werd, heeft vermoedelijk tot deze prijsdalingen geleid.

 De toename van de tabaksconsumptie per hoofd van de bevolking is met de prijsdaling echter 

niet in overeenstemming daar deze veel minder snel toenam dan de daling van de prijzen zou 

doen veronderstellen.39 Kennelijk waren prijs, mate van beschikbaarheid, levensstandaard en 

de acceptatie van het roken factoren die gezamenlijk gezorgd hebben voor de toename van de 

tabaksconsumptie. 40

36  Roessingh, 1987, p. 42.
37  Van Oostveen, 2015, p. 7 en 8.
38  Vriendelijke mededeling Peter Taylor.
39  Goodman, 1993, p. 64; Gallagher, 2015, p. 109.
40  Met dank aan Peter Taylor voor het beschikbaar stellen van deze grafiek. Hierbij is aangenomen dat een Nederlands 
pond ca 9% zwaarder was dan een Engels pond en dat de waarde van een stuiver ongeveer gelijk was aan die van één shilling. 
Nederlandse gegevens naar van Oostveen, 2015, p. 8.

GRAFIEK 2.1.1.1: Vergelijking van 
de Engelse detailhandelsprijzen 

(zwarte lijn met dots) van tabak met 
de Rotterdamse prijzen (sterren) van 

(meestal verrotte) tabak, zoals die uit 
notariële archieven blijken. Duidelijk is 

dat de prijzen in Engeland ca. 20 jaar 
eerder dan in Holland fors daalden.40
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In de hele 17e eeuw, maar ook nog in de 18e eeuw is in Nederland een toename van het volume 

van de pijpenkop zichtbaar. Deze wordt vaak gerelateerd aan de prijs van de tabak. Dit lijkt gezien 

het voorgaande slechts ten dele, met name voor de aller vroegste pijpen, waar. Mode, technische 

innovaties/verbeteringen van kleibereiding en bakproces waren zeker belangrijkere factoren die 

aan deze ontwikkeling bijgedragen hebben. Ook de verbetering van de kwaliteit van de tabak, 

waardoor deze minder roesverwekkend werd zal bijgedragen hebben aan de behoefte om de kop 

van de pijp te vergroten.

2.1.2. De Tabakspolemiek in de 17e eeuw

Het debat over de wenselijkheid en de schadelijkheid van het roken werd in een groot deel van 

de 17e eeuw gevoerd. Niet alleen in Nederland, maar ook in alle ons omringende landen.41 Naast 

medische toepassingen waren er ook uitingen van verbeten tegenstanders van het roken, zoals 

Petrus Scriverius die het boekje ‘Saturnalia ofte poëtisch Vasten-avond-spel/ vervattende het 

gebruyck ende misbruyck van den Taback’ schreef. Hij benoemt de rokers als: ‘Die smokers van 

Taback, die vreemde vuyle stinkers.’ Opvallend genoeg verdedigt hij wel het medicinale gebruik 

van tabak. 42

 Voorbeelden van medicinaal gebruik

Met het ontstaan van de tabagieën was het medicinale gebruik van tabak nog geen verleden tijd. Zo zijn bij 

opgravingen rond het Pesthuys in Leiden tal van fragmenten van pijpen gevonden die zeker door de patiënten 

gebruikt zijn.43 Het geloof in de genezende werking van tabak, zeker tijdens pestepidemieën was algemeen ver-

breid. Niet alleen Ysbrand van Diemerbroeck, de Nijmeegse stadsgeneesheer en pestmeester verklaarde dat hij, 

toen hij vele pestlijders moest bezoeken tijdens de epidemie van 1635-1636, door te roken kon voorkomen dat 

hij zelf ziek werd, maar ook vele artsen na hem waren dit geloof toegedaan. In 1665 werd door bijvoorbeeld de 

arts Gideon Harvey uit Engeland het roken van tabak nog als voornaamste voorbehoedsmiddel voor de armen 

tegen de pest gezien.44 

Een ander voorbeeld van medicinaal gebruik was het gebruik van tabakspijpen bij de redding van drenkelingen.45 

In september 1769 publiceerden de Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden een plakkaat over ieders 

verplichting tot het reanimeren van drenkelingen. Aan het plakkaat was een beschrijving toegevoegd van de 

methode die het meest geschikt gevonden werd om drenkelingen weer tot bewustzijn te brengen zoals voor-

geschreven door de ‘Maatschappije ter behoudenis van drenkelingen’. Eerstelijk, het blaasen in het Fondament 

(den Aarsdarm) door middel van een Tabaks- of andere Pijp, of een scheede van een Mes, waar van de punt 

afgesneeden, of van een Blaasbalg selve, en hoe spoediger, sterker en aanhoudender dit blaasen geschied, hoe 

beeter het ook altoos sijn sal; indien men een brandende Tabakspijp of Tabaksklisteerpijp (bij Monsieur Steitz 

in de Runderstraat te Amsterdam te bekomen) heeft, en dat men dus, in plaats van enkele lugt of wind, den 

warmen en prikkelenden rook der brandende Tabak, in het lighaam op kan blaasen, verdient sulks steeds den 

voorrang’. Deze methode, die al in de 17e eeuw werd toegepast, is tot 1913 de officiële behandeling gebleven 

bij het reanimeren van drenkelingen.

41  Zie bijvoorbeeld Roessingh, 1976, p. 88-98; Corti, 1930, p. 100-158.
42  Brongers, 1964, p. 37.
43  Tupan, 1983, p. 9.
44  Roessingh, 1976, p. 93-92.
45  Stam, 2004, p. 1624-1627. Zie ook Tijmstra, 1984, p. 12-14.74 |
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De tegenstand tegen het roken betrof niet alleen de gezondheidsaspecten en de ‘stank’ van de 

tabak, maar ook de kosten die dit veroorzaakte voor de toch al arme bevolking, de gevolgen voor 

de betalingsbalans van landen, als ook het brandgevaar dat door het roken werd veroorzaakt. Toen 

door het heffen van accijnzen veel inkomsten in de staatskassen vloeiden verdween de politieke 

oppositie tegen het roken.46 Zo ook op lokaal niveau in Gouda, waar het economisch belang van 

de pijpennijverheid al in de jaren twintig van de 17e eeuw de discussie in het stadsbestuur deed 

verstommen.47 De verordeningen tegen het roken vanwege brandgevaar behelsden nooit een 

volledig rookverbod maar waren alleen gericht tegen het roken op brandgevaarlijke plaatsen 

zoals bijvoorbeeld te lezen valt in het ‘Verbodt tegen ’t taback drincken’ van 30 september 1664 

in het ‘Nieuwe Arme Wees-huys’ in Enkhuizen, waar het verboden was om op de zolder en in 

de gang waar de turf lag opgeslagen te roken of zoals in Haarlem in 1690, waar het niet alleen 

in het openbaar, maar ook thuis en op het werk verboden was om te roken op plaatsen waar 

‘Turf, Krullen, Hey, Swavel, Hooy, Vlas of andere Brandveroorsakende Materiën’ waren.48 Een 

ander voorbeeld hiervan is de regeling voor het roken op de VOC-schepen. Daar mocht alleen 

op het boevenet en voor de grote mast gerookt worden.49 Dat verboden vanwege brandgevaar 

lang in zwang bleven bewijst bijvoorbeeld de Goudse ‘ Keure tegen het roocken van tabacq op 

onbetamelijke en periculeuse plaatsen’ van 1723.50 

 Ook vanuit religieuze hoek werd het roken vaak ten strengste afgekeurd, omdat dit een 

heidense gewoonte zou zijn en het bovendien niet strookte met een sobere levenshouding die 

van Christenen werd verwacht en waar het gebruik van een dergelijk genotmiddel niet bij paste. 

Ook in Gouda was de weerstand vooral uit een religieus ethische hoek afkomstig. Tot 1618 was 

Gouda een stad met veel vrijheden. In dat jaar dwong Prins Maurits het stadsbestuur tot aftreden 

en werd de Sint Jan, die in Remonstrantse handen was, aan de gereformeerden gegeven.51 De 

vrijheid van drukpers verdween en religie gerelateerde ethische discussies leidden ook tot verzet 

tegen het roken. Dat juist in Gouda de belangrijkste pijpennijverheid van ons land ontstond laat 

zien dat de religieuze weerstanden tegen het roken niet of nauwelijks van invloed waren op het 

ontstaan van de pijpennijverheid. 

 Ook elders is het de vraag hoeveel invloed de kerken in deze hadden. Zo schrijft Wilhelmus 

Baudartius in zijn Memorijen dat de verbannen Remonstranten, die zich tussen 1619 en 1625 

te Waalwijk ophielden, zich zo excessief aan het ‘tabacksuyghen ‘ overgaven dat sommigen met 

geen daalder of kroon in de week toekwamen.52 

 Sommige tegenstanders van het roken gingen zo ver dat zij het roken verboden. Zo verbood 

Prins Maurits dit zijn soldaten. Piet Hein stond het roken alleen toe met toestemming van de 

kapitein op het Koe-, Brugge of Boevenet voor de grote mast.53 In Gouda werd nog in 1668, toen er 

46  Corti, 1930, hoofdstuk VII.
47  Duco, 1978, p. 7.
48  Handvesten, Privilegien, Willekeuren ende Ordonnantien der Stad Enckhuysen, 1667. De Haan, 1978, p. 5.
49  Hullu, 1980, p. 131.
50  Sahm OA Gouda, 1723.
51  Abels, 2002, p. 430.
52  Brongers, 1964b, p. 37.
53  Schotel, 1878, p. 132. | 75
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wederom discussie over het ‘schandelijke’ roken was, voor tal van beroepen het pijproken tijdens 

het werk verboden omdat het ‘gedijrich werken mitte pijp in de mont ‘ door het stadsbestuur 

gezien werd als ‘bederf van ijder int particulier, soo in sijn familie als in sijn eigen persoon’.54 In 

andere landen werden soms draconische maatregelen genomen om het roken te ontmoedigen. 

Zo werd in Turkije na de grote brand in Konstantinopel in 1633 door Sultan Murad IV de doodstraf 

voor rokers ingevoerd. Deze sultan ging geregeld ’s-avonds verkleed de stad in om rokers op te 

sporen en hen ter dood te laten brengen. Hierbij moet opgemerkt worden dat deze tirannieke 

vorst deze straf op het roken vermoedelijk vooral gebruikte om zijn macht te kunnen uitoefenen 

en goederen te kunnen confisqueren.55 Ook in Rusland gold vanaf 1634 een streng rookverbod 

met straffen variërend van boetes tot het afsnijden van de neus.56 Ook in deze landen konden deze 

hoge straffen niet voorkomen dat zich ook daar het roken steeds verder verbreidde. 

 Ook onze schrijvers lieten zich in deze discussie niet onbetuigd. In proza en poëzie werd het 

roken opgehemeld of gewraakt. Zo was Cats een voorstander van het roken terwijl Roemer 

Visscher het roken duidelijk verafschuwde. 57 Prenten waren eveneens een geliefd middel om 

duidelijk te maken wat men van het roken vond (afbeelding 2.1.2.1.). 

Naarmate de 17e eeuw vorderde werd de tabakspolemiek minder gevoerd en in de 18e eeuw 

zijn er nog maar weinigen die deze polemiek opnieuw leven in probeerden te blazen. Maar soms 

werd er op een tabaksdoos nog wel aan gerefereerd en liet de tekst zien hoezeer de roker het 

54  Duco, 1978, p. 14.
55  Corti, 1930, p. 143-146.
56  Surabian & Kügler, 1997, p. 74.
57  Schotel, 1878, p. 47 en 52. Roemer Visscher erkende wel ‘dat tabak goed en medicinaal was om veelderlei kranckheden te 
genesen, maar dat zij smaeckelijk was geloofden zij noch de paep mimmermeer’. 

AFBEELDING 2.1.2.1.: 
Man die van bier en roken 
houdt. Jan van de Velde 
(II) 1593-1641. Museum 
Boijmans van Beuningen 
BdH 8427 (PK). 

76 |

2.1



oneens was met alle calvinistische kritiek op het gebruik van genotmiddelen:

‘Die geen toeback of wijn mag lijden, 

Ick wens hij dag en nacht mag op een esel rijden’.58

Alle negatieve uitingen over het roken en alle beperkingen en straffen die aan het rokers werden 

opgelegd ten spijt was de behoefte om te roken zo groot dat dit alles geen effect sorteerde.59 

De milde afkeuring in ons land kon zeker de opkomst van het roken niet tegenhouden. Kwam 

het roken in het begin van de 17e eeuw nog voornamelijk voor onder zeelieden, studenten en 

een beperkte groep burgers, na ca. 1630 werd het tabaksgebruik algemeen geaccepteerd en 

drong het tabaksgebruik in alle kringen in ons land door.60 De daling van de tabaksprijzen kort na 

1630 heeft hieraan volgens Roessingh sterk bijgedragen.61 Het is echter de vraag of dit de enige 

oorzaak was (zie paragraaf 2.1.1.). Gedurende de verdere 17e eeuw nam het gebruik van tabak 

gestaag toe. In feite ontwikkelde het roken zich dus los van alle discussies over het roken en was 

de hele tabakspolemiek, zeker na 1630, een randverschijnsel dat weinig invloed had op de totale 

consumptie van tabak en daarmee van pijpen. Dit gold zeker voor ons land. 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) – Tekst van de Aria ‚Sooft ich meine Tobackspfeife‘      BWV 515a: 

Sooft ich meine Tobackspfeife, mit gutem Knaster angefüllt, Zur Lust und Zeitvertreib ergreife, So gibt sie mir ein 

Trauerbild - Und füget diese Lehre bei, Dass ich derselben ähnlich sei. Die Pfeife pflegt man nicht zu färben, Sie 

bleibet weiß. Also der Schluss, Dass ich auch dermaleinst im Sterben Dem Leibe nach erblassen muss. Im Grabe 

wird der Körper auch so schwarz wie sie nach langem Brauch. Ich kann bei so gestalten Sachen Mir bei dem 

Toback jederzeit Erbauliche Gedanken machen. Drum schmauch ich voll Zufriedenheit zu Land, zu Wasser und 

zu Haus Mein Pfeifchen stets in Andacht aus.

 

2.1.3. Het gebruik van snuiftabak, pruimtabak en de opkomst van de sigaar

Hier moet ook aandacht besteed worden aan de opkomst van het gebruik van snuiftabak en het 

roken van sigaren omdat dit invloed had op het aantal pijprokers. 

 Hoewel snuiftabak al bekend was van de reis van Columbus duurde het tot aan het einde van 

de 17e eeuw voordat het gebruik en de productie van snuiftabak enigszins omvangrijk werd.62 Uit 

het begin van de 17e eeuw is het bekend dat het gebruik van snuiftabak veelvuldig voorkwam 

bij de clerus in Portugal en Spanje en ook in Frankrijk.63 Het waren echter de groten aan het 

Franse hof van Lodewijk XIV en de dochters van deze monarch die de mode van het snuiven in 

Noord-Europa introduceerden.64 Het gebruik van snuiftabak nam dan ook in de beter gesitueerde 

kringen een hoge vlucht en paste, toen in de 18e eeuw de Rococo opkwam, in de levenssfeer van 

die tijd die erop gericht was het leven zo aangenaam mogelijk door te brengen in een sierlijke 

58  Brongers, 1964, p. 64.
59  Fairholt, 1876, p. 107.
60  Duco, 2003, p. 199.
61  Roessingh, 1976, p. 92, geeft de periode 1630-1665 aan als periode dat de tabaksprijzen sterk daalden. Vermoedelijk is dit 
sneller gegaan. Zie Van Oostveen, 2015, p. 7 en 8.
62  Burns, 2007, p. 119, 120.
63  Fairholt, 1676, p. 242
64  Fairholt, 1876, p. 243. | 77
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en bekoorlijke omgeving. Vooral in Frankrijk, Engeland, Schotland en Italië nam het gebruik van 

snuiftabak daarna een hoge vlucht. In Engeland waar Charles II, na zijn terugkeer uit ballingschap 

in 1660, een sterk op Frans voorbeeld geïnspireerde hofhouding instelde, nam het gebruik van 

snuiftabak voornamelijk in de thuissituatie in de hogere kringen sterk toe, terwijl door de lagere 

kringen in bijvoorbeeld kroegen nog veelal werd gerookt.65 Ook de grote pestepidemie van 1665 

in Engeland droeg daar volgens Fairholt aan bij.66 In Schotland veranderde de situatie na ca. 

1720 dramatisch en werd de pijp nagenoeg geheel verdrongen door de snuiftabak, ook bij de 

lagere klassen. Dit is in Europa uitzonderlijk omdat in andere Europese landen vooral de beter 

gesitueerden zich aan de consumptie van de dure snuiftabak overgaven.67 In Italië nam het gebruik 

van snuiftabak zo toe dat het ‘t roken in de hogere kringen sterk verdrong. Roken was daar alleen 

nog voor de gewone man en de boeren.68 In Duitsland speelde onder Frederik I van Pruisen en 

zijn opvolger Frederich Wilhelm I het roken aan het hof een grote rol. Het Tabakscollegium dat 

zij instelden, als plaats van ontmoeting en overleg van hooggeplaatsten bij het landsbestuur en 

vooraanstaande personen uit kunst en wetenschap, is tot op de dag van vandaag beroemd.69 In 

Duitsland kwam het gebruik van snuiftabak pas echt in de mode toen door Frederik de Grote 

in 1740 het Tabakscollegium werd afgeschaft. De Duitse adel en de hogere kringen schakelden 

toen snel over op het gebruik van snuif. Dat de mode van de snuiftabak in Duitsland pas veel 

later ontstond dan in andere landen wordt ook gedocumenteerd door het feit dat pas in 1733 de 

eerste snuiftabakfabriek van Duitsland in Offenbach aan de Main werd opgericht.70 Het gebruik 

van snuiftabak paste bij de verfijnde en galante levenssfeer van de Rococo die met name in 

de jaren twintig van de 18e eeuw in Duitsland opkwam. De ivoren snuifraspen en de verfijnde 

snuifdozen waaruit men elkaar een snuifje aanbood, behoorden tot de nieuwe levenssfeer van 

de gegoede burgerij.

 Aangenomen mag worden dat met name voor de export van de allerbeste kwaliteit pijpen, die 

daarvoor in de hogere kringen werden gerookt, deze overschakeling op snuiftabak goed merkbaar 

moet zijn geweest. Dit effect werd nog eens versterkt doordat in veel steden in Duitsland het 

roken in het openbaar en op straat verboden was vanwege brandgevaar. Geen beter alternatief 

bij zo’n verbod dan de snuiftabak.71

 Nederlandse pijpenmakers hadden nauwelijks of geen uitvoer naar Engeland, Schotland en 

Italië. Wel naar Frankrijk. Het feit dat juist daar al aan het einde van de 17e eeuw in de betere 

kringen het pijproken uit de mode raakte zal zeker van invloed geweest zijn op de export van 

Goudse pijpen naar dat land. Ook de mode van het snuiven in Duitsland na ca. 1740 zal een 

negatieve uitwerking gehad hebben op de uitvoer van Nederlandse kwaliteitspijpen. 

65  Gallagher, 2015, p. 109.
66  Fairholt, 1876, p. 252. Corti, 1930, p. 206 e.v. daarentegen koppelt de introductie van het snuiven in Engeland niet aan 
de pestepidemie, maar aan de periode van de restauratie van de monarchie onder Karel II, toen vele edelen uit Frankrijk 
terugkwamen en de snuiftabak introduceerden.
67  Gallagher, 2015, p. 109, 110.
68  Corti, 1930, p. 205, e.v.
69  Corti, 1930, p. 207 - 214.
70  Cremer, 2014, p. 227.
71  Corti, 1930, p. 216.78 |
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In eigen land heeft de mode van het snuiven nooit heel grote vormen aangenomen. Al in de 17e 

eeuw gebruikten de Frans georiënteerde welgestelden snuiftabak, zoals uit een keukenboekje 

van Jacob Cats blijkt dat hij zelf op Zorgvliet bijgehouden heeft. Snuiftabak was duur en zeker 

niet voor iedereen weggelegd.72 Des te opvallender is de aanwezigheid van anderhalf pond 

snuiftabak aan boord van een hoeker in 1688 bij de Faeröer eilanden. Vermoedelijk was deze 

snuiftabak niet voor eigen gebruik maar voor het ruilen van wollen kledingstukken meegenomen 

door de schipper.73

 Ook op de VOC- schepen was het gebruik van snuiftabak, naast het pijproken, beperkt tot 

slechts enkele personen die hoger in rang waren, zoals blijkt uit de aanwezigheid van snuifdozen 

in de nalatenschappen van zeelieden die van en naar Japan reisden.74 

Vanaf ca. 1730 nam in ons land de consumptie van snuiftabak in brede kringen van het meer 

welgestelde deel van de bevolking behoorlijk toe, maar bleef toch nog vrij beperkt in vergelijking 

met andere landen en snuif werd door velen naast het roken van tabak gebruikt.75 Zo geeft 

Kamermans aan dat in de boedelinventarissen in de Krimpenerwaard de snuifdoos geleidelijk 

opkwam en dat aan het einde van de 18e eeuw in een derde van deze boedels een of meer 

snuifdozen aanwezig waren.76 Rond 1750 was het vooral bij de oude regentenelite waar de 

snuiftabak het roken grotendeels verdrongen had.77 Bij de veelal armere Orangisten kwam het 

gebruik van snuiftabak daarentegen nauwelijks voor. 

 Ook in Nederland werd snuiftabak gemaakt. In de 17e eeuw betrof dit nog kleine producties, 

maar in de 18e eeuw kwam de fabricage van snuiftabak pas echt van de grond.78 Nederland 

exporteerde naar grote delen van Europa. De Amersfoortse snuiftabak was wereldberoemd om 

zijn goede kwaliteit en aroma: het ‘edelst kruydt’ of ‘neusbanket’ genoemd.79 De productie van 

snuiftabak in de tweede helft van de 18e eeuw , met als belangrijk centrum Rotterdam, was 

relatief beperkt in omvang en had lang niet die betekenis die de tabaksspinnerijen in Amsterdam 

aan het eind van de 17e en het begin van de 18e eeuw hadden.80

Het gebruik van pruimtabak is in Europa in de 17e en 18e eeuw relatief niet heel groot geweest. 

Pas na 1660 was pruimtabak overal verkrijgbaar.81 De voornaamste gebruikers waren zeelieden, 

mijnwerkers en anderen die zwaar werk deden waarbij roken gevaarlijk was.82 Toch blijkt uit 

de 57 nalatenschappen van zeelieden die van en naar Japan voeren, waarin tabak-gerelateerde 

voorwerpen en tabak worden vermeld, dat slechts in één nalatenschap pruimtabak is 

72  Van Sypesteyn, 1888, p. 151. De prijs van een pond bedroeg 1-4-4. 
73  Thomas, 1935, p. 169-170.
74  Van der Lingen, 2017, p. 53.
75  Westermann, 1943, p. 78. Roessingh 1976, p. 457. 
76  Kamermans, 1999, p. 122. Zo ook in een huwelijksakte 1776 uit Gouda van Cornelis Dircksz. Samson met Grietje Sloot 
waarin een zilveren snuifdoos werd vermeld. Van der Lingen 2016, p. 59. 
77  Duco, 1992, p.29.
78  Roessingh, 1976, p. 400.
79  Bracco Gartner, 2017, p. 224.
80  Hiervan zijn de snuifmolens De Ster en De Lelie in Kralingen thans nog over.
81  Schama, 2001, p. 204.
82  Frank, 1983, p. 9. | 79
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aangetroffen.83 Helaas zijn er verder nauwelijks cijfers bekend over de consumptie van pruimtabak. 

Een van de weinige gegevens die een indruk geeft over het gebruik is dat de tabaksfabriek in 

Dieppe in 1708 slechts 1% pruimtabak produceerde, terwijl juist daar een relatief hoge productie 

verwacht had mogen worden vanwege het gebruik van pruimtabak door zeelieden.84

Aan het eind van de 18e eeuw begint heel langzaam de opkomst van de sigaar. In Europa was 

Spanje het eerste land waar sigaren werden vervaardigd. In 1717 werd in Sevilla de eerste 

sigarenfabriek opgericht. Omstreeks 1790 ontstonden de eerste sigarenfabrieken in Frankrijk 

en in Duitsland, en pas in 1801 in Amerika en in 1820 in Engeland.85 In de 19e eeuw zou het 

sigarenroken onder de gegoeden pas echt doorbreken en vooral voor de dandy’s van die tijd 

een middel blijken om zich te onderscheiden. Uit de administratie van de sociëteit Felix Meritis 

wordt duidelijk dat daar het gebruik van pijpen pas na 1815 begon af te nemen ten gunste van 

het gebruik van sigaren.86 In Nederland werd pas in 1826 de eerste sigarenfabriek opgericht.87 

Wel zijn er in Gouda al aan het eind van de 18e eeuw op zeer bescheiden schaal sigarenpijpjes 

vervaardigd.88 Het gebruik van sigaren was tot in de jaren twintig van de 19e eeuw nog zo gering 

dat hier nauwelijks concurrentie van uitging voor de Nederlandse pijpennijverheid.

2.1.4. Pijpen van andere materialen

In bijvoorbeeld Duitsland werden de eerste houten pijpen al in de 17e eeuw vervaardigd.89 

Vooral in het zuiden van Duitsland heeft de houten pijp in de 18e en 19e eeuw enige bloei 

gekend, waaronder de beroemde en soms prachtig gesneden kostbare Ulmer Maserholzpfeifen 

(afbeelding 2.1.4.1.).90 Het nadeel van houten pijpen was dat deze langzamerhand doorbrandden. 

Dit werd pas in de 19e eeuw verholpen door het toen opkomende gebruik van bruyère voor de 

vervaardiging van tabakspijpen.

83  Van der Lingen, 2017, p. 58-59.
84  Goodman, 1993, p. 68.
85  Burns, 2007, p. 106. Corti, 1930, p. 229: Hamburg 1788 .
86  Van der Lingen, 2013, p 78.
87  Kompagnie, 2005, p. 210.
88  Zie bijvoorbeeld de Haan & de Haan, 2009, p. 185-188; Smiesing, 2009, p. 2060-2062. Seemann, 2012, p. 2534.
89  Morgenroth, 1989, p. 21.
90  Maserholz was wortelhout, het hardste hout in een tijd dat het bruyère hout nog niet bekend was.

AFBEELDING 2.1.4.1.: 
Een eenvoudige Ulmer 
Maserholzpfeife. Foto 
Anthon Manger.
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De goedkopere houten pijpen waren pijpen in een ander marktsegment dan de verfijnde en 

relatief dure Hollandse kwaliteitspijpen en de dure houten pijpen die slechts beperkt in gebruik 

waren. Hierdoor was de concurrentie van de houten pijp slechts in geringe mate in bepaalde 

regio’s voelbaar. Door de opkomst van porseleinen en meerschuimpijpen werd de houten pijp in 

hoge mate verdrongen.91

 Vanaf 1711 werden in Meissen de eerste porseleinen tabakspijpen vervaardigd.92 Ook 

andere, net opgerichte porseleinfabrieken begonnen al snel met de vervaardiging van pijpen 

van porselein zoals de Wiener Porzelanmanufactur in 1726.93 Pas in de tweede helft van de 

18e eeuw, toen het aantal porseleinfabrieken snel toenam, nam de productie van porseleine 

pijpen een grote vlucht.94 Maar ook in bijvoorbeeld Frankrijk, zoals in Sèvres, werden in 

geringe aantallen porseleinen pijpen vervaardigd.95 De productie van porselein begon in 

Frankrijk aanzienlijk later dan in Duitsland en de productie van de Franse porseleinen pijp is 

pas in geringe aantallen in de late 18e eeuw op gang gekomen.96 In Frankrijk bleef de kleipijp 

veel meer geliefd dan in Duitsland.97 In de tweede helft van de 18e eeuw bleef de kostbare 

porseleinen pijp overal een nevenproduct van de porseleinfabrieken en was deze pijp alleen in 

de hogere kringen als pronkartikel in gebruik, passend bij de levensstijl in de Rococo-periode 

(afbeelding 2.1.4.2.).98 De levensverfijning in de 18e eeuw vond immers ook zijn weerslag in het 

dunne, maar zo breekbare porselein. 

In Nederland was het gebruik van pijpen van andere materialen in de 18e eeuw uiterst beperkt. 

De slechte rookeigenschappen van de porseleinen pijp, die geen vocht opneemt, zullen ook mede 

debet geweest zijn aan het feit dat het gebruik van porseleinen pijpen geen hoge vlucht heeft 

91  Cremer, 2012, p. 17.
92  Morgenroth, 1989, p. 48. Zie ook paragraaf 3.2.
93  Morgenroth, 1989, p. 49.
94  Morgenroth, 1989, p. 26.
95  Peckus & Rappaport, 2014, p. 20-23.
96  Leclaire, 2013, p.43.
97  Casparek & Hill & Hufnagel & Pollner, 1984, p. 32.
98  Morgenroth, 1989, p. 66. Prijzen varieerden van 1 tot 6 Taler. Ter vergelijking een aanzienlijk woonhuis kostte in die tijd in 
Leipzig 600 Taler.

AFBEELDING 2.1.4.2.: 
Porseleine pijp. Duits,

 eind 18e eeuw. 
Foto Arjan de Haan. 
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genomen. Pas in de 19e eeuw werd de porseleinen pijp, ondermeer onder Duitse studenten, een 

veelgebruikt rookinstrument en namen aan het einde van die eeuw Nederlandse studenten het 

gebruik van pijpen met een dergelijke vormgeving over. Dit waren veelal kleipijpen die als namaak 

porseleinen pijpen konden worden aangemerkt.99 In het grootste deel van de 18e eeuw was de 

concurrentie van de porseleinen pijp voor de kleipijp nog gering, maar nam tegen het einde van 

de 18e eeuw, vooral in Duitsland, toe en werd toen met name een concurrerend product voor de 

allerbeste kwaliteit Goudse pijpen.

 Ook de meerschuimpijp won pas tegen het einde van de 18e eeuw voldoende populariteit 

om als dure pijp het Goudse product enige concurrentie aan te doen. Pas op het einde van de 

18e eeuw kwam gemalen en in mallen gegoten meerschuim op de markt, waar veel goedkopere 

pijpen uit vervaardigd konden worden.100 

2.2. Gouda overvleugelt Amsterdam 

In hoofdstuk I is al genoemd dat de productie van kleipijpen vanaf ca. 1610-1620 snel toenam. 

Naast veel centra waar vooral voor de lokale of regionale markt geproduceerd werd, waren 

er in de jaren dertig en veertig van de 17e eeuw vier centra van bovenregionale betekenis. Dit 

waren Amsterdam, Gorinchem en Gouda en Rotterdam. Amsterdam zette zijn producten binnen 

Nederland voornamelijk af in het noorden van Nederland: in Noord-Holland, Groningen, Friesland 

en de huidige provincies Drenthe en Overijssel. Daarnaast exporteerden de Amsterdamse 

pijpenmakers een groot deel van hun productie, met als belangrijke bestemmingen Zweden 

en Amerika en in mindere mate Noord-Duitsland. De Gorinchemse Pijpenmakers waren meer 

gericht op de zuidelijke provincies, zoals Zeeland en Brabant en zetten hun producten ook vaak 

af in Rotterdam, Dordrecht en het rivierengebied. Gouda, dat tot 1625 voornamelijk voor de 

regionale markt produceerde, zette haar producten na die tijd steeds meer in het gehele land af 

en werd het sterkst exporterende centrum van ons land.101 Rotterdam was van deze vier centra 

het minst belangrijk. Het was een centrum dat vooral voor de regionale markt produceerde, maar 

ook exporteerde en waar ook veel tabak werd verhandeld.102 In Paragraaf 4.1. wordt nagegaan 

wanneer de Goudse export de Amsterdamse ging overtreffen en de Amsterdamse pijpen op de 

internationale markt werden verdrongen door de Goudse. 

2.2.1. De betekenis van Amsterdam als centrum voor de pijpenproductie

Aanvankelijk was Amsterdam het belangrijkste centrum van pijpenproductie. In de periode 

1630-1639 waren er in Amsterdam de meeste, 50 tot 60, pijpenmakerijen. Dat de ontwikkeling 

in Amsterdam eerder en aanvankelijk sneller verliep is te danken aan zowel de omvang van 

het directe afzetgebied, de export en aan de grotere acceptatie van het roken in Amsterdam, 

99  Stam, 2015, p. 89-101; van der Meulen, 1985, p. 78-84. Dit betreft gegoten kleipijpen van Bordollo uit Grünstadt die in 
grote aantallen in de laatste decennia van de 19e eeuw naar Nederland werden geëxporteerd.
100  De Haan, 2017, p. 145.
101  Oostveen en Stam, 2011, p. 24.
102  Zie verder paragraaf 2.5.3.82 |
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waardoor het tabaksgebruik per hoofd van de bevolking daar vermoedelijk sneller steeg dan 

elders.103 Na 1640 nam het aantal pijpenmakerijen in Amsterdam af en verdween in het eerste 

kwart van de 18e eeuw deze nijverheid nagenoeg geheel uit Amsterdam.104 Dat na 1640 het aantal 

pijpenmakerijen afnam wil nog niet zeggen dat de totale productie afnam. In de jaren veertig tot 

zestig was er een concentratie van de productie en werd in ieder geval één bedrijf, het bedrijf 

van Edward Bird, een groot bedrijf. Uit de 18e eeuw daarentegen is slechts één pijpenmaker uit 

Amsterdam bekend, waarvan tot op heden geen producten bekend zijn.105 De Amsterdamse pijp 

was veelal niet geglaasd en behoorde daarmee vaak qua kwaliteit tot de eenvoudige pijpen. In 

Amsterdam is geen pijpenmakersgilde opgericht.106

 In Gouda nam het aantal pijpenmakerijen tot in de jaren veertig van de 17e eeuw veel langzamer 

toe dan in Amsterdam. Pas eind veertiger jaren steeg het aantal pijpenmakers in Gouda uit boven 

het aantal in Amsterdam (grafiek 2.2.1.1.). 

Amsterdam was dus in de eerste helft van de 17e eeuw Nederlands grootste centrum van 

pijpenproductie. Het Amsterdamse centrum was zelfs zo aantrekkelijk voor pijpenmakers 

dat in de periode 1637-1684 minstens twaalf pijpenmakers zich vanuit Gouda in Amsterdam 

vestigden.107 Een aantal van hen kwam naar Amsterdam om geen lid te hoeven worden van het 

in 1660 in Gouda opgerichte gilde.108 Mogelijk was ook de makkelijke afzet, ondermeer via de 

Amsterdamse pijpenmarkt, hierbij van betekenis.

 Over de omvang van de verschillende Amsterdamse pijpenmakerijen en over de omvang van 

de Amsterdamse pijpennijverheid is nauwelijks informatie te vinden. Aangenomen wordt dat 

pas na 1630 een aantal pijpenmakerijen zich van huisnijverheid tot werkplaats ontwikkelde 

waar seriematig met behulp van arbeidsdeling gewerkt werd.109 Een gegeven dat in het tweede 

kwart van de 17e eeuw in ondermeer de DTB-registers 120 mensen gevonden zijn die als beroep 

103  Duco, 1987, p. 10.
104  Duco, 1981, p. 306-313. Oostveen en Stam, 2011, p. 47.
105  Van der Lingen, 2016, p. 46.
106  In Amsterdam was de gildedichtheid erg laag. Lucassen, 1996, p. 14.
107  De Haan en Krook, 1988, p. 17.
108  Duco, 1981, p. 189.
109  Duco, 1987, p. 10. 

GRAFIEK 2.2.1.1. 
Aantallen pijpenmakers 

in Amsterdam en 
Gouda. Gesommeerd

in perioden van 10 jaar. 
Zie bijlagen 3 en 5. 
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pijpenmaker opgaven is weinig zeggend over de omvang van de pijpennijverheid in Amsterdam.110 

Slechts een deel van hen had een eigen bedrijf en velen waren in loondienst. Bovendien staan 

pijpenmakers die al in Amsterdam gevestigd waren niet in deze registers en ook zij, die pas na hun 

huwelijk het pijpenmakervak opnamen, zijn hierin niet vermeld. De opgaven in deze registers zijn 

daarom niet volledig en voor de bepaling van de omvang van de Amsterdamse pijpennijverheid 

weinig bruikbaar. 

 Het is zeer aannemelijk dat naast een enkele grotere en winstgevende pijpenmakerij, die 

mensen in dienst had, er in Amsterdam vooral veel kleine pijpenmakerijen waren die soms een 

marginaal bestaan leidden. De vele vondsten van ongemerkte en slecht afgewerkte pijpen in 

en rond Amsterdam duiden in deze richting. Op basis van bodemvondsten mag aangenomen 

worden dat, behalve de pijpenmakerij van Edward Bird, de pijpenmakerijen van de WS maker 

(Wijnand Sijmons?, 1635), Rogier Wilkins (1633-1651), en Henderick Gerdes (1668-1684) tot de 

meer belangrijke bedrijven behoorden.111 

 Het allergrootste bedrijf en het enige Amsterdamse bedrijf waar relatief veel (archief)

gegevens over bekend zijn, was het bedrijf van Edward Bird ( 1630-1665). Bird, geboren in 

Surrey in Engeland, heeft vooral veel naar Amerika en naar Zweden uitgevoerd en is daar een 

vermogend man door geworden. In 1638 kocht hij het poorterschap van Amsterdam en heeft 

hij mogelijk vanaf die datum het pijpenmakervak zelfstandig uitgeoefend. In 1646 leende Bird 

200 gulden aan Brian Newton van Herefordshire, voor diens uitrusting, om als kapitein-luitenant 

naar Nieuw-Amsterdam te gaan om daar onder Peter Stuyvesant te dienen. Vermoedelijk was 

dit contact voor Bird zeer belangrijk om exportorders naar Nieuw-Nederland binnen te kunnen 

halen.112 Bird verkocht ook pijpen via handelaren in Nieuw-Amsterdam, zoals Reijnier Rijcke. Uit 

de boedelbeschrijving, die in 1665 na de dood van Bird opgemaakt is, bleek dat hij tot de gegoede 

middenklasse heeft behoord. Niet alleen bezat hij een kast met zilverwerk, Chinees porselein en 

vele schilderijen, maar ook zijn bedrijfsinventaris laat zien welke omvang het bedrijf had.113 Er 

waren meer dan 616.000 pijpen op voorraad, maar ook ondermeer 26 koperen pijpenvormen en 

een grote partij klei.114 

110  De Haan en Krook, 1988, p. 17-18. Helaas is de Amsterdamse pijpennijverheid in het Amsterdamse archief nog 
onvoldoende onderzocht.
111  De genoemde jaren zijn de vermeldingen in de archieven. Van sommigen mag worden aangenomen dat zij het beroep 
van pijpenmaker langer hebben uitgeoefend. Duco, 1981, p. 306-313. Oostveen & Stam, 2011, p. 51-54.
112  Den Braven, 2005, p. 11.
113  G.A.A., N.A. 2482/705-715, 22 mei 1665. Door Den Braven (2005, p. 13) wordt aangegeven dat de schilderijen een teken 
van welstand waren. Echter uit 18e eeuwse boedelinventarisaties in Delft blijkt dat zelfs mensen uit de allerarmste groepen 
schilderijen aan hun muren hadden (Wijsenbeek-Olthuis, 1985, p. 134). Het is de vraag of dit in Amsterdam in het midden van 
de 17e eeuw ook zo was. 
114  Den Braven, 2005, p. 13 noemt hier een te gering aantal pijpen.

AFBEELDING 2.2.1.1.: 
Pijp van Edward Bird met 
zijn hielmerk. Datering: 
1650-1660. Deze pijp is niet 
geglaasd. Collectie auteur, 
foto Bert van der Lingen. 
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Over de omvang van het bedrijf van Bird zijn slechts schattingen te maken. Bovendien heeft Bird 

vermoedelijk ook delen van zijn productie uitbesteed aan andere pijpenmakers. Den Braven heeft 

onderzoek gedaan naar de scheepswrakken Burgzand 2 en 15. Hier zijn pijpen van het korte type 

aangetroffen die uit 8 verschillende mallen afkomstig waren, terwijl in de boedelbeschrijving 

sprake was van 26 mallen. 115 Op grond hiervan kan een indicatieve schatting gemaakt worden 

van de omvang van het bedrijf. 116 Rekenend met 8 verschillende mallen en uitgaande van de veel 

voorkomende arbeidsverdeling in de 17e eeuw in Nederlandse pijpenmakerijen kan uitgegaan 

worden van 3 pijpenvormen per kaster. Dat betekent dus drie kasters. Verder werkten in zo’n 

pijpenmakerij, waar zeker de helft van de pijpen niet geglaasd werden, vermoedelijk nog 

twee rolders en twee tot drie mensen die de pijpen afwerkten. Dus in totaal ongeveer zeven 

tot acht personen. Gaan we echter uit van 26 mallen dan kan uitgegaan worden van acht tot 

negen kasters en twaalf of veertien andere medewerkers. Ook de in de boedel genoemde acht 

pijpenmakerbankjes duidt op dit aantal kasters. Totaal komt dit dus op 20 tot 23 personen. Dit 

was voor die tijd een flinke pijpenmakerij. Bij een productie van 20 gros per kaster kan voor 8 

kasters een productie van 160 gros per week berekend worden.117 Dit komt neer op 1,2 miljoen 

pijpen per jaar. Als Bird ook een deel van zijn productie uitbesteed heeft dan heeft hij mogelijk 

meer dan 2 miljoen stuks jaarlijks verhandeld, waarvan het overgrote deel geëxporteerd werd. 

 Het succes van Bird lijkt niet te danken geweest te zijn aan de bijzondere kwaliteit van zijn 

pijpen, welke kwaliteit ook niet verlangd werd in Nieuw-Nederland en in Zweden (zie hoofdstuk 

4). Zijn producten, zoals die bijvoorbeeld in opgravingen in Amerika en in Zweden worden 

aangetroffen, zijn vaak geglaasd en gebotterd en hebben een radering van de filt (bovenrand van 

de kop), maar zijn niet zo fraai afgewerkt als de beste Goudse producten. Ook worden groffe pijpen 

van Bird aangetroffen (afbeelding 2.2.1.1.). Vermoedelijk is het veel meer de handelsgeest van 

Bird geweest die hem tot een belangrijke pijpenmaker gemaakt heeft. Zo is in zijn inboedel ook 

anderhalf okshoofd suiker aangetroffen, gemerkt met de letters EBX ter vergoeding van 12 kisten 

pijpen die ongelost op de rede van Malta lagen. Ook liet hij zich in tabak betalen door Reijnier 

Rijcke in Nieuw- Amsterdam.118 Vermoedelijk hebben ook zijn eerder genoemde contacten 

met Brian Newton bijgedragen aan zijn handelsrelaties met Nieuw-Nederland. Mogelijk heeft 

Arent van Curler, toen hij in 1648 uit Amsterdam naar Nieuw-Nederland terugkeerde, met veel 

goederen ook veel pijpen van Bird meegenomen. Dit is mogelijk het begin van een belangrijke 

handelsrelatie geweest.119 

 Bird is mogelijk ook de eerste pijpenmaker geweest die zijn pijpen aangepast heeft 

aan de verlangens van een specifieke groep klanten. Hij leverde namelijk de zogenaamde 

115  Den Braven, 2005, p. 25 e.v.
116  Stam, 1995, p. 19-20. Hierin is een berekening opgenomen van de bedrijfsomvang aan de hand van het aantal gebruikte 
vormen. Deze berekening is gemaakt op basis van mededeling over de gemiddelde samenstelling van het personeelsbestand 
van een pijpenmakerij in die periode van D. H. Duco, 1994.
117  Duco, 2002, p. 3.
118  De Roever, 1987, p. 58. Rijcke was Bird nog 100 gulden schuldig toen Bird stierf. Rijcke was een belangrijke handelaar in 
tal van goederen in Nieuw-Amsterdam. Huey, 1988, p. 457, 458.
119  Bradley, 2007, p. 119 geeft aan dat de verspreiding van de EB pijpen vanaf 1648 in Nieuw-Nederland een hoge vlucht 
neemt. Dit is precies het jaar dat Van Curler uit Amsterdam terugkomt. Arent van Curler werd de eerste beheerder van 
Rensselaerswijck en was een geduchte tegenspeler van Adriaen van Donck. | 85
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elleboogpijpen, een buisvormig type pijp zonder hiel met een scherpe knik, speciaal voor de 

Iroquois Indianenstammen vanaf ca 1645 (zie paragraaf 3.3.2.). 

 Klantgerichtheid, contacten en handelsgeest lijken dan ook de drie sleutelwoorden tot het 

succes van deze Amsterdamse pijpenmaker. Bird stierf in 1665. Zijn tweede vrouw hertrouwde 

later met Hendrik Gerdes. Gerdes, die eerst nog suikerbakker in Nes was, continueerde succesvol 

de pijpenmakerij en verzond eveneens veel pijpen naar Amerika, maar onder zijn eigen merk. De 

zoon van Edward Bird, Evert Bird, nam het bedrijf van zijn vader over, maar lijkt weinig succesvol 

geweest te zijn. Vanaf 1672 kwam het merk EB in handen van de Amsterdamse handelaar 

Adriaen van der Cruis, die de productie van pijpen uitbesteedde aan de Goudse pijpenmaker 

Jacobus Jansz. de Vriend.

 Ook andere pijpenmakers handelden in tabak, zoals Rogier en Henry Wilkins. 120 Thans is te 

weinig bekend over de relatie tussen de handel in pijpen en de handel in tabak in de 17e eeuw. 

Het heeft er echter de schijn van dat in ieder geval een aantal van de thans als belangrijk bekend 

staande Amsterdamse pijpenmakers hun handel in tabak gebruikte om hun pijpen af te zetten. 

2.2.2. De concurrentie tussen Amsterdam en Gouda

De pijpennijverheid in Gouda is al in het eerste decennium van de 17e eeuw ontstaan. Al in 

1606, ruim voor het Twaalfjarig Bestand, waren er Engelse soldaten in Gouda gelegerd die het 

pijpenmakervak hebben opgepakt. Gouda had in die tijd weinig werkgelegenheid. Al vanaf 

het eind van de 16e eeuw was de lakenproductie, die in het midden van de 16e eeuw nog 

belangrijk was, dramatisch geslonken en ook de bierbrouwerijen kwijnden. Deze liepen terug 

van 154 in 1518 naar 14 in 1616.121 Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Engelse soldaten de 

mogelijkheden van het nieuwe beroep van pijpenmaker omarmden en dat de pijpennijverheid 

zich snel ontwikkelde.122 

 In Gouda, waar aanvankelijk, in de jaren twintig en dertig, nog het pijpenmodel van Amsterdam 

geïmiteerd werd, was er een veel groter bewustzijn dat kwaliteit essentieel was voor de afzet. 

De aanwezigheid van een groot aantal centra in de directe nabijheid, zoals bijvoorbeeld Leiden, 

Gorinchem, Delft en Amsterdam zorgde ervoor dat de Goudse pijp concurrentie ondervond en 

het belang van kwaliteit gevoeld werd. 

120  Huey, 1988, p. 358.
121  De Neve, 2002, p. 343.
122  In het begin van de 17e eeuw waren er florerende pottenbakkerijen en was er ook een hernieuwde bloei van de 
lijndraaierijen en de ‘nieuwe’ draperie en tapisserie die ervoor zorgden dat Gouda weer opbloeide. De Neve, 2002, p. 343. 
Petrus Montanus, die in 1612 de stad bezocht, noemde het dan ook ‘een fraeye, rijcke, stercke en wel bewoonde stad’. Abels, 
Goudriaan, Habermehl en Kompagnie, 2002, p. 715.

AFBEELDING 2.2.2.1.: 
Voorbeeld van een slecht 
afgewerkte Amsterdamse 
pijp met barokversieringen 
op de steel. Ongemerkt. 
1640-1655. Collectie auteur, 
foto Bert van der Lingen.
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Al aan het eind van de jaren dertig begon de kwaliteit van de beste soort Goudse pijpen die 

van Amsterdam te overtreffen en na 1640 waren veel Goudse pijpenmakers duidelijk verder 

met de ontwikkeling van een hoogwaardig product (afbeelding 2.2.2.1.).123 Daar ontstond in de 

jaren veertig tot zestig dan ook de zogenaamde ‘porceleijne’ kwaliteit. Een kwaliteit die in de 

omliggende centra, zeker in Leiden en Delft, niet gehaald werd. De ‘porceleijne’ kwaliteit was de 

hoogste kwaliteit pijp die vervaardigd kon worden. Ook werd het assortiment in Gouda groter dan 

in Amsterdam. Opvallend is ook dat al in 1625 in Gouda het eerste geschil over een merk werd 

beslecht door de politiemeesters, die sinds 1618 de magistraat en de vierschaar bijstonden bij 

het oordelen over kleine geschillen.124 Dergelijke geschillen zijn uit de andere genoemde centra 

onbekend. Dit duidt op grote onderlinge concurrentie en een oriëntatie op kwaliteit die elders 

niet aanwezig was. De beste Goudse pijpen overtroffen na het midden van de 17e eeuw die uit 

Amsterdam en ook die uit de andere centra en de Goudse pijp werd toen het maatgevende 

product met de meest uitgewogen vormgeving en de beste keramische kwaliteit in grote delen van 

Europa.125 Innovaties van de kleibereiding en het bakproces speelden in deze, naast vormgeving, 

een essentiële rol. Dit betekende dat er naast een toename van vakmanschap ook technologische 

innovaties nodig zijn geweest om deze grote kwaliteitssprong te kunnen realiseren.126 Dit wordt 

vooral duidelijk uit beschrijvingen van de kwaliteit van Belgische producten in vergelijking met 

de Hollandse.127 De innovatieve instelling van veel Goudse pijpenmakers paste in een trend in 

Holland waar in tal van sectoren technologische innovaties sterk bijdroegen aan de economische 

expansie.128 Door de hoge Hollandse lonen was het voor de Hollandse exporterende nijverheid 

een noodzaak om technologisch te innoveren om de concurrentieslag internationaal aan te 

kunnen, zo ook voor de pijpennijverheid.129 Het is verbazend dat het zo lang geduurd heeft 

voordat deze kwaliteitsslag ook in andere centra in het buitenland en in andere centra in de 

Republiek gemaakt kon worden. Het heeft meer dan 100 jaar geduurd voordat bijvoorbeeld 

in centra in Duitsland pijpen van een enigszins vergelijkbare kwaliteit gemaakt werden. In 

België duurde dit zelfs tot het eind van de 18e eeuw. Binnen Nederland zijn nagenoeg alleen in 

Alphen / Aarlanderveen en incidenteel in Schoonhoven en Utrecht, in de 18e eeuw pijpen van 

vergelijkbare kwaliteit vervaardigd.130 Geconcludeerd moet worden dat de Goudse pijpenmakers 

hun innovaties voor een deel behoorlijk wisten te beschermen en dat de technologietransfer 

naar andere centra lang heeft geduurd.

 Dat de Goudse pijpenmakers zeer competitief waren blijkt ook uit het feit dat succesvolle 

merken uit andere centra in Gouda in productie genomen werden. Bijvoorbeeld het merk de Bel 

dat in Leiden al in het midden van de 17e eeuw een succesvol merk was, werd in Gouda voor het 

eerst door de pijpenmaker Pieter Jacobsz. van Elst in 1677 in gebruik genomen.

123  Duco, 1987, p. 10.
124  Duco, 2003, p. 13.
125  Duco, 1988, p. 66.
126  Zie ook paragraaf 2.3.4.
127  Fraikin, 1981, p. 26, 37. Zie ook paragraaf 3.1.2. Stam, 2013, p. 35-39.
128  Davids, 1993, p. 97.
129  Israel, 1991, p. 355 noemt de Hollandse exporterende industrieën het technologisch onderzoekslaboratorium van de 
wereld.
130  Van der Meulen, 1986, p. 43, van der Lingen, 2018, p.68-71, Korpershoek, 2018, p. 27-28, Smiesing, 1988, 69-72. | 87
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Een groot deel van de Goudse pijpenmakers bleven (ook) groffe pijpen maken. Duco schat 

dat zeker tot 1670 de groffe pijp een belangrijk segment in de Goudse productie bleef en dat 

dit segment mogelijk de helft van de Goudse productie omvatte.131 Daarna concentreerde de 

productie zich meer op de kwalteitspijpen. In de tweede helft van de 18e eeuw werd dit segment 

weer groter, doordat er meer vraag was naar goedkopere pijpen.

 Vanaf de instelling van het gilde in Gouda in 1660 (wat in Amsterdam niet plaats vond) lijkt het 

reeds in gang gezette proces van kwaliteitsverbetering nog verder te zijn versterkt. Duco geeft aan 

dat vermoedelijk het gilde een rol gespeeld heeft maar dat hiervoor nog geen goede verklaring te 

vinden is.132 Waarom het proces van kwaliteitsverbetering op gang kwam, is vermoedelijk vooral 

te verklaren uit de versterkte concurrentie, die ondermeer veroorzaakt werd door de handelaren 

met een eigen merk die andere pijpenmakers voor hen lieten werken en die selecteerden op 

kwaliteit en prijs. De sterke onderlinge concurrentie van de vele pijpenmakers binnen het 

relatief kleine Gouda zal in algemene zin aan de kwaliteitsverbetering het meeste bijgedragen 

hebben. Uit de gildeadministratie en reglementen zijn geen specifieke maatregelen bekend om 

de kwaliteit te stimuleren. 

 De vraag waarom de Goudse pijpenmakers al vroeg zo gericht waren op het leveren van 

de hoogste kwaliteit pijpen kan beantwoord worden vanuit de handelsrelaties die Gouda had 

met Amsterdam. Voor de Goudse pijpenmakers was de stad Amsterdam niet alleen een grote 

afzetmarkt, maar was Amsterdam ook de poort naar de wereld.133 De belangrijke handelsstromen 

vanuit Amsterdam, met zijn stapelmarkt, hebben in niet geringe mate bijgedragen aan het 

exportsucces van de Nederlandse pijp, zoals dat ook voor andere takken van nijverheid gold.134 

De enige manier om op de Amsterdamse markt concurrerend te zijn was het leveren van een 

betere kwaliteit pijp dan die in Amsterdam gemaakt werd. De Goudse pijpenmakers hadden het 

nadeel dat hun pijpen belast waren met transportkosten, terwijl de Amsterdamse pijpenmakers 

daar geen last van hadden. De Goudse pijp was dus bij verkoop in Amsterdam in principe duurder 

en kon alleen verkocht worden als de kwaliteit beter was. Hoewel de transportkosten vrij laag 

waren, zo’n 1 tot 1,5 stuiver per gros, was dit toch van belang in een markt waar op delen van een 

cent per gros werd geconcurreerd.135 Aangenomen mag worden dat de prijs per gros, afhankelijk 

van de kwaliteit tussen de 6 stuivers voor de korte groffe pijpen en meer dan een gulden en 

vijftig cent voor de allerbeste lange pijpen lag.136 De transportkosten drukten dus relatief ook 

het zwaarst op de groffe pijpen, zeker omdat groffe pijpen op veel plaatsen in het land werden 

gemaakt. Ook waren de transportkosten afhankelijk van het soort verpakking waarin de pijpen 

werden aangeboden. In 1668 werd voor het transport met de beurtvaart naar Amsterdam voor 

131  Duco, 2009. 
132  Duco, 1988, p. 66. Zie ook paragraaf 2.3.
133  Tot het midden van de 17e eeuw had Gouda alleen trekvaartverbindingen naar het noorden, b.v. met Amsterdam en niet 
naar het zuiden, naar Rotterdam of Dordrecht. Lesger, 2004, p. 155.
134  De Vries en van der Woude, 1995, p. 323.
135  Van der Meulen, 1995, p. 670-671. van der Lingen 2016, p. 73-75.
136  Uit deze periode zijn nauwelijks prijzen beschikbaar. Wel zijn prijzen uit het eind van de 17e eeuw bekend uit de boedel 
van Geertje Dircks van Neck Van deze prijzen is hier gebruik gemaakt. Zie: van der Lingen, 2013, p. 128-131. Zie ook van der 
Lingen, 2016, p. 77.88 |
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een ton 6 stuivers gerekend en voor een mandje lange pijpen 4 stuivers.137 Aannemend dat een 

ton ca. 20 tot 30 gros bevatte en een mandje 1 à 2 gros, dan is duidelijk dat deze verschillen 

aanzienlijk waren. Ook het stageld dat op de Amsterdamse pijpenmarkt, welke na het midden 

van de 17e eeuw werd ingesteld, door pijpenmakers van buiten de stad betaald moest worden 

speelde een rol. Anderzijds was de aanvoer van klei naar Gouda goedkoper doordat Gouda 

eenvoudiger per schip bereikbaar was en was ook turf, zeker in de eerste zeventig jaar van de 17e 

eeuw goedkoop voorhanden omdat dit deels nog in de omgeving van Gouda gestoken werd. Dat 

de grond- en brandstoffen goedkoper waren compenseerde de transportkosten en het stageld in 

Amsterdam echter niet. 

 Een andere reden waarom de productie van kwaliteitspijpen aantrekkelijk was, was 

gelegen in de hogere winstmarge die op dergelijke pijpen te realiseren was.138 Bovendien 

paste de ontwikkeling van en de vraag naar de kwaliteitspijpen in de ontwikkeling van een 

meer op luxe gerichte levensstijl in de Republiek, die reeds vanaf de jaren dertig van de 17e 

eeuw begon en zeker na de beëindiging van de Tachtigjarige Oorlog, een zichtbare invloed 

had op de Hollandse samenleving.139 De ontwikkeling van de kwaliteitspijp sloot aan bij de 

veranderende mode in de kleding van de welgestelden, zoals die zichtbaar is in de 17e eeuwse 

schilderkunst. Kwaliteitsproducten werden belangrijk en men liet zich daarmee graag zien. De 

welgestelde burger liet zich voorstaan op een luxueuze, maar schijnbaar sobere levensstijl, 

waar de kwaliteit van zijn accessoires, zoals een lange welgevormde pijp, bij paste. Ook minder 

welgestelden gingen geleidelijk aan mee in deze ontwikkeling. Door deze oriëntatie kreeg de 

verdere ontwikkeling van de Goudse pijp haar eigen dynamiek en ging deze verder, ook toen 

de concurrentie met Amsterdam al achter de rug was. Maatregelen van het Goudse gilde om 

de kwaliteit te waarborgen hebben hier zeker ook aan bijgedragen, maar lijken meer te passen 

in een ontwikkeling die al was ingezet dan dat deze maatregelen leidend zijn geweest voor de 

kwaliteitsontwikkeling. 

De ontwikkeling van de Amsterdamse pijpennijverheid was een geheel andere dan die in Gouda. 

In de eerste helft van de 17e eeuw werden naar tal van landen Amsterdamse pijpen geëxporteerd. 

De eigen nijverheid kon in die landen de vraag vaak niet dekken en het tekort aan pijpen maakte 

het mogelijk om nog iedere kwaliteit daarheen uit te voeren. Vanaf het midden van de 17e eeuw 

veranderde die situatie en is aan het vondstmateriaal uit tal van landen te zien dat de Goudse 

pijp de Amsterdamse pijp en andere grove pijpen uit andere centra begon te verdringen (zie 

ook paragraaf 4.1.). In een deel van de exportgebieden ontstond een eigen pijpennijverheid die 

eveneens vooral groffe pijpen vervaardigde en waarvan de producten niet onderhevig waren 

aan hoge transportkosten. In de jaren veertig, toen de Amsterdamse pijpennijverheid op haar 

hoogtepunt was, waren vooral Zweden en Amerika en in mindere mate Noord-Duitsland de 

voornaamste exportbestemmingen voor de Amsterdamse pijpenmakers. 

 Ook in eigen land deed zich een dergelijke situatie voor. Door de opkomst en bloei, vanaf 

137  Sahm, OA 2512.
138  Duco, 1988, p. 65.
139  Goedkoop & Zandvliet, 2012, p. 144-146. | 89
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de jaren veertig van de 17e eeuw, van lokale centra, in vooral het noorden van ons land, moest 

de Amsterdamse pijp daar concurreren met lokale producten, die eveneens in hetzelfde 

marksegment van de goedkope groffe pijp werden afgezet. De Amsterdamse pijp was daar in het 

nadeel, doordat boven op de productiekosten ook transportkosten gemaakt moesten worden en 

de loonkosten in Amsterdam hoger lagen dan in bijvoorbeeld de regionale centra in het noorden 

van het land.140

 Was tot het midden van de 17e eeuw de kwaliteit van een deel van de Amsterdamse pijpen 

nog concurrerend met die uit Gouda, na 1650 kunnen de Amsterdamse pijpenmakkers niet 

meer op kwaliteit concurreren met hun Goudse vakgenoten. Ook begonnen de meeste 

Amsterdamse pijpenmakers zich vanaf ca. 1650 meer en meer toe te leggen op groffe pijpen uit 

het goedkope marktsegment. De kwaliteit nam, enkele uitzonderingen daargelaten, verder af 

en vanaf 1670-1680 was het merendeel van de Amsterdamse pijpen van eenvoudige kwaliteit. 

Dat de Amsterdamse pijpenmakers zich toelegden op de eenvoudige kwaliteit was niet zo 

verwonderlijk, omdat deze binnen Amsterdam makkelijk af te zetten waren onder het armere 

deel van de bevolking. Bovendien hadden enkele pijpenmakers goede handelsrelaties met 

Nieuw-Amsterdam en met Zweden. Amerika was een gebied waar de nieuwkomers zich onder 

moeilijke omstandigheden moesten handhaven. Een wat grover en goedkoper product was daar 

gevraagd. Ook de export naar Zweden was, in een groot deel van de 17e eeuw, gemakkelijk in 

die zin, dat daar nog geen eigen productie was en er dus ruimte was om eenvoudiger pijpen te 

leveren naast het Goudse kwaliteitsproduct. Amsterdam werd dus nauwelijks uitgedaagd om 

de kwaliteit van haar producten te verbeteren, vooral omdat de orders uit de Nieuwe Wereld 

voor enkele pijpenmakers groot en gewin brengend waren en de overige vooral in en rond 

Amsterdam hun groffe pijpen afzetten. Ook de onderlinge concurrentie zal in Amsterdam, waar 

minder pijpenmakers werkzaam waren en waar bovendien veel meer andere werkgelegenheid 

was, minder geweest zijn dan in het kleine Gouda met een hoge concentratie van pijpenmakers 

en weinig ander werk.

De Goudse pijpenmakers daarentegen richtten zich in de tweede helft van de 17e eeuw voor 

hun export voornamelijk op de overige Europese gebieden zoals ondermeer het huidige 

Duitsland, het Oostzeegebied en Frankrijk. In Frankrijk en Duitsland moest veelal de concurrentie 

aangegaan worden met de daar lokaal opkomende pijpenmakerijen, die toen hoofdzakelijk nog 

voor de onderkant van de markt produceerden.141 In sommige delen van Duitsland werden wel 

aantrekkelijke pijpen geproduceerd en in die gebieden worden thans bij opgravingen weinig 

Goudse pijpen gevonden, zoals bijvoorbeeld in het verzorgingsgebied van de pijpenmakers van 

Frankenthal/Mannheim en Keulen (zie ook paragraaf 3.1.1.2. en 4.3.3.). 

 Ook in gebieden waar andere pijpenmakers actief waren kon Gouda alleen afzet realiseren als 

de kwaliteit van de pijp aanzienlijk beter was dan die welke ter plaatse vervaardigd kon worden. 

Anders zou het Goudse product door de transportkosten en door de hogere lonen, als gevolg van 

de hoge kosten van levensonderhoud in Holland, niet concurrerend zijn geweest.

140  Oostveen en Stam, 20011, p. 47-48.
141  In Noord-West Frankrijk en de omgeving van Marseille en het Rhône-gebied. Leclaire, 2009, p. 51. 90 |
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Pas nadat in 1664 Nieuw-Amsterdam New York werd en vooral nadat vanaf 1679 de Navigation 

Acts strenger werden gehandhaafd, droogden de orders uit Amerika geleidelijk op omdat de 

Amsterdamse pijp moeilijk kon concurreren met de goedkopere Engelse pijpen, terwijl de Goudse 

pijp dit, door zijn hoge kwaliteit, wel kon.142 Enkele naar Amerika exporterende Amsterdamse 

pijpenmakers verloren daardoor een steeds groter deel van hun afzet.143 Ook in Zweden zorgde 

de toenemende kwaliteit van de Goudse pijp ervoor dat na 1650 het Goudse product de markt 

ook daar steeds meer domineerde.

 Doordat de Amsterdamse pijpenmakers zich op pijpen van een wat mindere kwaliteit 

concentreerden, waren zij, toen het tij veranderde, niet meer in staat om een hoogwaardig 

kwaliteitsproduct in de markt te zetten. Vermoedelijk ontbrak, naast de financiën, bij veel 

bedrijven de kennis over de benodigde technologische innovaties op het gebied van kleibereiding 

en bakproces. Het maken van een kwaliteitsslag lukte zeker niet meer toen de veelal kleine 

pijpenmakerijen steeds minder profijt opleverden.

 Ook de pestepidemieën in Amsterdam, vooral die in de jaren 1663-1664, waarbij één op elke 

zeven mensen omkwam, heeft negatief gewerkt op de toch al verzwakkende pijpennijverheid 

in Amsterdam. Niet alleen overleden een aantal pijpenmakers, maar werd ook de afzet negatief 

beïnvloed. Juist onder het armere deel van de bevolking, de consumenten van de eenvoudige 

pijpen, eiste de pest haar tol. In het concurrerende Gouda was er in die jaren geen pestepidemie. 

Beide steden, Amsterdam en Gouda, probeerden hun pijpenmakers te beschermen met behulp 

van een gereguleerde pijpenmarkt. Amsterdam, waar veel pijpen verhandeld werden, bepaalde 

in 1663 dat ‘buyte-Luyden’ met tabakspijpen deze alleen op maandag op de markt mochten 

verhandelen.144 Dit Octrooi werd in 1667 aangescherpt om het ‘groot nadeel en prejudicie van de 

Meester-Pijp-Makers binnen deser stede’ tegen te gaan. Daarbij werd bepaald dat de handelaren 

en pijpenmakers van buiten Amsterdam alleen op maandag tot twee uur hun waren op de markt 

mochten verkopen en een meetloon van twee stuivers per ton pijpen moesten betalen.145 Drie 

maanden later werd dit besluit al weer teruggedraaid en mochten de pijpenmakers en handelaren 

van buiten de gehele maandag op de markt staan en hoefden zij ook geen meetloon meer te 

betalen.146 Toen in februari 1686 de Goudse pijpenmakers naar de Amsterdamse markt waren 

geweest en met de mededeling thuis kwamen dat zij daar voor elke ton en grote mand pijpen 

1 stuiver meetloon moesten betalen en voor ieder mandje 8 penningen, besloot de Goudse 

vroedschap direct een donderdagse pijpenmarkt op de Nieuwe Haven in te stellen, waar de 

Goudse pijpenmakers geen stageld hoefden te betalen.147 Alleen handelaren en pijpenmakers van 

buiten Gouda moesten stageld betalen. De nieuwe pijpenmarkt in Gouda was een aanzienlijke 

142  Bradley, 2007, p. 176-180. Pas toen de gouverneur Edmund Andros in 1679 de Nederlandse handelspraktijken ging 
aanpakken werden de Navigation Acts meer nageleefd.
143  Stam, 2007, p. 118.
144  Octrooi 6 februari 1663. Zie: Handvesten 1748, p. 804.
145  Octrooi 23 november 1667. Handvesten 1748, p. 805.
146  Van der Lingen, 2016, p. 71.
147  Goedewaagen & Helbers, 1942, p. 2-3. Van der Lingen, 2016, geeft aan dat deze verhoging van het meetloon niet in het 
Amsterdamse Stadsarchief terug te vinden is. Mogelijk gaat het hier dus om een gerucht dat in Gouda verspreid is. | 91
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klap voor de Amsterdamse pijpenmarkt en betekende een effectieve verschuiving van het 

primaire centrum van de pijpenhandel naar Gouda. Veel, vooral ook internationale handel, bleef 

via Amsterdam lopen. De pijpenmarkt in Amsterdam bleef floreren en de grote pijpenhandelaren 

bleven in Amsterdam gevestigd (afbeelding 2.2.2.2.).148 149

De gebeurtenissen in Amsterdam waren niet de enige aanleiding voor het instellen van een 

pijpenmarkt in Gouda, want de noodzaak hiertoe werd ook al gevoeld door de moeilijke periode 

voor de pijpennijverheid in de jaren direct na het Rampjaar.150 De stichting van de pijpenmarkt 

in Gouda in 1686 moet dan ook gezien worden als een logische stap van rationalisering en 

completering van het belangrijkste centrum van de Nederlanden. Dat Gouda de pijpenmarkt 

in Gouda vestigde was dan ook meer naar aanleiding van de (vermeende?) verhoging van de 

standplaatstarieven in Amsterdam dan dat dit als de oorzaak van deze nieuwvestiging in Gouda 

gezien moet worden. In 1693 werden voor de Amsterdamse pijpenmarkt nieuwe tarieven 

bepaald naar aanleiding van de assortimentsverschuivingen die in de pijpennijverheid waren 

opgetreden. In 1717 werd het octrooi van 1667 weer opnieuw ingesteld en werd de duur van 

de markt voor handelaren van buiten Amsterdam bekort tot twee uur ’s-middags .151 Omdat er 

in 1717 vermoedelijk geen pijpenmakers meer in Amsterdam werkzaam waren, kan de inkorting 

van de pijpenmarkt voor handelaren van buiten alleen verklaard worden door voordelen die 

148  Zie van der Lingen 2016, p. 108-109 voor een overzicht van de handelaren en het gehele artikel voor een breder 
overzicht over de ontwikkeling van de pijpenmarkt dan hier gegeven kan worden.
149  Zie voor meer afbeeldingen van de Pijpenmarkt van der Lingen, 2016, p. 67-123.
150  Goedewaagen & Helbers, 1942, p. 2-3. Zie ook paragraaf 2.9.1.
151  Octrooi van 30 januari 1693 bepaalde dat voor een ton korte pijpen en ook voor een mand lange pijpen 1 stuiver 
meetgeld betaald moest worden. Voor een mandje porceleijne pijpen was dit een halve stuiver. Octrooi van 29 januari 1717. 
Handvesten, 1748, p. 805.

AFBEELDING 2.2.2.2.: De 
Amsterdamse pijpenmarkt. 
Een zevental pijpentonnen 
waarvan drie voor het 
huis van een pijpenkoper. 
Detail van ‘Gezigt van de 
Bloemmarkt, Pijpemarkt, 
en het Stadhuys van 
Amsterdam’. Jan Smit, 1741-
1748. (Collectie SAA). 
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de Amsterdamse handelaren, die rechtstreeks op de Goudse pijpenmarkt of van individuele 

pijpenmakers op contract kochten, hiervan hadden. 

 Hoe belangrijk Amsterdam als centrum voor de pijpenhandel was kan geïllustreerd worden 

aan het aantal van 22 handelaren dat in het Kohier van de personele quotisatie van 1742 in 

Amsterdam genoemd werd. De Amsterdamse pijpenmarkt was een heel belangrijke schakel in 

de afzet van pijpen. De pijpenkopers kochten hun pijpen in bij verschillende fabrikanten, zowel 

in Gouda als in Alphen. Opvallend is dat sommige van de pijpenhandelaren alleen Goudse pijpen 

wilden verkopen, terwijl anderen zowel Goudse als ook Alphense pijpen verkochten. Sommige 

pijpenhandelaren maakten een duidelijk onderscheid tussen de twee steden. Men wist dat de 

Alphense inferieur waren aan de Goudse en deze handelaren waarschuwde daar ook voor, terwijl 

andere handelaren kennelijk Alphense pijpen voor Goudse verkochten.152

De vele Alphense pijpen die hier verkocht werden tonen aan hoe concurrerend Alphen in de 18e 

eeuw was voor de Goudse pijpenmakers. 

 De meeste grote pijpenhandelaren die in Goudse pijpen handelden, verkochten met name 

pijpen van de belangrijke pijpenmakers met belangrijke merken. Dit laat zien dat voor een deel 

van de afzet de verkoop op merk van groot belang was. Voor andere handelaren speelde dit 

kennelijk minder een rol.

Het waren dus vooral de onderlinge concurrentie binnen Gouda en het aanvankelijke nadeel dat 

de Goudse pijpenmakers ondervonden van de afstand tot Amsterdam, waardoor het Goudse 

product duurder was, die er samen voor gezorgd hebben dat de Goudse pijpenmakers zich 

gingen concentreren op pijpen uit het hoogste marktsegment. De Amsterdamse pijpenmakers 

werden daarentegen te weinig uitgedaagd om ook dezelfde hoge kwaliteit te ontwikkelen. 

De concurrentie tussen beide centra Amsterdam en Gouda was dus in principe al beslecht 

voordat in Gouda het gilde werd opgericht. Het is dus niet het Goudse gilde geweest dat er 

voor gezorgd heeft dat de Goudse pijpenmakers zo georiënteerd waren op kwaliteit en Gouda 

daardoor het allerbelangrijkste centrum van pijpenproductie werd.153 Ook bij de lakenindustrie is 

een vergelijkbare ontwikkeling zichtbaar als bij de pijpennijverheid. Ook daar bloeide de Leidse 

lakenfabricage, die zich specialiseerde op fijn laken, al in de jaren dertig. Dit ging ten koste van de 

goedkopere soorten, die allemaal na 1635 achteruit gingen.154

2.3. De rol van het Goudse gilde, het merkenrecht, de schaal en de 
vestigingsplaats en de invloed daarvan op productie en handel

In deze paragraaf wordt de rol van het Goudse gilde besproken. Daartoe worden niet alleen de 

gebeurtenissen op een rij gezet maar wordt ook de rol van het gilde als factor in de economische 

ontwikkeling besproken. Wat heeft de Goudse nijverheid bevorderd en welk handelen of nalaten 

152  Van der Lingen, 2016, p. 105.
153  Duco, 1987, p. 11.
154  Israel, 1991, p. 202. | 93
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van het gilde was schadelijk voor de ontwikkeling van deze nijverheid in Gouda? Verder wordt 

nog ingegaan op het effect van de schaal van het centrum en wordt de vestigingsplaats Gouda 

als economische uitzondering belicht.

2.3.1. Belangrijke gebeurtenissen en de werking van het gilde in het kort155

Het Goudse pijpenmakersgilde werd in 1660 opgericht, hetzelfde jaar waarin in Gouda ook het  

chirurgijngilde werd opgericht. In de 17e eeuw werden in Gouda ca. 20 gilden opgericht. Dit 

waren er iets minder dan in de 15e eeuw, maar veel meer dan in de 16e en de 18e eeuw.156 

De oprichting van gilden was in die tijd in heel Nederland veel voorkomend en paste in de 

corporatistische samenleving van de 17e eeuw. Het aantal gilden in Nederland verdubbelde in 

de periode 1560-1670.157 Ambachtsgilden worden tegenwoordig door veel historici niet meer 

gezien als traditionele organisaties die vernieuwing in de weg stonden, maar als flexibele 

instellingen die zich aanpasten aan de veranderende economische omstandigheden.158 Het 

Goudse pijpenmakersgilde kende geen beperkende matregelen om mensen van buiten Gouda 

toe te laten.159 Naar de economische politiek van gilden, in de zin van in hoeverre een gilde 

de mogelijkheden van haar leden om als ondernemer nieuwe mogelijkheden te benutten 

beïnvloedde, is nog maar beperkt onderzoek gedaan.160 Voor de Goudse pijpennijverheid geeft 

nieuw onderzoek hier inmiddels enig zicht op. Onderstaand wordt dan ook ingegaan op de rol 

van het Goudse pijpenmakersgilde en waar dit gilde een stimulerende , maar ook een remmende 

rol gespeeld heeft in de ontwikkeling van de pijpennijverheid in Gouda.

De jaren voor de oprichting van het gilde

Merkbescherming gebeurde voor de oprichting van het gilde geheel door de gemeentelijke 

overheid, in casu de politiemeesters die namens de vierschaar en de magistraat kleine geschillen 

oplosten. Vooral rond het merk de gekroonde Roos zijn er verschillende conflicten geweest. Zoals 

al in hoofdstuk 1 aangegeven, waren, net als in vele andere centra, de eerste pijpenmakers in 

Gouda vooral Engelsen.161 Nederlanders hielden zich aanvankelijk niet of nauwelijks met het 

maken van pijpen bezig vanwege de toen nog heersende negatieve sfeer betreffende het roken. 

Het ambacht werd daarmee in verband gebracht en dus beschouwd als een bezigheid die aan 

de rand van de maatschappij plaatsvond.162 Deze verklaring veronderstelt dat de discussie over 

155  De beschrijving van de geschiedenis van het gilde en het merkenrecht is in deze sub-paragraaf, tenzij anders vermeld, 
samengevat uit Duco ,1988, p. 66-73 en Duco,2003, p. 11-47.
156  Schmidt, 2007, p. 163.
157  Prak & van Zanden, 2013, p. 145, 151.
158  Remmerswaal, 2006, p. 4-12.
159  Dit gold ook voor vele andere gilden in de Noordelijke-Nederlanden. Lucassen, 1996, p. 15.
160  Soly, 2006, p. 2.
161  Algemeen wordt als eerste pijpenmaker in Gouda Willem Barendsz. (William Baernelts) genoemd die al in 1617 
werkzaam zou zijn geweest (kamerboek van de politiemeesters 16 februari 1625. Zie ook Goedewaagen, 1940). Uit een akte uit 
1640 waarin de Rotterdamse pijpenmaker William Atkinson verklaart dat hij de Goudse pijpenmaker Robbert Jackson al meer 
dan 25 jaar kent, zou kunnen blijken dat de eerste Goudse pijpenmaker die in de archieven wordt genoemd Robbert Jackson 
zou kunnen zijn (Oostveen, 2015, p. 83). Vermoedelijk waren er echter al eerder pijpenmakers in Gouda werkzaam gelet op de 
vondsten van de vroege eerste-generatie pijpen en het feit dat al in al in 1606 Engelse soldaten in Gouda werden gelegerd. Zie 
paragraaf 1.4.2.
162  Duco 1987, p. 10. Duco, 1988, p. 64.94 |

2.3



het roken van invloed was op de individuele keuze om dit ambacht op te pakken. Het is maar 

zeer de vraag of die keuze zo gemaakt werd en of de mogelijkheid om goed werk te vinden 

niet veel bepalender was voor deze individuele keuze. Een andere en meer plausibele verklaring 

kan gezocht worden in de transfer van kennis en productiematerialen. In Engeland bestond het 

beroep van pijpenmaker eerder dan in Nederland en daar werden ook de eerste gereedschappen 

ontwikkeld.163 Overdracht naar een andere bevolkingsgroep kostte en vergt ook tegenwoordig 

meestal langere tijd. Bovendien waren de Engelse soldaten niet erg geliefd in Gouda en zal het 

vinden van ander werk daardoor niet eenvoudig geweest zijn.

 In 1628 vaardigde de vroedschap van Gouda, om conflicten tegen te gaan, een ordonnantie 

uit waarin bepaald werd dat op het nazetten, het frauduleuze gebruik van iemands anders 

merk, een boete stond van 6 gulden en verbeurdverklaring van de pijpen.164 Dit is de vroegste 

reglementering van het pijpenmakerambacht in ons land. In 1641 dient een groep pijpenmakers 

van Nederlandse afkomst een verzoek in om een gilde te mogen oprichten. De indieners proberen 

hiermee tevens de pijpenmakers van buitenlandse origine uit te sluiten door voor te stellen dat 

alleen burgers of poorters van Gouda tot het gilde mogen toetreden. Het poorterschap was voor 

het lidmaatschap van een gilde steeds vereist. Ook wilden de indieners soldaten niet tot het 

gilde toelaten. De vrouwen van enige van de toen werkzame 40 à 50 van oorsprong Engelse 

pijpenmakers, die hun beroep vaak als nevenverdienste uitoefenden en tevens veelal soldaat 

waren, dienden hiertegen protest in. Het protest had effect en het toen beoogde gilde kwam 

er niet. Vermoedelijk was het protest van deze vrouwen niet de enige reden dat de vroedschap 

het verzoek niet inwilligde. Ook de Goudse chirurgijns, die ook in 1660 hun gilde mochten 

oprichten, hebben daar vele tientallen jaren op moeten wachten. De vroedschap was in die tijd 

beducht voor de politieke macht van gilden, gelet op slechte ervaringen in andere steden en 

hield de oprichting daarvan zoveel mogelijk tegen.165 De stedelijke overheid kwam nu zelf met 

een reglement: ‘Ordre ende Regelement van de tobackpijpmakers deser stede van der Goude’.166 

Dit reglement van 1641 bepaalde in acht artikelen ondermeer dat een pijpenmaker zich pas 

na een leerjaar bij een meesterpijpenmaker mocht vestigen. Tevens werd iedere zelfstandige 

pijpenmaker verplicht een eigen merk te zetten. Ook zijn er bepalingen over het aannemen van 

knechten en jongens en het tegengaan van het wisselen van baas door de knechten en jongens. 

Opvallend is dat niets gezegd werd over vrouwen en meisjes. Dit doet vermoeden dat in de 

toen nog veelal kleine bedrijven vooral vrouwen en kinderen meewerkten die deel uitmaakten 

van het huishouden van de pijpenmaker. Omdat hierover ook niets in de eerste gildebrief van 

1660 is opgenomen kan eveneens verondersteld worden dat dit onderwerp toen kennelijk 

geen regeling behoefde. Tevens werden de pijpenmakers door het reglement verplicht hun 

verpakkingsmateriaal, zoals vaten en tonnen, te merken om zo diefstal bij de teruggave tegen te 

gaan. Ook mochten de pijpenmakers geen verpakkingsmateriaal van andere pijpenmakers kopen. 

Later diende dit ook om fraude met zendingen pijpen te voorkomen. Ook werden de rechten van 

163  Higgins, 2009, p. 41; van der Lingen, 2014, p. 12; Stam, 2017, p.98-100.
164  Duco, 1982, p. 8. 
165  Kamphuisen, 1966, p. 6; Goudriaan, 1996, p. 23.
166  Sahm, Keur en ordonnantieboek 1618-1703, OA298, fol. 125. | 95
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knechten en meesters geregeld. Op overtreding stond een boete van 6 gulden die ten goede 

kwam aan de armen. Maar omdat er geen registratieplicht geregeld was en er geen controleurs 

werden aangesteld, was handhaving van dit reglement nauwelijks mogelijk. Tot de komst van het 

gilde werden conflicten dan ook onderling beslecht. Hoe belangrijk de pijpennijverheid inmiddels 

geworden was blijkt ook uit het voornoemde rekest van de Engelse pijpenmakervrouwen die 

stelden dat de pijpennijverheid ‘het bijna een der beste hoofdneringen deser stede is geworden'. 
167 Vanaf het tweede kwart van de 17e eeuw vormden de pijpenmakers van Nederlandse origine 

een steeds groter deel van de pijpenmakers, doordat zij door hun contacten en kennis van de 

Nederlandse taal beter in staat waren om een marktpositie op te bouwen.168 De conflicten van 

1628 en 1641 illustreren dat er veel concurrentie was binnen Gouda. Gouda was een kleine 

stad en de grote aantallen pijpenmakers konden niet al hun producten binnen de stad afzetten. 

Ook waren er concurrerende centra in de omgeving, zoals bijvoorbeeld Delft, Leiden, Utrecht en 

Amsterdam. Het ligt dan ook voor de hand te veronderstellen dat deze concurrentie ertoe geleid 

heeft dat sommige pijpenmakers op kwaliteit gingen concurreren. Mogelijk was dit al de opstap 

voor de kwaliteitsconcurrentie met Amsterdam en de eerste aanzet voor de ontwikkeling van de 

hoge kwaliteit van Goudse pijpen.

Het Goudse gilde 

In augustus 1660 gaf de stedelijke overheid, na een verzoek daartoe van een aantal pijpenmakers, 

toestemming om een gilde op te richten, waarvan de pijpenmakers verplicht lid moesten worden.169 

Deze gildedwang werd dus door de stad opgelegd. Om het beroep uit te mogen oefenen was 

het noodzakelijk om burger van de stad te zijn. Een regeling die ook elders en ook voor leden 

van andere gilden gold.170 De gildebrief omvatte 14 artikelen.171 Gouda kende, in tegenstelling 

tot veel andere steden, geen kramersgilde en handelsactiviteiten werden dan ook in het gilde 

geïncorporeerd.172 Veel van de artikelen van het gildereglement van 1660 kwamen overeen met 

die uit het reglement van 1641. Wel werd nu een proef verlangd alvorens een pijpenmaker zijn 

beroep mocht uitoefenen. De proef bestond uit het maken van een dozijn fijne pijpen. Verder 

moest acht gulden betaald worden aan het gilde. Voor een zoon van een gildebroeder of 'die in 

een Gods-huys is opgevoet' was gold dat een daalder betaald moest worden. Deze tarieven waren 

niet hoog en het lijkt erop dat op deze manier zo min mogelijk belemmeringen werden opgelegd 

voor nieuwe gildeleden, al of niet van buiten Gouda.173 Ook was er een eerste regeling over de 

verdeling van klei in opgenomen. De overman en drie dekens van het gilde zorgden ondermeer 

voor de merkenregistratie, de controle op de reglementen, het oplossen van onderlinge geschillen 

en zij zagen toe op de geregelde aanvoer van klei en regelden het bakloon van de pijpen bij de 

167  Goedewaagen, 1934, p. 52.
168  Duco, 1988, p. 64.
169  Duco, 1981, p. 189 vermeldt een zaak uit 1661 rond de pijpenmaker Jan Gijsbertsz. die werd gedwongen om of lid van 
het gilde te worden of Gouda te verlaten. Vermoedelijk heeft hij Gouda verlaten of heeft hij een ander beroep gekozen.
170  Prak, 2006, p. 12.
171  Sahm, OA Gouda 2539, fol 121.
172  Schmidt, 2007, p. 164.
173  In Nederland hadden de gilden een inclusief karakter t.a.v. vreemdelingen. Zowel de kosten van stadsrechten als de 
kosten voor toetreding tot gilden waren hier niet hoog. Lourens en Lucassen, 1996. p. 15. 96 |
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pottenbakkers. Iedere pijpenmaker mocht slechts één merk bezitten.174 Ook de begrafenis van 

gildeleden werd geregeld, waarbij het gildelid twee gulden moest betalen.

Ook het zo nodig opstellen van nieuwe regels behoorde tot de taak van het gildebestuur 

(afbeelding 2.3.1.1.). Deze werden echter door de magistraat vastgesteld. Bij geschillen tussen 

pijpenmakers was het de stedelijke overheid die na advies van het gildebestuur beslissingen 

nam.175 Het gilde was hierdoor dus vooral een instrument van het stadsbestuur om invloed uit te 

oefenen op de lokale nijverheid en economie.176 Omgekeerd was de invloed vanuit het gilde op 

het stadsbestuur beperkter. Wel moet gesteld worden dat de voorstellen van het gildebestuur 

veelal werden overgenomen. Het gildebestuur was dus wel een belangrijke speler, maar had in 

veel kwesties niet de uiteindelijke beslissingsmacht en geen van de gildebestuurders werd in 

het stedelijk bestuur opgenomen. Veel uitvoerende taken kon het gildebestuur wel zelfstandig 

uitvoeren. Overluiden hadden deels een toezichthoudende functie op het functioneren van 

het gilde. Handhaving van de regels van het gilde en ook de administratie van de merken en 

het toezicht op de verdeling van de pijpaarde en mogelijk ook het regelen van begrafenissen 

geschiedde door de gildeknaap. Over zijn taken is nauwelijks iets terug te vinden in het reglement 

(afbeeldingen 2.3.1.2. en 2.3.1.3.). 

Het gilde was een Gouds gilde, toegelaten door de stedelijke overheid en dus alleen met jurisdictie 

binnen Gouda. Vervalsingen van buiten Gouda konden dan ook niet worden aangepakt.

 In 1663 werden alle merken, met een tekening daarvan, opnieuw geregistreerd en werd 

daarmee het merkenbestand gesaneerd. In de jaren na de oprichting waren er meerdere 

174  Zie voor een uitgebreide beschrijving van de tekortkomingen in de gildeadministratie: Duco, 2003, hoofdstuk IX.
175  Zie ook Prak, 2006, p. 1 e.v. over de rol van gilden als ‘government-licensed, local organisations of industrial producers’.
176  Van der Meulen & Smeele, 2012, p. 49. Dit in tegenstelling met de situatie in de Zuidelijke Nederlanden waar de gilden 
vooral invloed uitoefenden op het stadsbestuur. Eerder al was duidelijk dat de vroedschap niet te veel macht af wilde staan 
aan de gilden. Immers toen in 1587 een missive van de Graaf van Leicester binnenkwam, gericht aan het stadsbestuur en de 
overluiden en dekens van de gilden, stelde het stadsbestuur de gilden daarvan niet op de hoogte: ‘’als strijdende tegen de 
privilegien ende het oude gebruyck deser stede, volgens dewelcke de regeringe derselver alleen bestaat bij de magistraat ende 
vroedschap’ Kamphuisen, 1966, p. 6.

AFBEELDING 2.3.1.1.: 
Gildebrief van het Goudse gilde 
van 18 februari 1686. Museum 

Gouda Inv. nr. 15391.
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kleinere veranderingen van het reglement, waaronder een nadere regeling van de merken op de 

verpakkingen in 1682. Opvallend is dat in de achtereenvolgende versies van het gildereglement 

geen maatregelen zijn opgenomen om zo nodig de productie te beperken, iets dat bij veel gilden 

wel geregeld was. In de periode van neergang van de pijpennijverheid na het midden van de 

18e eeuw, zijn hierover ook geen bepalingen opgenomen. Ook kende het gilde geen algemene 

kwaliteitscontrole op het eindproduct, wat bij sommige andere gilden wel geregeld was.177 Wel 

was er, alleen op de pijpenmarkt, controle door de stedelijke overheid, op breuk en kwaliteit en 

op de afgeleverde hoeveelheid pijpen (zie hieronder). Dit was naast het merk, wel een belangrijk 

middel om aankopen inzichtelijk te maken voor de handelaren.178 

177  Prak, 2006, p. 7.
178  Prak, 2006, p. 7 geeft aan dat dit bij andere gilden ook gold.

AFBEELDING 2.3.1.3.: 
Merkenbord van het Goudse 
gilde, 1776. Museum Gouda, 
inv. nr. 855. Dit bord stamt 
uit de eerste helft van de 18e 
eeuw en werd in 1776 opnieuw 
beschilderd met de toen in 
gebruik zijnde merken. Het 
bleef met deze beschildering 
tot 1869 in gebruik. Het hing 
in de gildekamer in de herberg 
‘Herthuys’ aan de Markt.

AFBEELDING 2.3.1.2.: Schild 
van de knaap van het gilde dat 
hij moest dragen bij het uitoefenen 
van zijn functie. Ca. 1735, 
zilver. Zilversmid Dillis van Oyen 
(1678-1749). Museum Gouda 
Inv. nr. 1059.
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Voor een aantal pijpenmakers was de oprichting van het gilde reden om uit Gouda weg te trekken. 

Zij vestigden zich vooral in Amsterdam, waar zij gebruik konden maken van de pijpenmarkt voor 

hun afzet.179

 Al spoedig na de oprichting werd ook een aantal handelaren lid van het gilde door zich in 

te kopen. Er zijn twee soorten handelaren: de handelaar die een merk bezit en geen eigen 

pijpenmakerij heeft en de koopman die ook een eigen pijpenmakerij heeft. Het stond iedere 

pijpenmaker vrij ook zelf handel te drijven en bijvoorbeeld zijn pijpen op de Amsterdamse 

pijpenmarkt aan te bieden.

Pijpen werden vaak op merk verkocht. Handelaren konden zo hun klanten voorzien van pijpen 

van een constante kwaliteit, gewaarborgd door het merk: de verkoop op merk. Een voorbeeld 

is dat pijpen met het merk SVO veelal naar West-Friesland verkocht werden.180 In de volgende 

hoofdstukken worden ook voorbeelden besproken van verkoop op merk naar bijvoorbeeld 

Erfurt, Weimar en Gdansk.

De pijpenmarkt en het recht op uitbesteding

In 1686 veranderde er veel. Toen besloot de magistraat van Gouda, vanwege het economisch 

belang van de stedelijke pijpennijverheid, met als aanleiding de eerder genoemde kwestie van 

de stagelden op de Amsterdamse pijpenmarkt, om de pijpenmakers toe te staan een wekelijkse 

pijpenmarkt te houden aan de Nieuwe Haven. In de speciale keur die hiervoor in maart 1686 werd 

opgesteld werd tevens geregeld dat de beroepen van pijpenmaker en pijpenkoopman voortaan 

strikt gescheiden zouden worden, met behoud van de bestaande rechten. Deze rechten erfden 

over op merk en zodoende bleef de groep van kooplieden met een eigen merk tot ver in de 18e 

eeuw bestaan. Sommige van deze kooplieden hadden ook een eigen pijpenmakerij. Kooplieden 

die na 1686 lid van het gilde werden hadden dus geen eigen merk. Beide groepen, pijpenmakers 

en handelaren, moesten lid van het gilde zijn. Alleen zij die beide beroepen reeds uitoefenden 

mochten zowel pijpenmaker als handelaar tegelijk blijven. De koopman met een eigen merk 

kon bij een grote order zijn opdrachten om pijpen te vervaardigen met zijn merk bij meerdere 

pijpenmakers uitzetten, de zogenaamde buitenbazen. Dit heette het recht op uitbesteding en 

dit recht rustte op het merk. Een handelaar/pijpenmaker die zo’n merk bezat kon daardoor zeer 

grote orders aannemen en laten uitvoeren en investerings- en transactie- kosten beperken, en 

had daarmee een geprivilegieerde positie. Hierdoor werden een deel van de risico’s bij voor hem 

werkende pijpenmakers neergelegd.181 

 Naast de handelaren met een eigen merk waren er ook nog de handelaren die lid van het gilde 

waren en geen eigen merk bezaten. Zij kochten en verkochten pijpen met allerhande merken 

en konden geen orders op één merk uitzetten bij meerdere pijpenmakers, maar slechts bij één 

pijpenmaker, waardoor zij beperkt waren in de omvang van de orders tot wat die pijpenmaker 

aan productiecapaciteit had en afhankelijk waren van het merk dat deze pijpenmaker bezat. 

Gelet op het feit dat de pijpenmakerijen aan het woonhuis gebonden waren was deze capaciteit 

179  Duco, 1981, p. 189.
180 Mededeling Jan van Oostveen, 2013.
181  Een systeem dat bijvoorbeeld ook in de textielnijverheid voorkwam. Zie Soly, 2006, p. 3. | 99
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beperkt. Daarnaast waren er handelaren in pijpen buiten Gouda, die pijpen in Gouda kochten. Zij 

kochten of rechtstreeks bij pijpenmakers of van de eerder genoemde handelaren.182

 Een pijpenmaker mocht vanaf maart 1686 zijn waren enkel en alleen op de donderdagse 

markt aanbieden en mocht zijn pijpen niet meer buiten de stad brengen ‘omme die op een 

publicque markt te venten, ofte daarmee te koop te staan’.183 Ook mochten zij niet aan huis 

verkopen en het was hen zelfs verboden om op die dag buiten Gouda te zijn, om te voorkomen 

dat pijpenmakers zich niet aan deze bepaling zouden houden. Deze regels waren dus in het 

belang van de handelaren en zullen waarschijnlijk ook door hen geïnitieerd zijn. Vanwege de 

problemen die deze regels met zich meebrachten voor de afzet van individuele pijpenmakers, 

werd het pijpenpand aan de Turfmarkt opgericht, waar de pijpenmakers hun pijpen, die zij niet 

op de markt konden verkopen, tegen een vast bedrag (marktwaarde) konden belenen. Als een 

pijpenmaker op de wekelijkse marktdag niet uit voorraad kon leveren dan moest hij eerst zijn 

tekorten bij het pijpenpand aanvullen, voordat hij dit bij een gildebroeder mocht doen. Dat het 

pijpenpand in een functie voorzag, maar ook hoe groot de problemen voor de pijpenmakers 

waren door deze regels, blijkt wel uit het feit dat een jaar na de oprichting vier pakhuizen vol 

lagen met beleende pijpen. Het pijpenpand bleef als voorziening tot ver in de 19e eeuw bestaan. 

De instelling van het pijpenpand, gekoppeld aan de pijpenmarkt, heeft veel bijgedragen aan 

de bloei van de pijpennijverheid omdat hierdoor de fluctuaties in de afzet konden worden 

opgevangen en pijpenmakers hierdoor bij een tijdelijke slechte afzet hun pijpenmakerij overeind 

konden houden. 

 De bepaling dat de pijpenmakers niet buiten de wekelijkse markt om handel mochten drijven 

beperkte hen sterk in hun economische activiteit. Op verzoek van verschillende pijpenmakers 

stond de magistraat al op 22 juni 1686, dus al drie maanden nadat de pijpenmarkt was opgericht 

en de beperkende bepalingen in werking waren getreden, toe, dat de Goudse gildebroeders 

naar andere markten dan de Goudse pijpenmarkt mochten gaan om klanten te zoeken: ‘ijder 

gildebroeder sal vermogen op alle marckten persoonlijck te trecken oock om nieuwe calanten 

te soecken ende mede te nemen (doch niet op de marckt te stellen) een ton slechte pijpen, een 

mande fijne pijpen, een gros postelijne pijpen ende van andere soorten twee dosijn pijpen tot 

monster’. Het was dus nog steeds verboden om op een andere markt pijpen te verkopen maar 

het was nu wel toegestaan om monsters van pijpen mee te nemen en die op andere markten te 

tonen om nieuwe klanten te krijgen en orders binnen te slepen.184 Er konden toen dus ook pijpen 

direct aan pijpenkopers en andere kooplieden worden verhandeld. Hierdoor is de verschuiving 

van de handel van de Amsterdamse naar de Goudse pijpenmarkt veel minder radicaal verlopen 

dan aanvankelijk leek en werd ook een deel van de macht van de handelaren beperkt. Een 

182  Tot voor kort waren weinig namen van deze handelaren bekend. Hermann, 1792 noemt: Jan Will. Storts en Zoon en 
Willem Harmsen (tabakspijpen). Door het artikel van van der Lingen over de Amsterdamse pijpenmarkt is een goed beeld 
ontstaan van de grote omvang van deze handel in Amsterdam. Zo kochten Storts en Harmsen grote partijen pijpen van Frans 
Verzijl. Van der Lingen, 2016, p. 94 en 102. 
183  Gildeboeken pijpmakers Gouda (in British Museum), Oprichting van een Pijpenmarkt op de Nieuwehaven, aan 
wederzijden van dezelve, beginnende van de Gouwe aff. Deel 1, f.20, 08-02-1686 (Publicatieboek H, f. 39 e.v.). In van der 
Lingen, 2016, p. 71.
184  Gildeboeken pijpmakers Gouda (in British Museum). Rakende het afgaan van de pijpenmarkt. Deel 1, f.21-21a, 22-06-
1686. In van der Lingen, 2016, p. 71. 100 |
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tweede gevolg van deze verruiming was dat de grotere pijpenmakers met de belangrijke merken 

veelal via de Amsterdamse handelaren hun afzet regelden en dat de kleinere pijpenmakers 

vooral gebruik maakten van de Goudse pijpenmarkt.

 Hoe belangrijk de contacten met de handelaren waren blijkt ook uit het feit dat bij belangrijke 

exportmerken in het midden van de 18e eeuw ook de ‘calandisie’ bij de overdracht verkocht werd, 

waarbij zowel de contacten met de afnemers als die met de schippers werden verhandeld. Dit 

duidt er tevens op dat de pijpenmakers met een belangrijk merk niet via de Goudse pijpenmarkt 

handel dreven.185 Ook is duidelijk dat pijpenmakers in de 17e eeuw, maar grotendeels ook in de 

18e eeuw, afhankelijk waren van handelaren. Dit gold zeker voor internationale handel. Directe 

afzet is slechts bij een enkele pijpenmaker (bijvoorbeeld Frans Verzijl) geconstateerd. 

Opvallend is dat direct bij de instelling van de pijpenmarkt in Gouda een kwantiteits- kwaliteits- 

en prijscontrole werd ingevoerd, die landelijk bekend werd gemaakt: ‘Burgemeesteren en 

Regeerders der Stadt Gouda Adverteren dat een iegelijck bij desen die van nu voortaen op haar 

weeckelijckse donderdagse pijpe marckt , of in het stads-pant , eenige pijpen sullen kopen, dat 

sy buyten haer kosten sullen konnen op deselvemarckt na laten sien hare gekochte pijpen, om 

verseeckert te zijn van het getal van dien, en dat dieselve in die tonnen of mandens van onderen 

sijn gelijck als boven, en dat sij (de quantiteyt of qualiteyt manquerende) boven die selve pijpen 

noch de uitgeloofde prijs van den verkoper sulle ontvangen’ (afbeelding 2.3.1.4.)186. Met deze 

kwantiteits- en kwaliteitscontrole werd de aankoop op de Goudse markt nog aantrekkelijker en 

werd er een extra stimulans voor de pijpenkopers toegevoegd om op de Goudse markt te kopen. 

Deze controle was dus een controle van de stedelijke overheid en niet zo zeer van het gilde en 

kan dan ook niet beschouwd worden als een kwaliteitscontrole zoals die van andere gilden, waar 

een keurmerk werd afgegeven, bekend is.187 

Vanaf 1698 werden de schippers, die pijpen brachten naar de Amsterdamse pijpenmarkt, 

ook verantwoordelijk gehouden voor eventuele schade aan de door hen vervoerde pijpen.188 

Door deze maatregelen werd de kwaliteit en kwantiteit tot op de Amsterdamse pijpenmarkt 

gegarandeerd.

 In 1686 werd de nieuwe gildebrief uitgegeven die toen 45 artikelen telde en waarin alle 

veranderingen sinds 1660 waren geïncorporeerd, waaronder de uitbreiding van het gildebestuur 

in 1679 tot twee overluiden en vier dekens.189 In deze gildebrief werden wel vrouwen en 

185  Duco, 2003, p. 41. De schippers verrekenden het geïnde geld van de verscheepte lading met hun kosten.
186  Oprechte Haerlemsche Courant 2-4-1686.
187  Lis en Soly, 1997, p. 226-227.
188  Van der Lingen, 2016, p. 74.
189  Sahm, OA Gouda 2531.

AFBEELDING 2.3.1.4.: Advertentie in de Oprechte Haerlemsche Courant 2-4-1686.
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meisjes genoemd. Ook hun werkzaamheden en rechten werden daarin afgebakend. Zie verder 

paragraaf 2.10.3.

In 1698 werd het verplicht gesteld om op de hoge manden en bennetjes (afbeelding 2.3.1.5.) een 

velletje toe te voegen met daarop gedrukt het merk van de pijpenmaker. Omdat deze velletjes 

ook een reclamefunctie hadden werd aan de uitvoering veel zorg besteed en werd het merk als 

een vignet uitgevoerd (afbeelding 2.3.1.6.).

De macht van de handelaren met een eigen merk

De handelaren die een eigen merk hadden werden aan het eind van de 17e en het begin van 

de 18e eeuw steeds machtiger. Het meest pregnante voorbeeld is het bedrijf van Danens dat 

zijn hele handelsvoorraad in 1782 door 12 bedrijven aangeleverd kreeg.190 In feite konden zij 

door het uitbesteden van opdrachten in de kleinere pijpenmakerijen de pijpennijverheid 

domineren en deze kleine bedrijven uitbuiten, doordat deze alleen een order kregen als zij de 

beste kwaliteit leverden en de laagste prijs vroegen.191 Dit wakkerde de onderlinge concurrentie 

sterk aan en werkte stimulerend op de kwaliteit van het Goudse product. Die afhankelijkheid 

van de geprivilegieerde pijpenmakers en de daardoor ontstane slechte positie van de kleine 

bedrijven leidde tot steeds groter ongenoegen onder deze bedrijven. Een rekest uit 1734 van het 

gildebestuur leidde er toe dat het stadsbestuur bepaalde dat de handelaren die een eigen merk 

190  Duco, 2003, p. 41.
191  Een voorbeeld van zo’n contract is te vinden in de archieven van de Schepenbank van 1722 aangaande een conflict over 
een lening van Bastiaensz. Overwesel aan Bart Pietersz. Valkenburg. Zie van der Lingen, 2014, p. 9-11.

AFBEELDING 2.3.1.5. Een mand 
voor een gros pijpen: een bennetje. 
Museum Gouda inv. nr. 14569.

AFBEELDING 2.3.1.6.: 
Merkvignet van Gerrit Verschut 
(1722-1772), merk de Both en een 
drukblok van Johannes (Jan) van 
der Tij (1785-1815), merk AVS voor 
de vervaardiging van ‘velletjes’ die 
op de pijpen in de hoge manden 
en op de bennetjes werden gelegd. 
Museum Gouda inv. nr. 36033.
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bezaten, maar geen pijpenmaker waren, voortaan ook de gildeproef moesten afleggen, hetgeen 

betekende dat zij ook de leerperiode van drie jaren moesten doorlopen. Alleen de handelaren 

die reeds een merk hadden met het recht van uitbesteding en daar orders op uitbesteedden 

werden hiervan vrijgesteld en profiteerden dus van deze regeling door de vermindering 

van de concurrentie die hierdoor optrad. Hiermee werd schaalvergroting dus door het gilde 

tegengegaan, een beweging die ook bij andere gilden soms zichtbaar is.192 In het tweede kwart 

van de 18e eeuw waren de vijf belangrijkste eigenaren van handelshuizen: Jan Arijse Danens 

(merken: Klaverblad en molen), Arij van Houten (merken: HN monogram, en 73 gekroond), 

Jan van Leeuwen (merken: 53 gekroond en D gekroond, 46 gekroond), Frans Verzijl (merken: 

Leeuw in de Hollandse Tuin en L gekroond) en Jacob de Vos (merken: Vos op zijn gat, Cinq en 

HHH).193 Het vermoeden is dat er meer merken waren met een recht op uitbesteding dan thans 

bekend is. Helaas is door de soms gebrekkige gildeadministratie en het niet meer beschikbaar 

zijn van de merkenboeken van het gilde, thans niet meer goed te overzien op welke merken het 

recht van uitbesteding rustte.194 Sommige van deze grote handelaar/pijpenmakers hadden ook 

privileges buiten het pijpenmakersgilde die het hen mogelijk maakten om extra voordelen te 

behalen. Zo waren bijvoorbeeld Jan Danens, Frans Verzijl en Bastiaan Overwesel vanaf 1752 lid 

van het schippersgilde en had Jan Danens een eigen oven en was Frans Verzijl aandeelhouder in 

een pottenbakkerij.195 Het gildeglas van Bastiaan Overwesel demonstreert het belang van deze 

pijpenmaker (afbeelding 2.3.1.7.).

192  Lis en Soly, 2000, p.6.
193  Duco, 1992, p. 33.
194  Duco, 2003, hoofdstuk 2, noot 48 vermeldt dat in 1734 tot de merken met een recht op uitbesteding behoorden: 
Zeeuwse Rijksdaalder, Druiventros, Slang, Koning David, Prins en Prinses, Melkmeid, Roemer, Passer, Sabel,Scheepje, Anker, 
B gekroond, H gekroond, M gekroond, VK gekroond, WS gekroond, HHH, IVK, 2 gekroond, 5 gekroond. Dit gold ook voor de 
L gekroond, zie Duco, 2004, p. 3. Ook het merk IAB behoorde tot de merken met het recht op uitbesteding ( van der Lingen, 
2013, p. 126) Dit merk was na 1693 tot 1720 vacant, waarna het in gebruik was bij Arij Tobiasz. Sonnevelt en diens weduwe. Bij 
een paar merken blijkt dat die in 1734 niet in gebruik waren: VK gekroond is van 1672-1724 in gebruik bij Jacobus van Kleef en 
daarna vacant. IVK van 1704 - 1720 in gebruik bij Pieter Jacobusz. van Kleef en daarna vacant.
195  Van der Meulen, 1981, p. 55.

AFBEELDING 2.3.1.7.: 
Gildeglas van Bastiaan 

Overwesel (1737-1783). 
Museum Gouda inv. nr. 20329.
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Overdracht van merken

De overdracht van merken van de ene op de andere pijpenmaker verliep veelal buiten het 

gilde om. In het gildereglement waren daarover dan ook geen regels opgenomen. Het gilde 

concentreerde zich op de bescherming van het merk, maar de economische overdracht werd 

veelal niet door het gilde geregeld. Overdracht kon gebeuren door vererving en verkoop. Naast 

overdracht van merken kwam tegen het eind van de 17e eeuw ook meer en meer het geven van 

een merk in licentie voor. Hierdoor ontstond een ruimere mogelijkheid voor het gebruik van een 

merk, welke mogelijkheid echter niet in het reglement werd vastgelegd.

 Ook gedeeltelijke overdracht kwam voor waarbij bijvoorbeeld een merk voor alleen de 

porceleijne kwaliteit pijpen door de ene en voor de fijne pijpen door de andere pijpenmaker werd 

gebruikt. Weduwen konden het bedrijf van hun man voortzetten en konden vanaf 1666 lid van 

het gilde worden. In 1734 werd het ook mogelijk dat de man waarmee een pijpenmakersweduwe 

trouwde tot het gilde kon toetreden. Dit werd toegestaan vanwege werkgelegenheid en behoud 

van het merk als mogelijkheid om orders op binnen te halen. Deze maatregelen kwamen aan alle 

pijpenmakers ten goede, maar was voor de pijpenmakers die een veel gevraagd merk bezaten het 

belangrijkst, immers voor hen was het bezit van hun merk een wezenlijk vermogensbestanddeel.196 

In 1753 werd het erfrecht op het merk officieel geregeld.197 Vanaf 1761 mochten weduwen ook 

testamentair over hun merk beschikken.198

De octrooien van 1739/40 ter bescherming van de Goudse kwaliteitspijpen

Al vanaf het einde van de 17e eeuw, toen het handelsbelang van het merk groter werd, werd de 

behoefte aan bescherming gevoeld, die verder ging dan de bescherming die door de Goudse 

overheid gegeven kon worden. Niet alleen diende de klant er zeker van te kunnen zijn een 

Goudse pijp van een bepaald merk en kwaliteit te kopen, maar ook werd door frauduleuze 

verkoop van andere pijpen als Gouds, de hoge kwaliteit van de beste Goudse producten in 

diskrediet gebracht. In 1739 besloten de Staten van Holland en West-Friesland, op verzoek van 

de Goudse magistraat, in te stemmen met een provinciale beschermingsregeling. Aanvankelijk 

alleen voor de porceleijne kwaliteit, maar toen dit leidde tot slechte verkoop van de fijne pijpen 

werd deze regeling een jaar later uitgebreid. De octrooien van 1739 en 1740 van de Staten van 

Holland en West-Friesland vormden dan ook de eerste integrale provinciale bescherming voor 

de beste soorten pijpen door middel van een collectief merk. Op grond van deze octrooien 

mochten de Goudse pijpenmakers op de zijkant van de hiel van de pijp als bijmerk het Goudse 

wapenschild plaatsen. Voor de porceleijne kwaliteit werd alleen het Goudse wapenschild 

geplaatst en voor de fijne pijpen, de beste pijpen van een iets mindere kwaliteit, het Goudse 

wapenschild met de letter S (S van Slegte, wat gewone kwaliteit betekent: de een na beste 

kwaliteit) (afbeelding 2.3.1.8.). 

196  In 1758 telt Jan Danens het hoge bedrag van 1150 gulden neer voor het merk het Klaverblad. Van der Meulen, 1996, p. 797.
197  Ordre omtrent het vercoopen van merken. 1753. Sahm. Requestboek Q, fol 19. Duco, 2003, p.35.
198  Hendrickx, 1963, p. 155.104 |
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Niet alle pijpenmakers maakten direct na de verlening van de octrooien gebruik van deze 

mogelijkheid. Niet alleen de kleinere pijpenmakers met minder belangrijke merken, maar ook 

op pijpen met exportmerken kwam het voor dat het bijmerk in de eerste twintig jaar na 1740 

niet geplaatst werd. Over het waarom valt slechts te speculeren. Mogelijk was er voor sommige 

pijpenmakers geen bedreiging door imitatie (door vooral Alphense pijpenmakers) en mogelijk 

speelde ook een rol dat een mal met een Gouds bijmerk buiten Gouda moeilijk te verkopen was. 

Iets wat bijvoorbeeld aan de orde kon komen als een pijpenmaker onvoldoende verdiende.199

 Deze octrooien losten twee problemen op voor de pijpenmakers die deze bijmerken zetten: 

het garanderen van de plaats van vervaardiging en het tegengaan van fraude onder de Goudse 

pijpenmakers en handelaren die soms mindere kwaliteiten vermengden met de beste kwaliteit 

pijpen.200 Hoe noodzakelijk dit was blijkt uit een request van 12 juni 1700 waarin beschreven 

werd hoe handelaren in andere steden en vooral in Amsterdam fijne pijpen aanboden die zij 

‘weeten gladt te maecken’ en verkopen voor porceleijne pijpen. Deze ‘baetsoeckende menschen’ 

konden daarmee hun winst met een derde deel verhogen.201 De merkbescherming voor de 

Goudse kwaliteitspijpen kwam vergeleken met bijvoorbeeld Delftse ‘Oost-Indische’ theepotten 

laat. Daarvoor werd al in 1680 een provinciale merkbescherming ingesteld.202 Uit paragraaf 2.7. 

blijkt dat de verlening van het octrooi twee jaar na het hoogtepunt in het aantal pijpenmakers 

met een eigen merk kwam en dus in die zin een snelle reactie was op de slechter wordende 

omstandigheden. Ook moet bedacht worden dat het merkenrecht voor de pijpen ver vooruit liep 

op die voor tal van andere takken van nijverheid.

Verbod op uitvoer van gereedschappen

De hierboven besproken nabootsing/vervalsing van Goudse pijpen werd mede veroorzaakt 

199 Stam, 2014, p. 99-102. Een voorbeeld is een groep pijpen die in Amsterdam opgegraven is, aan de Buitensingel nabij het 
Rode Dorp, die pijpen bevat zonder bijmerk die wel geglaasd, gebotterd en geradeerd waren en dus van hoge kwaliteit, uit 
de periode 1740-1760 met de merken: 20 gekroond, 25 gekroond, 37 gekroond, 60 gekroond, 68 gekroond, 85 gekroond, D 
gekroond, Drie potjes, Boogkooi, Job op de mesthoop, Man in de roeiboot, Landman, Drie sterren gekroond, Schaatsenrijder 
en de Twee kruispijpen. Dit betekent echter niet dat deze pijpenmakers al hun pijpen zonder bijmerk leverden. Opvallend is 
het merk D dat van een geprivilegieerde pijpenmaker/handelaar was (Duco, 1993, p. 132). De pijpen zijn in het bezit van de 
auteur.
200  Zie ook paragraaf 2.5.3. onder Alphen.
201  Oprechte Haerlemse Courant 1-7-1700 en 8-7-1700.
202  Van Dam, 2004, p. 64.

AFBEELDING 2.3.1.8.: 
Bijmerk Goudse 

wapenschild en een bijmerk 
Goudse wapenschild met S. 

Foto Bert van der Lingen.
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door gebrekkige regelgeving van de Goudse pijpenmakers zelf. Tot 1750 was er een levendige 

en lucratieve handel in alle mogelijke pijpenmakersgereedschappen. De magistraat onderkende 

het gevaar en verbood op verzoek van het gildebestuur de uitvoer buiten de stad van vormen, 

pijpenpotten, kappen, glaasstenen, trompetten en gruis.203 Ook mochten in Gouda geen vormen 

voor pijpenmakers uit andere centra meer gemaakt, gegraveerd of gerepareerd worden. Alleen 

voor de Gorinchemse en Schoonhovense pijpenmakers werd, vanwege hun marktaanvullende 

werking, een uitzondering gemaakt.204 In 1782 bleek deze regeling niet afdoende doordat 

pijpenmakers die in geldnood raakten, hun gereedschappen bij één van de banken van lening 

brachten. Deze verkochten deze gereedschappen als de schuld niet werd ingelost en zo raakte veel 

gereedschap toch buiten Gouda. In 1782 verplichtte het gildebestuur de pijpenmakers daarom 

hun gereedschap bij het pijpenpand te belenen, zodat het niet in vreemde handen kon komen.205 

In 1788 bepaalden de Staten van Holland dat het verboden was om pijpenmakersgereedschap 

uit te voeren buiten ons land. Dit betrof alle hulpmiddelen in pijpenmakerijen gebruikt, zoals 

vormen, pijpenpotten, stolpen of kappen, glaasstenen, trompetten etc. 206 Het is niet duidelijk 

of het eerdere verbod op de uitvoer van pijpenmakersgereedschap buiten de stad Gouda van 

1750 de uitvoer naar het buitenland al niet voldoende regelde. Op basis van dit verbod van 

1750 werd wel handhavend opgetreden. Zo traden de overluiden van het gilde in 1758 op tegen 

Cornelis de Wilde, een voormalige knecht van Jan Danens, die in dat jaar naar Bremen vertrok en 

zich daar verhuurde voor acht gulden per week aan een pijpenmakerij. Ook zou hij geprobeerd 

hebben gereedschap mee te nemen. Aan Anna, de vrouw van Cornelis werd te verstaan gegeven 

dat hij zo spoedig mogelijk terug moest keren omdat anders beiden uit Gouda zouden worden 

verbannen.207 Het uitvoerverbod van 1788 lijkt daarmee een herhaling en kwam bovendien zeer 

laat. Op dat moment had immers belangrijke technologietransfer naar de voornaamste centra 

buiten ons land reeds plaatsgevonden.

De regeling van versieringen/merken op de ketel van groffe pijpen

In 1698 ontstonden er moeilijkheden rond versieringen op stelen en op de zijkanten van de kop 

van groffe pijpen. Veel van die versieringen leken op merken van veelal andere pijpenmakers. 

Het gilde vaardigde als antwoord hierop een ordonnantie uit waarin werd bepaald dat dergelijke 

versieringen weliswaar werden toegestaan, maar niet mochten lijken op die van andere 

pijpenmakers en dat op pijpen die geglaasd werden de figuratie niet mocht lijken op het merk 

van een andere pijpenmaker of op hun eigen merk.208 Hiermee werd de verdere ontwikkeling 

van de zijmerkpijp mogelijk gemaakt, een groffe pijp die door zijn aantrekkelijke versiering een 

grote populariteit genoot. Over de handhaving van deze regel is nagenoeg niets teruggevonden 

203  Gruis, trompetten (middensteun in de pijpenpot), kappen en pijpenpotten werden voor het bakken van pijpen gebruikt.
204  Van der Meulen, 1994, p. 17. Zie ook PKN 9 (2), blz. 46, 47 waar de brief van de Burgermeesteren en Regeerders der Stad 
Gouda aan de Heeren Drossaert, Burgemeesteren en Regeerders der Stad Gorinchem van 8 juni 1751 is opgenomen waarin 
een uitzondering voor de Gorinchemse pijpenmakers werd gemaakt. In 1751 werd ook voor Schoonhoven een uitzondering 
gemaakt. Vriendelijke mededeling Ewout Korpershoek.
205  Duco, 1978, p. 21.
206  Publicatie van de Staaten van Holland, 7 februari 1788. Sahm, Groot plakkaatboek nr. 1051, deel 9, blz. 135.
207  Van der Meulen, 1996, p. 797. 
208  Sahm OA Gouda 2531.106 |
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in de archieven en de indruk ontstaat dat het gildebestuur zich er ook niet erg druk over 

gemaakt heeft. Zo zijn er verschillende voorbeelden van dubbelmerken, die als zijmerk werden 

gezet en waar op grond van beide merken twee verschillende pijpenmakers als maker voor in 

aanmerking komen.209 Ook kwam het voor dat een pijpenmaker een vacant merk toevoegde aan 

zijn eigen merk, dat hij zelf al of niet in bezit heeft gehad.210 Merkwaardig is ook dat sommige 

pijpenmakers na 1740 het bijmerk het Goudse wapenschild met een S plaatsten, terwijl deze 

pijpen niet tot de fijne kwaliteit gerekend konden worden (afbeelding 2.3.1.9.). Ook pijpen uit de 

Stadspijpenfabriek, bijvoorbeeld pijpen met het zijmerk VR hebben vaak als bijmerk het Goudse 

wapen met de S. Ook hieruit blijkt dat het gilde weinig geïnteresseerd was in handhaving bij de 

productie van de zijmerkpijpen. 

Regelingen na het hoogtepunt van de nijverheid 

In 1751 speelde de kwestie over de macht van de handelaren weer op. De Goudse nijverheid 

kromp inmiddels en de kleine bedrijven hadden het moeilijk. Er heerste onder de eigenaren van 

deze bedrijven armoede en vele van deze bedrijfjes moesten sluiten. Veel van hen gingen bij 

grotere bedrijven werken. Zevenentwintig pijpenmakers dienden in dat jaar een rekwest in om 

makermerken enkel aan de betreffende meester pijpenmaker te verbinden en het uitbesteden 

op merk zoveel mogelijk tegen te gaan. Het verzoek werd ingewilligd en voortaan kon het merk 

van een pijpenmaker alleen nog in de eigen pijpenmakerij worden gezet. Ook nu bleven de oude 

contracten en rechten in stand en slechts de al bestaande groep van geprivilegieerde handelaren 

met een eigen merk konden nog grote orders uitbesteden, hetgeen hun positie verder versterkte. 

Wel mochten zij alleen nog, zonder dat daar een tijdslimiet aan verbonden was, met de bestaande 

contracten met de pijpenmakers waaraan zij uitbesteedden doorgaan. Deze maatregel was 

economisch weinig gunstig en slechts doordacht vanuit de behoefte de kleinere bedrijven te 

beschermen tegen de uitbuiting door de grote Goudse handelshuizen. De ontwikkeling van 

nieuwe handelshuizen werd hierdoor onmogelijk. Ook was er geen mogelijkheid om tot grotere 

productie-eenheden te komen omdat de huisnijverheid gebonden was aan de omvang die de 

209  Van Oostveen en Bonnema, 1998, p. 1002-1005. Voorbeeld: het merk Fortuin in combinatie met AM uit de periode 
1734-<1759. Hiervoor komen de pijpenmakers Arij Fortuijn en Andries Machiel Brem in aanmerking.
210  Van Oostveen en Bonnema, 1998, p. 1002-1005 geeft verschillende voorbeelden zoals: de pijpenmaker Arij de 
Leendertsz. de Visser gebruikt na 1737 naast het merk de Atlas ook zijn vroegere merk AV (in dit geval ongekroond). Zie ook: 
Smiesing 1987, p. 46, 47 en Smiesing, 2012, p. 2566-2568.

AFBEELDING 2.3.1.9.: 
Zijmerkpijp met het merk 

Man in de kan gekroond 
met bladerkroon, 1750-

1760. Deze groffe pijp 
draagt, tegen de gilderegels 

in, toch het Goudse 
wapenschildje met de S. 

Pijpenmaker Jan de Jong. 
Foto Freek Mayenburg.
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behuizing toeliet, te weten de woning van de pijpenmaker. Wat wel kon is het laten werken 

van een meesterknecht buiten de pijpenmakerij om zo toch een grotere productie te realiseren. 

Het resultaat daarvan was dat als er te weinig orders binnenkwamen deze meesterknechten in 

armoede vervielen. Voor hen was het dan alleen nog mogelijk pijpen met hun eigen merk te 

maken. Maar veelal moesten zij die onder de kostprijs verkopen of zoals de commissarissen van 

de pijpennering dit uitdrukten: ‘gaan venten, omdat hun eijgen merk niet getrokken of hun soort 

van minder valeur geoordeeld word’ Het laten werken van een meesterknecht als zelfstandige 

baas leverde ook de mogelijkheid op om met meer dan een merk te werken.

 Hoe slecht de situatie was blijkt ook uit de klacht die in het rekest staat: ‘dat de pijpemakerije 

veele jaren agter den andere heeft gefloreerd dog onder de florisantheid sijn de winst sodanig 

vermindert, dat er bijna voor veelen geen genoegsaam onderhoud van te halen is’.211 

Een verruimende mogelijkheid voor dezelfde groep van geprivilegieerde pijpenmakers/

handelaren ontstond in 1755 toen werd bepaald dat als een pijpenmaker een merk op een 

veiling koopt en hij reeds een merk heeft, hij het nieuwe merk mag uitbesteden als hij nog een 

oud recht tot uitbesteding had, ook al rustte dat privilege niet op het nieuwe merk.212 In feite 

was deze regel in strijd met de bepaling dat een pijpenmaker slechts één merk mocht bezitten. 

In 1761 werd deze mogelijkheid dan ook opgeheven, maar wederom mochten zij die dit nieuwe 

recht verworven hadden dit behouden. 

 Al snel kwam er oppositie tegen de economisch zo ongunstige regel dat het makermerk alleen 

nog in het eigen bedrijf gezet mocht worden. Ook waren er klachten dat handelaren onvoldoende 

pijpen in Gouda konden laten maken en deze daarom aanvulden met pijpen uit Alphen en 

Schoonhoven.213 Maar pas in 1772 werd de regel uit 1751 geschrapt. Het aantal merken van 

handelaren en pijpenmaker/handelaren groeide snel en veel kleine bedrijven werkten nog 

enkel voor handelaren en zetten hun eigen merken nauwelijks meer. Dit betekende voor deze 

bedrijven veelal een vermindering van de winstmarge. Hier stond een grotere zekerheid t.a.v. de 

afzet tegenover. Gouda kende in die tijd naast de handelsbedrijven en de kleine pijpenmakerijen 

nog een vijftigtal zelfstandig werkende bedrijven met een flinke omvang en een gerenommeerd 

merk.214 Deze bedrijven, die slechts één merk bezaten, konden grote orders niet aan. Of een 

merk gerenommeerd was, werd vooral bepaald door de gerealiseerde omzet. Dit op zijn beurt 

was sterk afhankelijk van de handelscontacten van de pijpenmaker. Deze handelscontacten 

waren vaak persoonlijk en werden vaak bij verkoop van het merk mee verkocht en waren een 

211  Sahm, Request Boek P, fol 147, 1751.
212  In 1755 zijn (zie Duco, 2003, p. 40) de merken waar nog een recht op uitbesteding voor geldt: Leeuw in de Hollandse 
Tuin, Slang, Melkmeid, Molen, B gekroond, L gekroond, WS gekroond, BVB, 16 gekroond, 33 gekroond. Ook voor het merk het 
Klaverblad van Jan Danens geldt dit, alsmede voor het merk de Schoen (Duco, 2003, p. 22). Vanaf 1755 komen daar nog bij: 
PVS en 69 (zie Duco, 2003, p. 36). Ook de D is een merk van een handelshuis (zie Duco, 1993, p. 132).
213  Duco, 1978, p. 21.
214  Voorbeelden hiervan zijn 73 gekroond en de Burg. Zie Duco 1993, p. 132. Deze merken komen wel voor in het 
toetsingskader (respectievelijk van een gildebestuurder en als een van de belangrijkste merken van pijpenmaker/handelaren in 
het tweede kwart van de 18e eeuw), maar niet bij de frequent gevonden pijpen in Duitsland, Polen, Zweden en Japan. Zie ook 
bijlage 1 en 9.108 |
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belangrijk deel van de waarde van het merk.215

 Vanaf 1778 werd eindelijk toegestaan om per pijpenmakerij twee merken te bezitten.216 De 

mogelijkheid om een meesterknecht als baas te laten werken werd toen geschrapt. Alleen voor 

krachtige bedrijven die zelf handel dreven was deze mogelijkheid van veel belang omdat veel 

betaald moest worden voor een tweede merk.217 Slechts een beperkte groep van gemiddeld 13 

tot 15 bedrijven werkten in de jaren daarna met twee merken. Ook zorgde deze regel ervoor dat 

de uitbuiting van ‘verzelfstandigde’ meesterknechten ophield te bestaan.

In 1791 werd de merkenbescherming zoals die sinds 1739/40 gold door de Staten van Holland 

aangescherpt. Het werd, vooral vanwege de Alphense concurrentie, verboden om wapenschildjes 

te gebruiken die op het Goudse wapen leken en de aanduiding Gouds mocht alleen nog voor 

Goudse pijpen worden gebruikt. Ook werd verboden om de naam van een Goudse pijpenmaker 

op pijpen van buiten Gouda te gebruiken.218 Dit was een belangrijke aanvulling in de strijd 

om merkvervalsing binnen Holland en West-Friesland tegen te gaan. Daarbij moet worden 

aangetekend dat deze beschermende maatregel erg laat kwam, want in 1791 was de concurrentie 

uit Alphen / Aarlanderveen / Oudshoorn, die in Gouda het meest gevreesd werd, al lang over 

haar hoogtepunt heen. 

Eigen ovens

Tot 1719 lieten alle pijpenmakers hun pijpen bakken bij de pottenbakkers. Het was de pijpenmakers 

niet toegestaan een eigen oven te bezitten. In 1719 kreeg de belangrijke pijpenmaker Arij Jacobsz. 

Danens, na overleg met het pottenbakkersgilde, als eerste pijpenmaker toestemming een oven 

te bouwen, waar hij alleen zijn eigen pijpen, gemerkt met de Molen, mocht bakken.219 Danens 

was een belangrijke pijpenmaker en tevens een invloedrijke handelaar die dat jaar deken en 

nog een jaar later overluid van het gilde werd. Pas vanaf 1747 werd het aan iedere pijpenmaker 

toegestaan een eigen oven te bouwen voor het bakken van zijn pijpen. Hiervan werd echter 

vanwege de hoge kosten weinig gebruik gemaakt. De pijpenmakers met een eigen oven moesten 

het bedrijfsaardewerk: de pijpenpotten en kappen bij de pottenbakkers laten bakken.220 Dit was 

al zo sinds 1637.221 In 1748 was Anthonij Soufree de eerste die van de nieuwe regeling gebruik 

maakte en een eigen oven liet bouwen.222 In 1760, toen er een groot conflict speelde tussen de 

215  Van de in 1759 geveilde merken waren de merken LS ongekroond, TD gekroond en in mindere mate 57 gekroond relatief 
duur (Duco, 2003, p. 40). Opvallend is dat pijpen met deze merken niet frequent gevonden zijn bij opgravingen in Duitsland, 
Polen, Zweden en Japan. Zie ook bijlage 9. 
216  Dit kan verworven worden door erfenis, koop of huur.
217  Duco, 1978, p. 21 vermeldt dat bij de aanschaf een kleine twintig gulden betaald moet worden en iedere drie maanden 
13 stuivers.
218  Sahm, Gouda , Groot plakkaatboek, deel IX, blz. 1356 e.v.
219  Van der Meulen, 1996, p. 796.
220  Kappen zijn de deksels op de pijpenpotten. Zie voor een typologie Stam, 1989, p. 126-143.
221  De Lange van Wijngaarden, 1817, p. 403.
222  Dit is vastgelegd in een overeenkomst tussen het pijpenmakers- en pottenbakkersgilde, waarin tevens het bakloon van 6 
cent per pijpenpot wordt geregeld. Het vervaardigen van pijpenpotten blijft aan de pottenbakkers voorbehouden. Duco, 1978, 
p. 8 en 19. | 109
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pijpenmakers en de pottenbakkers, werd de Maatschappij der Pijpenbakkers opgericht.223 Tot 

de oprichters behoorden Frans Verzijl en Jacob Claris en mogelijk Willem de Jong, Coenraad 

Blom, Jan van Beek, en Pieter Thoen, vooraanstaande pijpenmakers en merendeels bestuurders 

van het gilde. Deze maatschappij had twee ovens, De Hespel en De Gouden Leeuw. Ook 

andere pijpenmakers konden hun pijpen bij één van deze twee ovens laten bakken. Om zelf 

pijpenpotten en kappen te mogen bakken werden twee pottenbakkers aangesteld. Toen in 1764 

de pottenbakkers wegens wangedrag werden ontslagen, moesten de pijpenpotten en kappen 

weer bij de pottenbakkers besteld worden.

 In 1783 werd deze maatschappij formeel gesplitst, terwijl al van 1773 af de twee ovens als 

onafhankelijke bedrijven werden gezien. De Hespel werd eigendom van de pijpenmakers Jan 

Soufree, Jan van Beek , Willem de Jong, Joris de Liefde, Hendrik Bos, Joris van der Dus en Arij 

Versluijs.224 De veel grotere oven de Gouden Leeuw was eigendom van Frans Verzijl, Coenraad 

Blom en Cornelis van Leeuwen. In de decennia rond 1800 stierven nagenoeg alle leden en 

verdween de maatschappij.225 

De Stadspijpenfabriek

In 1783 werd in Gouda de Stadspijpenfabriek opgericht. Het doel van deze door de stedelijke 

overheid opgerichte pijpenfabriek was om ook in Gouda een volledig assortiment aan pijpen te 

kunnen leveren en niet de grote productie van groffe pijpen over te laten aan de Schoonhovense, 

Gorinchemse, Alphense en Utrechtse pijpenmakers (afbeelding 2.3.1.10.). Tevens was het de 

bedoeling om kinderen op te leiden in het pijpenmakerambacht, aangezien door het verval van 

de pijpennijverheid weinig animo meer bestond voor het vak van pijpenmaker. In de fabriek 

werkten dan ook kinderen tussen 10 en 14 jaar, maar ook oude armlastige knechten.226 

223  Loo, 1991, p. 57-77.
224  Jan Puijt was tot aan zijn dood in 1778 ook een lid van de maatschappij. Barend van Berkel, Jan van Leeuwen en Jacob 
Claris zijn mogelijk ook lid van de maatschappij geweest. Abraham van den Berg beëindigt zijn lidmaatschap voor 1767. 
225  De vergulden Hespel wordt voor twee derde deel in 1828 door de verhuurder van rijtuigen Pieter Prince verkocht aan de 
pijpenmaker Adrianus Fransz. Sparnaaij en de pottenbakker Willem Frederik van Essen. Kennelijk was de oven voor de verkoop 
niet meer in bezit van een pijpenmaker. Rotterdamse Courant 22-11-1828.
226  Van der Meulen, 1994, p. 17.

AFBEELDING 2.3.1.10.: 
Pijp gemaakt in de 
Stadspijpenfabriek, 1783-
1791. Merk VR gekroond. 
Collectie en foto Bert van 
der Lingen.
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Aanvankelijk leek de fabriek succesvol te zijn, maar toen na 1790 ook in de andere centra de 

productie van groffe pijpen inzakte, smolten de winsten van de pijpenfabriek weg. Ook het doel 

nieuwe pijpenmakers op te leiden was weinig succesvol aangezien de jongens hier leerden om 

korte en vooral groffe pijpen te maken en niet de veel moeilijker te maken lange kwaliteitspijpen, 

terwijl juist aan nieuwe pijpenmakers die de kwaliteitspijpen konden maken behoefte was. In 

1791 werd de Stadspijpenfabriek opgeheven toen het verlies dat jaar 153 gulden bedroeg.227

2.3.2. De invloed van het gilde op productie en handel

Vanaf de oprichting van het gilde zagen de gildebestuurders de merkenbescherming als hun 

voornaamste taak. Daarbij concentreerden zij zich op de bescherming van de merken van de beste 

soorten pijpen. Het gilde werkte aanvankelijk sterk stimulerend op de Goudse pijpennijverheid.228 

In de eerste periode was nog nauwelijks sprake van een verstarrende werking van het gilde. 

De Goudse bedrijven waren veelal klein en het merk had als waarmerk van kwaliteit en als 

persoonlijk merk nog niet die betekenis en economische waarde die het later zou krijgen. Door 

de vrije mogelijkheden om pijpen af te zetten kon ieder bedrijf zich in gelijke mate ontplooien. 

Succes was in hoge mate afhankelijk van prijs, kwaliteit, assortiment, de ontwikkeling van nieuwe 

type pijpen en de opbouw van handelscontacten. Ook de zorg van het gildebestuur voor de 

geregelde aanvoer van klei en het regelen van de baklonen was gunstig voor de ontplooiing van 

de Goudse pijpennijverheid. Al snel stelde het gildebestuur de prijzen van de diverse, vooral 

beste, soorten pijpen vast, waardoor de pijpenmakers noodzakelijkerwijs meer op kwaliteit dan 

op prijs moesten concurreren. Vermoedelijk golden deze prijzen op de Goudse pijpenmarkt, 

maar doordat pijpenmakers ook buiten de pijpenmarkt om afzet konden regelen is het maar 

zeer de vraag of deze prijzen ook daarvoor golden. De onderlinge concurrentie zorgde er voor 

dat de kwaliteit van het Goudse product snel toenam en daarmee vooral voor de beste soorten 

pijpen zowel nationaal als internationaal een stevige concurrentiepositie werd opgebouwd. In 

tegenstelling tot andere gilden kende het pijpenmakersgilde wel merkbescherming, maar geen 

kwaliteitscontrole met keuren.229 De markt deed hier zijn werking. Wel was er, zoals in paragraaf 

2.3.1. vermeld, de mogelijkheid om de gekochte pijpen op de pijpenmarkt te laten nazien op 

kwaliteit en kwantiteit.230 Ook werden er door het gilde aanvullende maatregelen genomen om 

het exportproduct nog aantrekkelijker te maken. Zo werden de lengtes van de verschillende 

soorten pijpen vastgesteld en werden in 1686 in de keur op de pijpenhandel regels gesteld om 

te voorkomen dat ongelijke kwaliteiten werden vermengd en in 1700 werd de boete daarop 

verhoogd.231 Veelal wordt aangenomen dat de gilden concurrentie juist uitsloten, zoals ondermeer 

door Fischer is betoogd.232 Dit gold zeker niet binnen Gouda. De pijpenmakers in het Goudse 

gilde verenigd, probeerden wel de concurrentie van buiten tegen te gaan, maar hadden nooit die 

227  Smiesing, 1981, p. 38.
228  Prak, 2002, p. 117, stelt dat gilden vooral belangrijk waren voor bedrijfstakken die voor de lokale markt werkten. Dit geldt 
zeker niet voor de Goudse pijpenmakers met hun gigantische export.
229  Genabeek, 1994, p. 72.
230  Oprechte Haerlemse Courant 2-4-1686.
231  Duco, 2003, p. 31, 32.
232  Fischer, 1999, p. 12-13. | 111
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kwaliteitsproductie kunnen bereiken als de onderlinge concurrentie niet zeer sterk geweest was. 

Weliswaar kende het Goudse gilde prijzen voor verschillende soorten pijpen, maar dit betekende 

niet dat deze prijzen ook binnen Gouda altijd werden betaald. Zo werkten bijvoorbeeld veel 

pijpenmakers voor handelaren met een eigen merk en kregen zij hun opdrachten alleen als 

zij in prijs en kwaliteit konden concurreren.233 Er was dus voldoende stimulans om het beste 

voor de laagste prijs te vervaardigen.234 De opvatting dat prijsconcurrentie niet mogelijk was 

is dan ook onjuist.235 Zowel de verruiming van de handelsmogelijkheden van de pijpenmakers 

van 22 juni 1686 als het werken in opdracht (uitbesteding) zorgden ervoor dat er wel degelijk 

prijsconcurrentie was. 

De Goudse pijpenmakers legden zich dan ook in meerderheid toe op de productie van pijpen van 

hoge kwaliteit. Maar ook was er een grote productie van groffe pijpen, waarbij in de 17e en in de 

eerste helft van de 18e eeuw pijpen met een eenvoudig uit stippen bestaand roosje op de zijkant 

van de ketel een grote populariteit genoten (op afbeelding 1.3.9. is bovenaan een 18e-eeuwse 

pijp met een gestileerde Tudorroos te zien). 

 Rond 1700 werden ook de betere groffe pijpen, de door veel verzamelaars zo genoemde 

parelnaadpijpen, populair (afbeelding 2.3.2.1.).236 Tot ca. 1740/50 bleven dit soort pijpen op de 

markt.

 

Ook de zijmerkpijpen waren in de 18e eeuw zeer gevraagd (zie paragraaf 2.12 en bijvoorbeeld de 

afbeeldingen 1.3.9., 2.3.1.9. en 2.3.1.10).

 Onder de pijpenmakers was er specialisatie naar verschillende kwaliteiten. Zo waren 

er pijpenmakers die alleen groffe pijpen maakten en pijpenmakers die vooral fijne pijpen 

vervaardigden. Er waren ook bedrijven waar zowel de porceleijne, de fijne en de groffe pijpen 

werden vervaardigd. Een voorbeeld van zo’n bedrijf is de pijpenmakerij van Arend van Dijk die 

van 1699 tot 1729 werkzaam was. Van Dijk produceerde zowel groffe pijpen (gladde en met een 

233  Van der Lingen, 2014, p. 9 en 11 laat zien dat er een groot verschil is tussen de prijs die de pijpenmaker die uitbesteedt 
voor de pijpen krijgt en het bedrag dat de pijpenmaker die deze pijpen maakt ontvangt. 
234  Duco, 1980a, p. 135 geeft een lijst van prijzen van diverse soorten pijpen uit het eind van de 18e eeuw. Het is onduidelijk 
in hoeverre deze prijzen bindend waren en of maatregelen werden genomen om dit af te dwingen. 
235  Duco, 1982, p. 2.: “Hierdoor was prijsconcurrentie onder de Goudse makers niet mogelijk, zodat men tot 
kwaliteitsconcurrentie gedwongen was”. Dit is dus onjuist. In Duco, 2003, bijvoorbeeld p. 23, komt Duco daarop dan ook terug.
236  Deze benaming is afgeleid van de afwerking van de vormnaad. Om deze niet geheel glad te hoeven maken hadden 
deze pijpen aan beide kanten van de naad kleine bolletjes (pareltjes). Dit scheelde een handeling bij het maken en was dus 
kostenbesparend. 

AFBEELDING 2.3.2.1.: 
Twee zogenoemde parel-
naadpijpen. Links met een 
afbeelding van twee vossen 
onder een boom en op de 
andere zijde een meermin 
tussen ranken, rechts een pijp 
met een duif en op de andere 
zijde een doffer. 1700-1730. 
Collectie auteur, foto Bert van 
der Lingen.
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tudorroos op de ketel), de betere soort groffe pijpen (bijvoorbeeld een parelnaadpijp met de 

afbeelding van een visser en op de andere zijde AVD onder drie vissen met daarboven een kroon) 

en porceleijne pijpen.237 

 In de 17e eeuw waren met name de krachtige vormgeving, de goede bakkwaliteit en 

kleisamenstelling, de lengte en de fijne afwerking (glazen) voor de Goudse pijp belangrijke 

verkoopargumenten. Na 1700 wordt de fijne dunne steel en de uitgebalanceerde vormgeving, 

de licht poreuze scherf en de afwerking bepalend voor de kwaliteitspijp zoals die vooral in Gouda 

kon worden gemaakt en waardoor de Goudse pijp maatgevend werd in geheel Europa (zie 

bijvoorbeeld afbeelding 1.1.1., afbeelding 1.3.3. en afbeelding 2.3.2.2.).

Naarmate er meer pijpenmakers in Gouda werkzaam waren nam het belang van het merk toe. 

Steeds meer maakten de handelaren onderscheid in kwaliteit. Het merk was daar een belangrijke 

indicatie voor en wie een veelgevraagd merk bezat kon zijn bedrijf tot een succesvolle pijpenmakerij 

ontwikkelen. Tegen het einde van de 17e eeuw was er een tiental merken, vooral die in handen 

waren van handelaren die de productie van hun pijpen konden uitbesteden, met een grote, vaak 

internationale bekendheid en een groot handelsbelang.238 Voor pijpen met deze merken komen 

dan ook grote orders uit binnen- en buitenland binnen. Uit paragraaf 4.6. kan echter geconcludeerd 

worden, dat op basis van de archeologische vondsten, er waarschijnlijk meer merken waren die 

een groot internationaal handelsbelang hadden en dat omgekeerd niet voor alle merken waarop 

het recht op uitbesteding rustte gold, dat deze veel werden geëxporteerd. Daarnaast waren er 

merken die zeer gewaardeerd werden en waar naar een constante vraag was. Het merendeel 

van de pijpenmakers moest echter concurreren op prijs en kwaliteit en hun merk was zo weinig 

bekend dat daar nauwelijks een verkoopargument aan ontleend kon worden.

237  Duco, 1988, p. 24-29.
238  Duco, 2003, p. 28.

AFBEELDING 2.3.2.2.: 
Jan Maurits Quinkhard met 

een lange kwaliteitspijp en een 
pijpenkomfoor in de linkerhand, 

door Julius Quinkhard, 1755-1770. 
Museum Boijmans van Beuningen, 

Inv. nr. BdH 10360 (PK).
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Door de veranderingen in 1686, waarbij de scheiding van pijpenmaker en koopman werd 

ingevoerd, maar bestaande rechten werden gehandhaafd, kon er een geprivilegieerde elite 

ontstaan van kooplieden met een eigen merk. Juist deze merken werden groot, in feite ten koste 

van pijpenmakers die niet tevens koopman waren. De regeling van 1734, waarbij handelaren met 

een eigen merk ook de gildeproef moesten afleggen, leek het kleinbedrijf te stimuleren, maar 

bood uiteindelijk ook veel voordelen voor de gevestigde handelaren om hun pijpen in opdracht te 

laten maken, omdat door deze maatregel de omvang van deze groep handelaren werd beperkt.239 

Na 1686 zijn de mogelijkheden van kleinere pijpenmakerijen om uit te groeien tot een belangrijk 

en welvarend bedrijf dan ook kleiner geworden. De onvrede die in het gehele begin van de 18e 

eeuw onder deze groep kleinere pijpenmakers leefde en die in 1734 naar buiten kwam is dan ook 

zeer verklaarbaar en laat zien dat de nieuwe gilderegels met hun bevoordeling van grote bedrijven 

na 1686 verstarrend werkten op de structuur van de pijpennijverheid. Weliswaar ontstonden er 

belangrijke pijpenmakerijen/handelshuizen, maar door de structuur die in feite gebaseerd was op 

huisindustrie, die werkte voor handelaren, konden geen grotere productie-eenheden ontstaan. 

Een echte verandering van huisnijverheid naar een meer industriële productie ontstond daardoor 

niet.240 Dat betekende dat een efficiëntieslag niet gemaakt kon worden en dat dit, samen met 

een aantal andere verstarrende gilderegels, er voor zorgde dat de prijs van de Goudse pijp hoog 

bleef. Vooral toen de buitenlandse concurrentie steeds meer opkwam en toen tegen het midden 

van de 18e eeuw de afzet van Goudse pijpen begon te stagneren, kon met een zo bepalend gilde 

de aanpassing aan de marktomstandigheden in onvoldoende mate gemaakt worden. In Delft 

daarentegen maakten de plateelbakkers, verenigd in het St-Lucasgilde, toen rond 1724 de afzet 

stagneerde, duidelijke afspraken over de sanering van de branche. Dit hield ondermeer in het 

stilleggen van alle bedrijven in de maand januari en de opkoop van slecht renderende bedrijven.241 

Dat in de rijkere plateelnijverheid hiertoe veel meer mogelijk was dan in de veel armere 

pijpennijverheid is duidelijk. Het lijkt er op dat door het Goudse gilde niet is overwogen om enige 

productiebeperkende maatregelen te nemen, noch om een ledenstop in te voeren of het aantal 

knechten te beperken, zoals dat wel in tal van andere gilden aan de orde was.242 Het blijft wel de 

vraag of bij de slechter wordende marktomstandigheden vanaf het 2e kwart van de 18e eeuw een 

andere opstelling van het gilde de neergang veel vertraagd zou hebben.

 Wel moet hier aangetekend worden dat vooral de kleine pijpenmakers, in tijden dat zij te 

weinig werk hadden, vaak voor een andere pijpenmaker werkten of een mal leenden van een 

pijpenmaker die wel voldoende afzet had. Deze tijdelijke uitleningen en contracten waren 

officieel niet toegestaan door het gilde, maar het was kennelijk zo dat zolang er geen conflicten 

uit voortvloeiden en dit in omvang beperkt bleef, dit oogluikend werd toegestaan.243

239  Duco, 2003, p. 30.
240  In de pijpenmakerijen was wel arbeidsdeling aan de orde, maar geen mechanisatie en bovendien bleven de bedrijfjes klein. 
Het bleef dus een huisnijverheid waar op het niveau van organisatie, bij de bedrijven die een merk met recht op uitbesteding 
hadden, grotere eenheden ontstonden. Pas tegen het eind van de 19e eeuw ontstond er, door de gilderegels, industriële 
productie in Gouda. In b.v. Venlo ontstond dit al aan het begin van de 19e eeuw.
241  Dam, 2004, p. 133-134.
242  Genabeek, 1994, p. 71, 72.
243  Duco, 1988, p. 29.114 |
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Niet alleen van merkvervalsing en van het op elkaar lijken van merken, waarop het gildebestuur 

sterk lette, hadden de Goudse pijpenmakers last, maar ook van het, vooral door handelaren, 

vermengen van verschillende kwaliteiten pijpen. In 1700 werden de regels ten aanzien van 

de vermenging van verschillende soorten pijpen die in 1686 al gesteld waren in de keur op 

de pijpenhandel verder aangescherpt.244 De vermenging was moeilijk aan te pakken en het 

gildebestuur beperkte zich dan ook tot het op orde brengen van de gang van zaken binnen Gouda. 

Later in de 18e eeuw gebruikten enkele grote pijpenmakers aparte merken voor de porceleijne 

en de fijne kwaliteit pijpen om zo vermenging tegen te gaan. 

 De provinciale bescherming werd pas in 1739 door het gildebestuur gevraagd, terwijl al 

veel eerder, bijvoorbeeld in de keur op de pijpenhandel van 1686, sprake was van fraude met 

Goudse pijpen. De octrooien van 1739 en 1740 zijn dan ook een antwoord op de vermenging 

door handelaren van pijpen van verschillende kwaliteit, de hevige concurrentie uit het 

pijpenmakercentrum Alphen (vooral daarbinnen Aarlanderveen) en de stagnatie in de handel.245 

Kennelijk was het gildebestuur sterk op de Goudse gang van zaken gericht en koos men er voor 

om bijvoorbeeld wel eerst de kwestie van de vermenging van soorten pijpen intern te regelen, 

maar werd lange tijd nagelaten een bredere bescherming aan te vragen. Anderzijds moet wel 

bedacht worden dat de provinciale bescherming slechts gedeeltelijk het Goudse probleem kon 

oplossen. De bescherming van 1739/40 had immers slechts beperkt effect zoals blijkt uit het feit 

dat de Alphense pijpenmakers gewoon doorgingen met het namaken van Goudse producten. 

Alleen waren zij gedwongen om nu niet het Goudse wapen met zes sterren als bijmerk te 

plaatsen, maar plaatsten zij een op het Goudse stadswapen lijkend bijmerk met een paar sterren 

meer (afbeelding 2.3.2.3.). Bovendien gold de bescherming slechts in de provincie Holland en 

West-Friesland en werd bijvoorbeeld in Utrecht het Goudse bijmerk door ondermeer Joseph 

Peeks op een deel van zijn pijpen gezet.246

Door het ontbreken van gilderegels in Alphen, zoals een verbod op het zelf verkopen van pijpen 

op andere markten, het ontbreken van kosten voor het verwerven van een merk, het ontbreken 

van kosten van het gildelidmaatschap, het kunnen voeren van meerdere merken en de lagere 

arbeidskosten door bijvoorbeeld jongeren al op de schroef te laten werken, konden de Alphense 

244  Duco, 2003, p. 31, 32.
245  Zie ook paragraaf 2.5.3. onder Alphen en paragraaf 4.2.
246  Smiesing, 1988, p. 32, 73 en 75.

AFBEELDING 2.3.2.3.: 
Een Gouds en een Alphens 
bijmerk. Duidelijk is te zien 

dat het Alphense bijmerk 
een vervalsing van het 

Goudse stadswapen (met 6 
sterren) was. Foto Bert van 

der Lingen.
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pijpenmakers goedkoper produceren dan hun Goudse collega’s.247 Ook konden de Alphense 

pijpenmakers de door de markt gevraagde gemengde zendingen met verschillende kwaliteiten 

en merken leveren, hetgeen in Gouda niet toegestaan werd. Tevens werden vaak pijpen met 

een gerenommeerd Gouds merk in een lagere kwaliteit geleverd.248 Dit was uiteraard negatief 

voor de betekenis van zo’n merk en daar klaagden de Goudse pijpenmakers, maar ook sommige 

handelaren over. (zie paragraaf 2.4.2.). 

 Recente opgravingen in Alphen aan den Rijn laten zien dat bepaalde pijpen met sommige 

Goudse merken in Alphen zo perfect werden nagemaakt dat dit de vraag oproept of grote 

Goudse pijpenmakers ook pijpen met hun merk in Alphen hebben laten maken.249 

Niet alleen werd door de hogere Goudse productiekosten de binnenlandse concurrentie 

aangewakkerd, maar dit maakte het ook mogelijk dat centra zoals het Westerwald, vooral 

in de tweede helft van de 18e eeuw, steeds verder uitgroeiden. Deze centra gingen steeds 

betere producten leveren waardoor het verschil in prijs tussen een Goudse pijp en een lokaal 

geproduceerde pijp steeds minder in verhouding stond tot het verschil in kwaliteit.250

Juist toen duidelijk werd dat de Goudse nijverheid kromp nam het gildebestuur in 1751 een 

maatregel, het alleen nog mogen zetten van het merk in de eigen pijpenmakerij, dat de situatie 

verergerde omdat dit nu juist de handelshuizen belemmerde om verder door te groeien. Daardoor 

konden, behalve door de handelaren met het recht op uitbesteding van voor 1751, door nieuwe 

handelaren grote leveringen niet meer plaatsvinden. Hoe begrijpelijk deze maatregel ook was 

tegen de achtergrond van de kwijnende kleine bedrijven, was het in feite een stap terug, die 

een efficiënte productie niet bevorderde. Als in 1772 deze regel geschrapt wordt en zelfs in 1778 

toegestaan wordt aan de pijpenmakers om een extra merk te zetten zijn dit pogingen om het tij 

te keren, maar die te laat kwamen om nog effectief te zijn. Het feit dat na 1772 het aantal merken 

van handelaren en pijpenmaker/handelaren groeide en de kleine bedrijven vooral voor deze 

handelaren werkten, laat zien hoezeer er behoefte was aan schaalvergroting en flexibiliteit om 

de buitenlandse handelscontacten te kunnen bedienen.

Ook ander acties van het gildebestuur werkten soms niet goed uit voor de concurrentiepositie van 

de Goudse pijpenmakers. Daarbij moet wel bedacht worden dat het gilde maar beperkt macht 

had en bovendien veelal afhankelijk was van de overheden en met name van het stadsbestuur. 

Zo duurde het lang voordat het gildebestuur maatregelen nam om de moeilijk te reguleren 

handel in pijpenmakersgereedschap tegen te gaan.251 Wel was het al in 1692 aan de vormmakers 

247  Zie de prijsvergelijking in paragraaf 2.5.3.
248  Van der Lingen, 2013, p. 21.
249  Van der Lingen, 2018, p. 58-59. Ook de namen op de stelen waren in dit geval correct geschreven. 
250  Het Westerwald is het gebied nabij Koblenz waar het belangrijkste pijpenmakercentrum van Duitsland was gevestigd. 
Belangrijke plaatsen in deze zijn Höhr-Grenzhausen, Hilgert en Ransbach-Baumbach. Tevens is dit het belangrijkste Duitse 
pottenbakkerscentrum waar het blauw-grijze steengoed vandaan komt dat in Nederland wordt aangeduid als Keuls aardewerk 
door de verplichting die gold tot lastbreken in Keulen. 
251  Ook voor de Amsterdamse tabaksspinnerijen werd in 1751 bepleit dat er een uitvoerverbod op werktuigen diende te 
worden ingesteld om de opkomende concurrentie uit het buitenland tegen te gaan. Westermann, 1943, p. 69. 116 |
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verboden om vormen te maken voor andere personen dan Goudse pijpenmakers en was het 

sinds 1750 verboden om dit gereedschap buiten Gouda te verhandelen, maar door belening 

bij pandhuizen geraakte toch veel gereedschap buiten Gouda.252 Gelet op de fraaie vormen die 

ook in Alphen gebruikt zijn en waarvan bekend is dat deze in Gouda vervaardigd zijn, is, zeker 

tot het midden van de 18e eeuw gereedschap in Gouda besteld, maar werd vermoedelijk later 

ook uit Gouda gesmokkeld.253 De uitzonderingen op dit uitvoerverbod van gereedschappen 

die voor Gorinchem en Schoonhoven in 1751 werden gemaakt (zie paragraaf 2.5.3.) maken 

duidelijk dat het verbod van 1750 vooral gericht was op verspreiding van gereedschappen naar 

Alphen. In 1782 wordt uiteindelijk bepaald dat het verkopen van gereedschap en het belenen 

van gereedschap bij banken van lening ten strengste verboden was.254 Hierdoor werd controle 

gemakkelijker. Het gilde probeerde dus wel de technologie transfer naar andere centra tegen te 

gaan, maar was daar niet altijd even effectief in. Geconstateerd moet ook worden dat het hier om 

een bijna onmogelijke opgave gaat, omdat er nauwelijks mogelijkheden waren om de genomen 

maatregelen te controleren. Het geheimhouden van kleirecepten en van de technologie van 

het bakken van de pijpen is echter wel degelijk lange tijd gelukt. De kleirecepten werden door 

de pijpenmakers vooral gezien als een verworvenheid van het eigen bedrijf en het was dan 

ook makkelijker dit geheim te houden. Een duidelijk voorbeeld van deze geheimhouding van 

kleirecepten en baktechnologie is te zien aan de trage technologietransfer naar de Zuidelijke-

Nederlanden.255 Het feit dat in sommige andere Nederlandse centra Goudse pijpen werden 

nagemaakt en het feit dat bijvoorbeeld de (groffe) zijmerkpijpen in centra als Gorinchem en 

Schoonhoven even goed werden gemaakt betekende niet dat pijpenmakers uit deze centra ook 

de pijpen van de allerhoogste kwaliteit even goed konden maken. Uitzondering hierop vormden 

een deel van de pijpen die in Alphen werden gemaakt. 

 De conclusie van Davids dat de verspreiding van kennis en vakmanschap door gilden niet 

werd belemmerd kan dan ook niet geheel worden onderschreven.256 Wel is het zo dat door de 

beperkte juridische mogelijkheden van het gildebestuur en van de stad, de pijpenmakers in de 

praktijk vrij waren om zich in andere centra te vestigen. Zo merkt de Duitse natuurkundige Johann 

Beckmann, die in 1762 een pijpenmakerij in Gouda bezocht, op dat enige van zijn landgenoten, 

na het pijpenmakervak in Gouda geleerd te hebben, in Duitsland met succes pijpenfabrieken 

hebben opgezet.257 Hoewel daartoe nauwelijks mogelijkheden waren, probeerde het gildebestuur 

samen met gemeentelijke bestuur hier wel wat aan te doen. Zie het eerder gegeven voorbeeld 

van Cornelis de Wilde, die eerst als pijpenmakersknecht bij Jan Danens gewerkt had en naar 

Bremen was vertrokken.258 In 1788 bepaalden de Staten van Holland dat als een pijpenmaker 

naar het buitenland gaat ‘deselve, voor altoos, zal vervalen zijn, van alle Rechten, Privilegien en 

252  Duco, 1980, p. 122. Sahm, O.A. 318, Publicatieboek 1718-1762, fol. 190, 7 november 1750.
253  Zie bijvoorbeeld Duco, 1992, p. 33. 
254  Duco, 1980, p. 122.
255  Stam, 2013, p. 38.
256  Davids, 2003, p. 12.
257  Smiesing, 1989, p. 121. Er is twijfel of Beckmann Gouda bezocht heeft. Zie onder paragraaf 2.9. Echter deze opmerking 
van Beckmann is op zich juist en gold zeker voor sommige pijpenfabrieken in Pruisen. Zie paragraaf 3.1.1.2.
258  Sahm, O.A. 125, kamerboek, fol. 68, 9 oktober 1758. | 117
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Voorrechten den Ingezetenen deeser Provintie competeerende, zonder ooit weder als Ingezeeten 

van deselve aangenomen, of geadmitteerd te worden.’259 In het algemeen kan gesteld worden dat 

de Goudse pijpennijverheid wel werd geïmiteerd in andere landen, maar dat de verspreiding van 

de technieken beperkt was. Anders dan bijvoorbeeld in de scheepsbouw en de tabaksnijverheid 

waar bijvoorbeeld hele werkplaatsen, inclusief de arbeiders en met alles wat daarbij hoorde, 

door Zweden werden weggekocht.260

 De standaardisering van de lengte van de pijpen was een maatregel om een duidelijker 

onderscheid te maken in de verschillende soorten en kwaliteiten van de pijpen.261 Op zich was dit 

goed, maar werkte ook verstarrend en sloot niet altijd aan bij de vraag van de handel. 

 Ook de Hollandse provinciebestuurders lieten lange tijd na de bescherming van de Goudse 

pijp effectief verder te regelen, aangezien het gilde daar pas laat om gevraagd heeft. Weliswaar 

waren de octrooien op het Goudse bijmerk van 1739/40 een goede stap, maar pas in 1791 kwam 

er een aanscherping waardoor in Alphen de vervalste Goudse wapenschildjes als bijmerk op 

de zijkant van de hiel van de pijp en de benaming Gouds niet meer gebruikt konden worden. 

De vondst van een partij vervalste pijpen bij de Schenkenschans in 1786 en de klachten over 

de vervalsingen uit Alphen van 1790-91 hebben de gildebestuurders ertoe aangezet verdere 

bescherming aan te vragen.262

Bevoordeling

De boosheid over de bevoorrechte positie van de handelaren in de eerste helft van de 18e eeuw 

had ook te maken met de vriendjespolitiek die het gildebestuur aan de dag legde. Veel van de 

geprivilegieerde kooplieden waren ook lid van het gildebestuur. De belangrijke pijpenmaker/

handelaren Jan van Leeuwen en later Frans Verzijl waren bijvoorbeeld gecommitteerden van het 

gilde, een functie die tussen het gildebestuur en het stadsbestuur instond. Hun functie bestond 

deels uit het toezicht op het functioneren van het gilde.263 Bij tal van conflicten bleek echter dat 

het gildebestuur en daarmee het stadsbestuur, koos voor of de eigen kring van gildebestuurders 

en kooplieden of voor het handelsbelang van belangrijke merken.264 In die tijd was een dergelijk 

handelen van bestuurders niet uitzonderlijk en paste in de veelal geaccepteerde mentaliteit. Ook 

de regenten speelden elkaar maar al te vaak de bal toe en lokale bestuurders gebruikten hun 

ambt vaak om zichzelf te verrijken.265 

259  Publicatie van de Staaten van Holland, Groot plakkaatboek 1051, deel 9, p. 1354.
260  Israel, 1991, p. 381.
261  Duco, 1988, p. 69.
262  Duco, 2003, p. 45.
263  Duco, 1992, p. 34.
264  Voorbeelden hiervan zijn: De gildebestuurder Barend Dircksz. Jonckhart krijgt bij een conflict met een andere 
pijpenmaker het merk Hart gekroond toegewezen (Duco, 2003, p. 19): de toekenning van een merk met recht op uitbesteding 
aan de Amsterdamse handelaar van der Cruis (zie hieronder): in 1711 wordt de koopvrouw, dochter van de gildebestuurder 
Jan van Geneve als gildelid toegelaten vanwege het belang van het merk Schoen (Duco, 2003, p. 22); de kwestie over de 
gelijkvormigheid van het merk de Both met andere merken met een vis waarbij besloten wordt alleen het merk Both te 
gebruiken ten faveure van de gildebestuurder die dit merk in bezit heeft (Duco, 2003, p. 31). Ook het toestaan van een oven 
aan Danens is een duidelijk voorbeeld (zie boven).
265  Zie bijvoorbeeld Kennedy, 2017, p. 159.118 |
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Twee duidelijke voorbeelden waar het gildebestuur haar eigen regels niet naleefde moge dit 

illustreren: 

•	 Een van de belangrijke handelaren die lid van het gilde was, was Adriaen van der Cruis, een 

pijpenkoopman uit Amsterdam. Hij was eigenaar van het EB merk en toen hij bemerkte dat 

ook andere Goudse pijpenmakers dan Jacobus Jansz. de Vriend, die voor hem de EB pijpen 

maakte, het merk EB zetten, werd dit die andere pijpenmakers verboden.266 Hier werd dus 

een privilege aan een Amsterdamse pijpenkoopman gegeven, vermoedelijk vanwege het 

belang van de verkoop op dit merk door deze handelaar, ten koste van Goudse pijpenmakers. 

Dit was natuurlijk ook gunstig voor Jacobus de Vriend, die slechts in opdracht pijpen maakte 

en geen rechten op het merk had. Het is vreemd dat een handelaar van buiten bevoordeeld 

werd boven de pijpenmakers uit Gouda.

•	 Een ander voorbeeld van de bevoordeling van handelaren van buiten Gouda is de aankoop 

door Cornelis de Licht van het merk L gekroond in 1730. De Licht was koopman van vooral 

tabak en woonde in Rotterdam. Hij kocht het merk L gekroond omdat dit merk al voor 1686 

bestond en er op dit merk het recht van uitbesteding bij pijpenmakers rustte.267 De Licht kon 

dus grote orders op dit merk aangaan en bij verschillende pijpenmakers laten uitvoeren. 

Dat het gildebestuur met deze constructie voor de Licht instemde, van haar eigen regels 

afweek en dan nog wel voor een handelaar van buiten Gouda, net als dat met de Amsterdamse 

handelaar Van der Cruis was gebeurd, zal alles te maken hebben gehad met de werkgelegenheid 

die dit creëerde. De kleinere pijpenmakers waren tenslotte verre van zeker van hun bestaan. Zij 

waren vaak afhankelijk van uitbestedingen van handelaren en werkten soms hele periodes niet 

als zelfstandige baas, maar als meesterknecht, om in hun bestaan te voorzien. Dit handelen van 

het gildebestuur was dus enerzijds goed, maar wekte tegelijkertijd de boosheid van een deel van 

de pijpenmakers op.

 Geconcludeerd kan worden, mede gebaseerd op de hierboven genoemde afwijkingen van 

het officiële gildebeleid, het vooral de grote pijpenmakers en de pijpenmakers met een merk 

met een groot renommee waren die regels konden omzeilen of anderszins voordelen konden 

266  Het merk EB was voor 1672 eigendom van de Amsterdamse pijpenmakers Edward en Evert Bird.
267  Duco, 2004, p. 3.

AFBEELDING 2.3.2.4.: Kist 
van het gilde uit 1773 met de 
namen van de leden van het 
gildebestuur. Andries Brem, 

Willem de Jong, Theunis 
Brammert, Jan Puyt, Joris de 

Liefde, Jan Boms. De onder hun 
namen aangebrachte figuren zijn 

geen merken of wapens, maar 
omlijstingen met afbeeldingen 

van pijpen en vooral 
pijpenmakersgereedschappen. 

Museum Gouda, inv. nr. 850.
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behalen, bijvoorbeeld ook door een knecht als (zet)baas te laten werken. Tevens toont dit aan 

dat ook het gilde beperkingen kende wat betreft haar macht en dat deze beperkingen niet alleen 

gegeven waren door de relatie met overheden, maar dat ook een machtige elite binnen het gilde 

regels naar zijn hand zette. 

 Hoezeer het handelsbelang prevaleerde boven regels blijkt ondermeer uit het kennelijk 

oogluikend toegestane gebruik van merken die op dat moment vacant waren. Dit geldt 

bijvoorbeeld voor het merk EB dat, nadat dit merk in 1724 vacant kwam, nog gebruikt is als 

EB gekroond door een nog onbekende pijpenmaker.268 Kennelijk kwamen op dit vanouds 

gerenommeerde merk nog orders binnen waar een pijpenmaker van geprofiteerd heeft. Ook is 

het merk EB gekroond als dubbelmerk gebruikt (zie onderstaande vondsten uit Berlijn).

Dubbelmerken en andere afwijkingen van de regels

Een ander voorbeeld van het oogluikend toelaten van praktijken die in strijd waren met de 

gilderegels was het gebruik van twee merken op kwaliteitspijpen. Voorbeelden hiervan zijn pijpen 

met het hielmerk BOW en op de ketel de 27 gekroond. 269 Ook de combinatie WS gekroond met 

90 gekroond kwam voor. Deze combinaties van merken kwamen voor op pijpen met op de ketel 

de reliëfversiering Hollandse wapens en stammen uit de tweede helft van de 18e eeuw. Voor het 

merk BOW geldt dat deze van 1766 tot 1796 vacant was en het merk 27 gekroond was van 1758 

tot 1794 vacant. Het is dus waarschijnlijk dat in de tijd dat deze merken niet in gebruik waren een 

pijpenmaker gebruik heeft willen maken van het renommee van deze merken. Bij de combinatie 

van het merk WS gekroond en 90 gekroond is dit minder duidelijk. Het merk WS gekroond was 

in de gehele tweede helft van de 18e eeuw in handen van de familie Brammert. Het merk 90 

gekroond was 1763 tot 1768 vacant. Heeft Arent Willemsz. Brammert gebruik gemaakt van het 

vacante merk 90 gekroond?

 Ook de combinatie van het hielmerk Cinq (in gebruik bij Joost Verbank) en een bijmerk 

de Ruiter te paard (in gebruik bij Abraham van Heijningen) is in Delft gevonden.270 Zie verder 

paragraaf 2.4.2.

In Berlijn zijn bij opgravingen bij het Oude Raadhuis verschillende combinaties van merken 

gevonden op pijpen uit de periode 1690-1720.271 Dit soort pijpen is uit nog een andere 

opgraving uit Berlijn bekend.272 Het zetten van twee merken op een pijp was niet toegestaan 

in het gildereglement. Zo is het merk EB gekroond als dubbelmerk met het merk de Roemer 

gevonden. Ook het merk ES gekroond met de Roemer is daar gevonden. Vermoedelijk hebben 

of Willem Claesz. Boot of Pieter Schoonevelt deze dubbel gemerkte pijpen vervaardigd.273 Ook 

268  Zie merk EB op de site van J. van Oostveen: www.xs4all.nl/~kleipijp/kleipijp/ Het merk EB gekroond komt ook voor 
als dubbelmerk samen met de Roemer. Vermoedelijk hebben of Willem Claesz. Boot of Pieter Schoonevelt deze in Berlijn 
gevonden dubbel gemerkte pijpen vervaardigd (Faensen, van der Lingen en Stam, 2016, p. 4-6).
269  Krommenhoek en Vrij, 1986, p. 260.
270  Van der Lingen, 2015, p. 79-82.
271  Faensen, van der Lingen en Stam, 2016, p. 4-6 
272  Hofmann & Römer, 1999, p. 84.
273  Faensen, van der Lingen en Stam, 2016, p. 4-6.120 |

2.3



de combinatie van het merk de Pelikaan met ES gekroond is daar aangetroffen. In Amsterdam 

is ook de combinatie van het merk de Prins en Prinses met het merk E[B?] gevonden. Ook 

deze pijp stamt uit dezelfde periode als de in Berlijn gevonden dubbelmerken.274 Wat opvalt 

is dat dit allemaal merken zijn van leidende pijpenmakers, zoals leden van het gildebestuur en 

pijpenmakers met een merk met het recht op uitbesteding. Het is vreemd te constateren dat 

juist een pijpenmaker die (later) lid van het gildebestuur was, zo de regels van het gilde overtrad.  

Vermoedelijk zijn de dubbelmerken gezet omdat er in Berlijn vraag naar was. De latere, 

vermoedelijk Duitse producten met dubbelmerken wijzen ook in deze richting. Verder kan 

aan de hand van deze vondst verondersteld worden dat de eigenaren van deze vier merken 

samenwerkten om zo een goede export te realiseren. Het gebruik van al deze dubbelmerken 

doet vermoeden dat het gildebestuur, met name als daardoor winst te behalen viel, niet erg lette 

op dit soort gebruik zolang daar geen conflicten uit voortvloeiden. Opvallend daarbij is dat ook 

gildebestuurders direct betrokken waren bij deze frauduleuze handelwijze. 

 Soms werden ook zeer vooraanstaande pijpenmakers aangeklaagd voor het zetten van merken 

die niet in hun bezit waren. Een voorbeeld hiervan is de aanklacht tegen Jan Danens en Frans 

Verzijl in 1757.275 

Een ander voorbeeld waaruit blijkt dat met de regels door het gilde soms los werd omgesprongen 

is te zien bij de Schoonhovense/Goudse pijpenmaker Valentijn Simmers, die vermoedelijk al voor 

hij in 1820 in Gouda het merk 24 gekroond in eigendom verkreeg, dit merk in Schoonhoven mocht 

zetten.276 Het merk was in Gouda van 1818-1820 vacant. Wel vaker werden vacante merken in 

gebruik genomen/gegeven aan pijpenmakers. Zo is het merk IVB dat van 1829-1835 vacant was 

door Jan van Leeuwen op pijpen gezet.277 Zie ook paragraaf 2.6.1. over het illegaal zetten van het 

merk het Wapen van Haarlem door de uit Alphen afkomstige pijpenmaker Pieter de Rijke. 

Dat de merkbescherming van zijmerkpijpen nauwelijks werd geregeld is niet verbazingwekkend. 

Deze groffe pijpen waren vooral van belang voor de minder belangrijke pijpenmakers, veelal 

oudere of lichamelijk verzwakte pijpenmakers, een groep waarop het gildebestuur niet gericht 

was (afbeelding 2.3.2.5.). 

274  Faensen, van der Lingen en Stam, 2016, p. 5.
275  van der Meulen, 1996, p. 796. Helaas wordt in het archiefstuk niet vermeld om welke merken het gaat.
276  Deze waarneming is gebaseerd op een bodemvondst in Schoonhoven van een ongerookte pijp die zo slecht afgewerkt 
was dat van Goudse productie vermoedelijk geen sprake kan zijn. Smiesing, 2017, p. 27-31. Hoewel deze gebeurtenis net na de 
hier behandelde periode valt is deze vermoedelijk een voorbeeld van ook al eerdere handelwijzen van het Goudse gilde. 
277  Smiesing, 2017, p. 31. Meer onderzoek naar dit soort onregelmatigheden kan inzicht verschaffen in het handelen van het 
gildebestuur. 

AFBEELDING 2.3.2.5.: Zijmerkpijpen. 
Links: merk Man op de stoel met 
parelkroon (Gorinchem?), 1760-

1790. Midden: 18 met bladerkroon 
en IDH, Schoonhoven, Jan de Hoog, 

1760-1820. Rechts: Man op de kwakel 
met keizerskroon, Gouda, 1740-1760. 

Collectie en foto’s Ewout Korpershoek.
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Ook de concurrentie die Gorinchem en Schoonhoven, waar veel zijmerkpijpen werden 

vervaardigd, deze pijpenmakers aandeed werd aanvankelijk niet als zo belangrijk beschouwd dat 

deze Goudse pijpenmakers daartegen beschermd werden, zoals blijkt uit de ontheffingen van 

1751 voor de uitvoer van gereedschappen (zie ook paragraaf 2.5.3.). Dit is opvallend nu door 

onderzoek duidelijk wordt dat in Gouda, vooral in het vierde kwart van de 18e eeuw, vermoedelijk 

minder zijmerkpijpen zijn gemaakt en de productie daarvan zich steeds meer concentreerde in 

ander centra zoals Gorinchem, Schoonhoven en Utrecht.278 Verschillen in kosten met de productie 

in andere centra zal hier debet aan geweest zijn. Pas toen de nijverheid in Gouda steeds meer 

begon terug te lopen begon het gildebestuur zich enigszins voor de groffe pijp te interesseren, 

getuige de oprichting van de Stadspijpenfabriek, maar wederom werd nagelaten de bestaande 

producenten van dit soort pijpen met maatregelen te ondersteunen. Wel werden andere 

maatregelen genomen om de pijpennijverheid te beschermen middels een verbod op vestiging 

in Gouda door Schoonhovenaren met een pijpenmakers- of pottenbakkers achtergrond.279 Dat de 

stadspijpenfabriek weinig succesvol was is vermoedelijk mede te danken aan de concurrentie uit 

Schoonhoven en Gorinchem van de daar goedkoper geproduceerde zijmerkpijpen.

 Het zicht op de productie van groffe pijpen in zowel de 17e als in de 18e eeuw in Gouda is thans 

nog onvoldoende omdat de archieven hier onvoldoende uitsluitsel over geven. Het zal dan ook 

vooral archeologisch onderzoek zijn dat deze lacune in de komende jaren nog verder zal moeten 

opvullen. 

 Ook het steeds weer optredende tekort aan groffe pijpen voor de handel werd door het 

gildebestuur niet gezien, met als resultaat dat veel handelaren voor dit soort pijpen uit moesten 

wijken naar plaatsen als Schoonhoven, Gorinchem, Alphen en Utrecht.

Geconcludeerd mag dan ook worden dat sommige belangrijke pijpenmakers niet alleen 

profiteerden van regels die ten faveure van hen waren, maar ook over de grenzen van het 

toelaatbare heen gingen zolang dat oogluikend werd toegelaten. Al deze bevoordeling heeft er 

in sterke mate toe bijgedragen dat de kleinere bedrijven het steeds moeilijker kregen en dat 

na het hoogtepunt van de nijverheid in Gouda veel van deze kleinere pijpenmakers wel bij of 

voor de grote bazen moesten gaan werken. Anderzijds creëerde het gildebestuur ook niet de 

noodzakelijke randvoorwaarden voor voldoende schaalvergroting, die gelet op de exportsituatie, 

met omvangrijke orders, nodig was. 

 Enerzijds hebben zowel de gilderegels, als ook de uitzonderingen daarop, bijgedragen aan de 

bloei van de Goudse pijpennijverheid en met name die van de grote bedrijven. Het is interessant 

om na te gaan welke pijpenmakers van deze regels en uitzonderingen geprofiteerd hebben en 

welke positie (formeel en niet formeel) zij binnen het gilde innamen. Helaas is hier nog weinig 

onderzoek naar gedaan. In hoofdstuk 4 wordt aan de hand van archeologische vondsten nagegaan 

of de pijpenmakers die een belangrijke positie binnen het gilde innamen ook daadwerkelijk de 

belangrijkste exporteurs waren (paragraaf 4.6.). Anderzijds zijn gilderegels en ook het handelen van 

het gildebestuur in vooral de tweede helft van de 18e eeuw remmend geweest voor deze nijverheid.

278  Duco, 2003, p. 201.
279  Vriendelijke mededeling Ewout Korpershoek.122 |
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Bovenstaand is een aantal van de maatregelen en handelingen van het gilde beschreven die per 

saldo een verstarrend of anderszins negatief effect hadden op de pijpennijverheid van Gouda. 

Er mag echter niet uit het oog worden verloren dat het gilde ook veel goeds gebracht heeft. De 

merkenbescherming, het faciliteren van de handel en de stroom van rekesten om de situatie van 

de pijpennijverheid te verbeteren, regeling van het bakloon, de aansturing van de grondstoffen- 

en brandstoffenstroom, kunnen allemaal gezien worden als positieve verworvenheden, waar de 

achtereenvolgende gildebesturen veel energie in gestoken hebben. Het Goudse gilde heeft op deze 

wijze zeker indirect bijgedragen aan de onovertroffen kwaliteit en het succes van de Goudse pijp. 

2.3.3. De schaal van de verschillende centra

Zoals hiervoor betoogd heeft het gilde zowel een positieve als een negatieve rol gespeeld in 

de ontwikkeling van Gouda als belangrijkste centrum van productie. Maar ook het enkele feit 

dat in Gouda zoveel pijpenmakers gevestigd waren betekende dat er schaalvoordelen voor 

dit pijpenmakercentrum te behalen waren. Dit is vergelijkbaar met ontwikkelingen elders in 

andere sectoren zoals de textielindustrie in Leiden, het Delftse aardewerk, de linnennijverheid 

in Haarlem, de vestiging van veel kunstschilders in Amsterdam en om een modern voorbeeld 

te noemen Silicon Valley. De hier genoemde schaalvoordelen kunnen dan ook niet los gezien 

worden van wat het gilde in deze heeft betekend. De schaalvoordelen betroffen ondermeer: 

regeling van de kleiaanvoer, regeling van de baklonen, kennistransfer en opleidingseisen en 

opleidingsmogelijkheden, de bereidheid van de overheid om juist voor dit centrum maatregelen 

te treffen, zoals ondermeer het privilege van een bijmerk en een verbod om elders in de 

provincie dit bijmerk te zetten om namaak elders in de provincie tegen te gaan, instelling van de 

pijpenmarkt en het aantrekken van de handelaren naar Gouda en vermindering van belastingen 

in moeilijke tijden. Ook de onderlinge concurrentie betekende kwaliteitswinst door innovaties 

en een scherpe prijsstelling en leidde daarmee ook tot meer orders, waardoor de groei van het 

centrum mogelijk was. Dit alles zijn voordelen die in kleinere centra niet te behalen waren. In 

grotere regionale centra werden wel enkele van deze voordelen behaald. In plaatsen waar 

een gilde actief was zoals in Gorinchem en Schoonhoven en Leiden werd ook door het gilde 

onderhandeld over baklonen en werden eveneens opleidingseisen geformuleerd, maar deze eisen 

waren zo veel minder dat deze niet geleid hebben tot een kwaliteitsproductie. Nog duidelijker 

worden deze schaalvoordelen als gekeken wordt naar de ontwikkeling van de pijpennijverheid in 

België.280 Daar vond bijvoorbeeld de technologietransfer van hoogwaardige kleisamenstellingen 

en van oventechnieken pas zeer laat in de 18e eeuw plaats, waardoor de daar gebakken pijpen 

uit de 17e en 18e eeuw veel gebreken vertoonden. De centra waren klein tot zeer klein en er 

werd vooral voor de lokale markt geproduceerd. Nergens in de Zuidelijke Nederlanden is een 

pijpenmakersgilde opgericht.281 Onderhandelingen over baklonen, kleiaanvoer en brandstoffen 

waren dus een eigen verantwoordelijkheid van de betreffende pijpenmakers. Hierdoor heeft de 

Belgische pijpennijverheid in de 17e en 18e eeuw zich nooit ontwikkeld tot een belangrijke tak van 

nijverheid en bleven de Belgische gewesten afhankelijk van import uit vooral Gouda en in mindere 

280  Stam, 2013.
281  Fraikin, 1981. | 123
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mate uit Gorinchem. Ook in de 19e eeuw bleef België een netto importerend land voor pijpen.282

2.3.4. De uitzonderlijke vestigingsplaats van het belangrijkste centrum Gouda, maar ook van 

sommige andere centra

Pijpenmakerijen in Nederland vestigden zich altijd in steden waar pottenbakkers actief waren. 

In Gouda waren er veel pottenbakkers en dit waren over het algemeen florerende bedrijven. 

Een andere belangrijke vestigingsplaatsfactor was de ligging aan vaarwater, omdat grond- en 

brandstoffen moesten worden aangevoerd over veelal een grote afstand. Toch was de vestiging 

van de voornaamste pijpenmakerijen in Gouda in drie opzichten uitzonderlijk, zowel door de 

ligging relatief ver van de haven van Amsterdam, de ligging in Holland, met de hoge lonen die daar 

betaald werden, die sterk kostenverhogend werkten en resulteerden in een relatief duur product 

en de ligging ver van de gebieden waar grondstoffen en brandstoffen vandaan moesten komen.  

2.3.4.1. De ligging van het meest exporterende centrum ver van een haven. 

Aanvankelijk hadden Amsterdam en later Gouda een export van betekenis. Een korte tijd in de 

17e eeuw was Gorinchem ook van belang voor export in zuidelijke richting. Amsterdam met 

havens en handel was voor de export de vanzelfsprekende vestigingsplaats voor een op export 

gerichte nijverheid. Het allerbelangrijkste (na ca. 1640) centrum van de pijpennijverheid was 

daarentegen gelegen in Gouda, waar, voor zo’n belangrijk centrum, een relatief bescheiden 

mogelijkheid was om pijpen in de directe omgeving af te zetten en wat ver van de belangrijke 

haven Amsterdam gelegen was. De concurrerende centra, zoals Leiden, Delft en Utrecht lagen 

ook relatief ver af van de havens en daarmee van de mogelijkheid om te exporteren. Gouda 

lag wel aan de enige belangrijke vaarverbinding van noord naar zuid door Holland en op een 

grotere schaal beschouwd van Vlaanderen naar de Oostzee, die in de periode tot 1795 door 

Gouda liep omdat veelal geen gebruik kon worden gemaakt van de Mallegatsluis.283 Gouda had 

dus meer dan andere steden een heel goede noord-zuid verbinding en lag bovendien ook nog 

aan de Hollandse IJssel, waardoor ook export via Rotterdam en Dordrecht mogelijk was. Dit 

resulteerde erin dat Gouda weliswaar in dit opzicht een achterstand had op Amsterdam, maar 

dat dit ten opzichte van andere omliggende centra zeker niet het geval was. Ook Alphen lag aan 

dezelfde vaarverbinding en genoot dus dezelfde voordelen hiervan als Gouda. Voor het centrum 

Gorinchem was de verplichte doorvaart door Gouda een extra kostenpost om Amsterdam te 

bereiken en veroorzaakte bovendien veel vertraging. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit 

centrum zich in de 17e eeuw niet op Amsterdam maar op het zuiden richtte. 

 Zoals in paragraaf 2.2 betoogd, is het met name deze relatieve achterstand geweest die 

Gouda had ten opzichte van Amsterdam die maakte dat Gouda zich moest concentreren op 

kwaliteitspijpen om de concurrentie met Amsterdam op zowel de nationale als de internationale 

pijpenmarkt aan te kunnen. 

282  Stam, 2014.
283  Van der Veer, 2016, p. 352. Het privilege hiertoe, met ondermeer verplichte doorvaart door Gouda, was door Floris V 
verleend en heeft meer dan vijfhonderd jaar bestaan, tot het in 1795 als gevolg van de beginselen van de Franse revolutie 
werd opgeheven. Deze verplichte vaart heette de gecostumeerde vaart. Schepen die extra betaalden mochten buitenom 
Gouda varen en vermeden daarmee het grote tijdsverlies van de vaart door Gouda. Schouten, 1977, p. 76; Spek, 2008, p.2-5.124 |
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Van de regionale centra had naast Amsterdam vooral Gorinchem kunnen uitgroeien tot 

een centrum van formaat met een internationale uitvoer. Zoals in paragraaf 2.5.3 wordt 

besproken, is de ligging van dit centrum, dat een oriëntatie in zuidelijke richting had voor de 

afzet van haar producten, er debet aan geweest dat in dit centrum niet de noodzaak gevoeld 

werd om zo sterk op kwaliteit in te zetten als in Gouda. De overige centra waren vooral op 

de regionale en lokale markt gericht en bevonden zich dus in hun voornaamste afzetgebied.  

2.3.4.2. De ligging van het voornaamste pijpenmakercentrum in een gebied met hoge lonen. 

De nijverheid heeft zich veelal gevestigd of verplaatst naar plaatsen waar de laagste lonen waren. 

Dit gold bijvoorbeeld voor de textielnijverheid waar een geleidelijke verplaatsing naar het oosten 

en het zuiden van ons land plaatsvond.284 Dat gold niet voor de Goudse pijpennijverheid. De 

concentratie van pijpenmakers in Gouda is historisch verklaarbaar, doordat juist daar de, in 

de 16e eeuw belangrijke, nijverheid nagenoeg verloren was gegaan, maar er wel florerende 

pottenbakkerijen waren en er juist in het vroege begin van de 17e eeuw Engelse soldaten in 

Gouda werden ingekwartierd. Soldaten die in tijden dat er geen gevechten waren veelal niet 

werden betaald en dus een civiel beroep nodig hadden voor hun bestaan.285 Pijpen maken was 

voor hen een goede optie. Later lag verplaatsing naar gebieden buiten Holland niet meer in de 

rede door de schaal van de productie, de aanwezigheid van veel geschoolde werkers, die een 

jarenlange opleiding hadden genoten. Ook de structuur van de handel was hierin zeer belangrijk, 

waarbij de aanwezigheid van de pijpenmarkt, eerst in Amsterdam en later ook in Gouda, de 

stapelmarkt in Amsterdam en de aanwezigheid van belangrijke tabak- en pijpenhandelaren in 

Amsterdam bepalend waren. 

 Bekijken we de pijpenproductie op West-Europese schaal dan was er in de tweede helft van 

de 18e eeuw weldegelijk sprake van een afname van de productie in Gouda en toename van 

productie in andere centra, zoals het Westerwald nabij Koblenz en in Pruisen waar de lonen lager 

waren. Het lijkt echter reëel dit in termen van concurrentie te beschouwen, waarbij de prijs-

kwaliteitverhouding in een periode van toenemende krapte van de individuele huishoudbeurs 

een voorname rol speelde en niet in termen van verschuiving van de productie naar gebieden 

met lage lonen. Het is immers niet zo dat pijpenmakers uit Gouda zich massaal vestigden in 

andere gebieden. Wel waren er enkele individuen die hielpen bij de opzet van producties in 

andere landen. 

 Voor de lokale en regionale centra was de hoogte van het arbeidsloon van minder belang 

omdat deze centra in hun omgeving hun eenvoudiger producten afzetten en niet hoefden te 

concurreren op de internationale markt. Van Tielhof laat zien dat in de loop van de 18e eeuw het 

belang van de arbeidsintensieve takken van nijverheid afnam ten gunste van kapitaalintensieve 

takken doordat de arbeidskrachten relatief duur waren bij gelijk blijvende lonen, terwijl er geen 

groei van de arbeidsproductiviteit tegenover stond. Kapitaal was daarentegen ruim voldoende 

beschikbaar.286 De Goudse pijpennijverheid vormt hierop in zekere zin een uitzondering omdat 

284  Van Zanden & van Riel, 2000, p. 77, 78.
285  Zie hoofdstuk 1.
286  Van Tielhof, 2002, p. 153. | 125
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mechanisatie in deze nijverheid niet mogelijk was. Het was en bleef dus een arbeidsintensieve 

tak van nijverheid met een geringe kapitaalbehoefte. De stelling van van Tielhof is dan ook niet 

verklarend voor de ontwikkeling van de Goudse nijverheid. Weliswaar was er een grote daling 

van de omzet in de tweede helft van de 18e eeuw, maar de Goudse nijverheid bleef een tak 

van nijverheid die aan velen werk verschafte en zelfs aan het einde van de 18e eeuw nog tot 

de grotere takken van nijverheid behoorde. Dat de Goudse nijverheid niet verplaatste naar 

delen van ons land met lagere lonen is ook te danken aan het feit dat in Gouda weinig andere 

werkgelegenheid was van enige omvang, waardoor daar de lonen in de voornaamste tak van 

nijverheid, de pijpenmakerijen, konden worden verlaagd zonder dat de werkgevers bang hoefden 

te zijn dat veel van hun geschoolde werknemers weg zouden lopen.287 Dit speelde vooral in de 

tweede helft van de 18e en in de 19e eeuw tot 1867, toen de lonen van de Goudse pijpenmakers 

voor het eerst weer werden verhoogd.288 In het vierde kwart van de 18e eeuw ontstond wel enige 

arbeidsschaarste doordat toen veel jonge mannen kozen voor een leven op zee, zowel militair 

als ook civiel.

 De drie algemene oplossingen voor hoge productiekosten zoals de Vries en van der Woude 

noemen: verandering van het productiepakket, arbeidsbesparende technologieën en verplaatsing 

naar gebieden met lage lonen, waren voor de pijpenmakers niet te realiseren.289

2.3.4.3.: De vestiging op een plaats waar de grondstoffen en of brandstoffen niet aanwezig 

waren en motoren van de innovatie290 

Alle pijpenmakerijen in ons land waren gevestigd op plaatsen waar transport over water 

goed mogelijk was en zo de grondstoffen en brandstoffen op goedkope wijze konden worden 

aangevoerd. Hoe groot het belang daarvan was blijkt ondermeer uit de vele kwesties die er 

geweest zijn over de aanvoer van klei en over de turfprijzen en daarmee de baklonen. Deze 

conflicten geven tevens veel inzicht in het functioneren van het gilde en van de stedelijke overheid. 

De klei 

Aanvankelijk werd klei uit Engeland geïmporteerd.291 De relatie van de vele uit Engeland 

afkomstige pijpenmakers met hun land van herkomst zal er zeker voor gezorgd hebben dat 

deze pijpenmakers met Engelse handelaren in zee gingen om klei te bestellen. Ook uit Rouen 

werd klei betrokken. De aanvoer vanuit Engeland werd belemmerd door verschillende wetten 

die de uitvoer verboden omdat pijpenklei ook gebruikt kon worden als vollersaarde voor de 

lakennijverheid. Deze verboden dienden dan ook enkel ter bescherming van de lakennijverheid 

tegen buitenlandse concurrentie.292 Het vroegst bekende archiefstuk over een zending van 

287  Vergelijking van de loonontwikkeling en de sociale omstandigheden van de pijpenmakers in België, ‘s-Hertogenbosch en 
Gouda in de 19e eeuw laat ook zien dat in het centrum Gouda, waar nauwelijks andere werkgelegenheid was, de lonen meer 
verlaagd werden dan in andere centra. Stam, 2015, p. 136.
288  Stam, 2019, in druk.
289  De Vries en van der Woude, 1995, p. 776 en 777.
290  Zie Ohlin, 1957. Heckscher-Ohlin trade theory.
291  Duco, 1981, p. 150. Een voorbeeld is een kleicontract uit 1633 waarbij voor 700 gulden aan klei uit Engeland door de 
Amsterdamse ‘toebacxpijpverkoper’ Jefferreijn Silleman uit Hoorn wordt betrokken. 
292  Cessford, 2001.126 |
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pijpenklei is van 12 augustus 1624 (afbeelding 2.3.4.3.1.).293

Op 21 januari 1627 verleenden de Staten-Generaal aan Franchoys Jorisz. Davids het alleenrecht 

om pijpaarde te verkopen voor een periode van acht jaar binnen de Republiek. Davids was 

afkomstig uit Engeland en werkte als chirurgijn in Amsterdam.294 De klei die uit Engeland hierheen 

kwam was minder geschikt om de hoogste kwaliteit pijpen, fijne pijpen of porceleijne pijpen, 

uit te vervaardigen.295 Het is dan ook niet verwonderlijk dat toen de kwaliteit van de, vooral 

Goudse, pijpen steeds verder toenam, de pijpenmakers steeds meer overschakelden op klei uit 

andere gebieden. Dit was voornamelijk uit het Westerwald nabij Koblenz en uit België, vooral 

Andenne gelegen tussen Namen en Luik aan de Maas en soms uit Noord-Frankrijk. Zo haalden 

Nederlandse kooplieden klei uit Rouen, onder het voorwendsel ballast voor hun schepen nodig 

te hebben. Deze pijpaarde van zeer goede kwaliteit kwam uit Bernay in het departement Eure. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat Lodewijk XIV deze kleiuitvoer verbood, temeer omdat de 

pijpen die van deze klei gemaakt werden voor de Franse roker duur waren.296 Al in 1639 werd er 

door Nederlandse handelaren klei gekocht in Andenne.297 Niet alleen de mindere kwaliteit van 

de Engelse klei, maar ook de successievelijke verboden in Engeland om klei uit te voeren hebben 

bijgedragen aan de overschakeling op pijpaarde uit vooral België en het Westerwald. Dat de 

overschakeling langzaam ging en dat de verboden niet goed werden gehandhaafd moge uit het 

volgende blijken. In 1627 werd in Engeland een totaal uitvoerverbod van klei afgekondigd. Maar 

ondanks dit verbod zijn uit 1629, 1630 en 1637 nog transporten van klei naar Holland bekend. 

298 In 1630 werden de Engelse handelaren Richard Cox en John Wray gearresteerd vanwege de 

uitvoer van klei. Maar in 1637 was er toch weer een transport naar Rotterdam.299 

Op 5 mei 1639 wordt er door de Engelse koning een verbod uitgevaardigd op vervoer van klei van 

293  TNA: E190/28/6 Londen naar Rotterdam, 12 augustus 1624 (London Port Books in The National Archives (TNA). Letterlijk 
staat hier: In le Griffin of Roterdam Ric[ard] Hooker m[aste]r v[er]s[u]s p[rae]d John Lee ind[igenous] xxij tonnes English earth 
To make pottes & tobacco pipes V li xs  vs vjd. In hedendaags Engels: In the Griffin of Rotterdam, Richard Hooker, master, to 
[the place] aforesaid [i.e. Rotterdam] John Lee, an English merchant, 22 tonnes of English Earth To make pots and tobacco 
pipes Valued at £5 10/- Customs duty 5/6d. Vriendelijk ter beschikking gesteld door Peter Taylor.
294  Brongers, 1964, p. 32.
295  Goedewaagen, 1941, p. 48.
296  Leclaire, 2011, p. 40
297  Souris, 1995, p. 134. 
298  Bijdrage Peter Taylor Society for Clay Pipe Research, conference 23 september 2017 in Stoke-on-Trent. 
299  In 1637 stated that he bought clay from Richard Rodes of Maidstone and sold 76 loads to Henry Baldroe, a ‘Norfolk-man’ 
and merchant at James Deckvers house in Rotterdam. (Uit bijdrage Peter Taylor Society for Clay Pipe Research conference 23 
september 2017 in Stoke on Trent).

AFBEELDING 2.3.4.3.1.: 
De vroegst bekende 

zending van pijpenklei uit 
Engeland naar Rotterdam 

van 12 augustus 1624.
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haven naar haven, vermoedelijk als steun voor de pijpenmakers uit Londen en Westminster.300 

De invoer van Engelse klei is dan al ver over zijn hoogtepunt heen. Toch werd nog in 1644 door 

Willem Hendricks, pijpenmaker in Amsterdam verklaard dat ‘tot het maecken van toebackpijpen 

Syberchsche, Frettensche en Suitberchsche aarde, alle van Ceulen comende, item Luycksche ende 

Namensche aerde, gelyck mede Fransche aert, Engelsche poelsaert, ende Engelsche Eijlewitts 

aert. Mitsgaders Frederichsche aarde komende van Munster ende ten laetsten noch aerde, 

comende uyt ’t land van Hesschen’ werd gebruikt.301 In 1647 verbood het parlement van Engeland 

en Wales de uitvoer van ondermeer pijpenklei.302 Ook door de Navigation Acts was het al snel 

daarna eveneens niet meer goed mogelijk om klei uit Engeland te betrekken. De Nederlandse 

pijpenmakers en zeker de Goudse, waren toen in meerderheid al overgeschakeld op pijpaarde 

uit Duitsland en België vanwege de betere kwaliteit daarvan. 

 Omdat de aangevoerde klei vaak bij het overladen in de schepen van de marktschippers in 

Dordrecht verontreinigd raakte nam een aantal Goudse pijpenmakers in 1664 het initiatief zelf klei 

uit Duitsland te importeren.303 Ook waren er contracten van groepen Goudse pijpenmakers met 

schippers. In 1666 was er een contract tussen de schipper Willem van Houten en 16 pijpenmakers 

voor het halen van klei uit Keulen voor de prijs van 48 stuivers per ton (harington); in 1668 tussen 

schipper Bartholt Oldenrogge met 22 pijpenmakers; in 1669 tussen schipper Wouter Woutersz. 

met 26 pijpenmakers en in 1670 tussen de schipper Evert Claasz. en 35 pijpenmakers.304 

 Klei werd gemeten in haringtonnen en in 1636 waren er in Gouda al twee kleimeters 

aangesteld. Deze ontvingen daarvoor 1 stuiver per ton, waarvan de helft door de koper en de 

andere helft door de verkoper werd betaald.305 Ook in andere plaatsen kende men kleimeters. 

In Amsterdam werd bijvoorbeeld in 1637 een stadsverordening opgesteld waarin bepaald werd 

dat geen der soorten klei voortaan verkocht mocht worden zonder dat daar een kleimeter bij 

aanwezig was, die door de Heren Burgemeesters aangesteld werd. Op overtreding stond een 

boete van 6 gulden.306 

 Voor het maken van de pijpen werd de klei van verschillende herkomst gemengd, om zo de 

juiste samenstelling te verkrijgen. Klei uit het Westerwald en uit Andenne was geschikt om 

als mengsel te dienen voor de beste soorten pijpen. Aanvankelijk werd klei uit verschillende 

gebieden betrokken, echter in de tweede helft van de 17e eeuw werd nagenoeg alleen 

nog een mengsel van klei uit Andenne en het Westerwald gebruikt. De recepten voor de 

kleimengsels waren geheim en veelal een persoonlijk bezit van een pijpenmaker. De verbetering 

van de kleimengsels was een motor voor de innovatie (zie ook de volgende paragraaf). 

300  And His Majestie doth further Will and command all the Farmors and Officers of His Customs … that they … do not 
permit or suffer any of the said Fullers-Earth or Tobacco-pipe Clay to be Laden, Shipped, Waterborn, or Transported from Port 
to Port, under any pretence or colour whatsoever …’ (Uit bijdrage Peter Taylor Society for Clay Pipe Research conference 23 
september 2017 in Stoke on Trent).
301  Sander, 1966, p. 250. Duco, 1981, p. 159.
302  http://nla.gov.au/nla.cat-vn870996.
303  Goedewaagen, 1941, p. 52-57.
304  Kompagnie, 2005, p. 209.
305  Kompagnie, 2005, p. 209. De werktijden van de kleimeters waren in de zomer van 6-12 en 13-20 uur; in de winter van 
8-12 en 13-18 uur.
306  Duco, 1981, p. 150-151. De verordening heette: ‘Van de Vul- Pijp- en Plateel-Aarde’.128 |
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In 1687 werd via de Goudse handelaar Christoffel Horningh een contract afgesloten met een 

Keulse koopman die pijpaarde kon leveren uit Zumdorf, Siegburg en Dollendorf. In dit contract 

verklaarde de Keulse kleihandelaar dat hij alle klei zou leveren aan Horningh behalve een klein 

deel voor de pijpenmakers in Duisburg en Wesel. Ook in een later contract met een schipper 

die voor Horningh werkte kwam een dergelijke bepaling voor ten aanzien van de ‘pijpenmakers 

boven Nimwegen ende tot Nimwegen’. 307 Ook een klacht uit 1661 van Leidse pijpenmakers 

over het feit dat klei eerst via Gouda moest worden verscheept, zodat zij tweede keus aarde 

geleverd kregen, laat zien dat het Goudse gilde voortdurend probeerde om haar machtspositie, 

die bestond dankzij de grote leveranties van klei, uit te buiten en zo de concurrentie te benadelen 

en de kleischippers aan tal van bepalingen te binden.308 Echte controle over de aanvoer van de 

grondstof klei, zoals Israel als essentiële factor ziet voor de ontwikkeling van de nijverheid in een 

gebied met zo hoge loonkosten als de Republiek, was niet aan de orde.309 Slechts de omvang 

van de hoeveelheid pijpaarde die in Gouda nodig was zorgde ervoor dat de productiegebieden 

en handelaren een zekere afhankelijkheid hadden van de verkoop van deze klei, waardoor een 

geregelde aanvoer toch gegarandeerd was en de Goudse pijpenmakers de beste klei verkregen. In 

de eerste helft van de 17e eeuw konden de Goudse pijpenmakers dit voordeel nog niet realiseren. 

Dat de kwaliteitsontwikkeling in Gouda al in het tweede kwart van de 17e eeuw veel sneller 

ging dan in Amsterdam heeft dus niet te maken met de Goudse invloed op de kleileveranties. 

Het belang voor handelaren van de kleileveranties aan Gouda wordt bijvoorbeeld geïllustreerd 

door het feit dat toen er vanaf 1740 problemen waren met de aanvoer van klei uit België, deze 

problemen opgelost werden vanwege de omvang en dus het economisch belang van de verkoop 

van klei aan de Goudse pijpenmakers.310 

 Dat Gouda al spoedig eerste keus pijpaarde kreeg zal zeker bijgedragen hebben aan de kwaliteit 

van de Goudse pijpen en innovaties gestimuleerd hebben.

 De ontwikkeling van de handel in pijpaarde laat zien dat deze steeds ingewikkelder werd. 

Waar in het begin sprake was van enkele handelaren, Goudse schippers en leveranciers 

uit de gebieden waar klei gewonnen werd, zo werd later een steeds ingewikkelder 

handel zichtbaar, waar pijpenmakers en pottenbakkers een grote rol in speelden.311  

Voor geen van de Nederlandse centra gold dus dat er de mogelijkheid was klei in de directe 

omgeving te winnen. Alle centra waren in nagenoeg gelijke mate afhankelijk van import van klei, 

met vermoedelijk een voordeel voor die centra die aan de grote rivieren en zoals Gouda en Alphen 

aan een doorgaande vaarverbinding gelegen waren. Voor 1647, dus voordat de uitvoer van klei 

307  Duco, 1978, p. 16.
308  Van der Meulen, 1999, p. 1145. Duco, 1981, p. 214, 224. 
309  Israel, 1991, p. 353. 
310  Tot 1740 ging alle vervoer van pijpaarde uit Andenne over de Maas. Na een conflict tussen het Prinsdom Luik en het 
Brusselse hof over douanerechten stagneerde de handel. Een trio van financiers onder leiding van de Namense bankier 
Philippe Antoine Lamquet zorgde voor een nieuwe transportroute waarbij de klei tussen Namen en Brussel met wagens 
vervoerd werd en later van Namen naar Leuven. Hij had hiertoe een monopolie. Na Lamquet kreeg Henri van Aerschot, 
handelaar in Leuven, het monopolie. Van Aerschot associeerde zich met Charles Wouters, een handelaar in Leuven waarvan 
de kinderen in 1788 het alleenrecht voor het transport verkregen. Verschillende pijpenmakers in de Zuidelijke Nederlanden 
hadden last van het monopolie, waaronder Charles Claessen in Antwerpen. Fraikin, 1979, p. 17 en 19.
311  Van der Meulen & Smeele, 2012, p. 58. | 129
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uit Engeland en Wales verboden werd, hadden met name de pijpenmakers in de zeehavens een 

voordeel bij de import van klei uit Engeland ten opzichte van meer landinwaarts gelegen centra. 

 

De turf, een motor voor de innovatie en een bron van conflicten

Turf was een relatief goedkope energiebron die vrijwel constant makkelijk beschikbaar was. Dit 

was dan ook de meeste tijd een stabiliserende factor voor de prijsvorming van de pijpen.312 Pas 

in de tweede helft van de 18e eeuw veranderde dit structureel. 

 In de 17e eeuw werd de turf voor de Goudse ovens nog in de omgeving gewonnen. Dat in het 

westen van ons land aanvankelijk turf in voldoende mate beschikbaar was, was een belangrijke 

factor voor de vestiging van de pijpenmakers in tal van centra in het westen van ons land. Later, 

vanaf 1675, werd turf van elders aangevoerd omdat deze brandstof in de omgeving van Gouda 

van een mindere kwaliteit was dan de zogenaamde Friese turf.313 In een bericht uit 1699 wordt 

dan ook de Friese turf als brandstof genoemd.314 In 1738 wordt alleen nog maar gesproken 

van ’Friesche turf’.315 Met deze turf waren de ovens beter, regelmatiger en op een hogere 

temperatuur te stoken.316 Dit was op zich al een innovatie, maar vermoedelijk heeft dit het ook 

mogelijk gemaakt om met andere kleisamenstellingen/mengsels te gaan werken.317 Vermoedelijk 

heeft daarom het gebruik van de Friese turf en de aanvoer van eersteklas klei een reeks verdere 

innovaties mogelijk gemaakt die tot een ongekende productverfijning en kwaliteitsverbetering 

in de periode 1690-1740 hebben geleid. Ook de manier waarop de pijpen in de oven werden 

gebakken verbeterde in die tijd.318 Een serie kwaliteitsverbeteringen die elders niet makkelijk 

na te volgen waren. In Gouda daarentegen werden innovaties snel bekend door de beperkte 

omvang van de stad, het feit dat de pijpenmakers hun pijpen slechts bij enkele pottenbakkers 

lieten bakken en doordat knechten die nieuwe kennis naar een andere pijpenmaker mee konden 

nemen hun loon konden verbeteren. De gilderegels konden dit laatste nauwelijks voorkomen. De 

periode van de ontwikkeling van nieuwe technieken was ook de periode waarin de steel en de 

scherf van de ketel steeds dunner werden en de overgang gemaakt werd van het dubbelconische 

model , via het trechter model naar de pijpen met een ragfijne steel met een ovoïde kop (zie 

paragraaf 1.3.). De vormverandering was alleen mogelijk dankzij een reeks technische innovaties 

312  De Vries en van der Woude, 1995, p. 770.
313  De Neve, 2002, p. 350.
314  Van Balen, 1947, p. 45, 46.
315  Goedewaagen, 1947, p. 113.
316  Er hebben vele verschillende kwaliteiten turf bestaan, afhankelijk van de plek en de aard en samenstelling van het 
veenpakket. In de eerste plaats is een onderscheid te maken tussen turf die gewonnen werd uit het laagveen en turf uit het 
hoogveen. De eerste werd onder de waterspiegel weggebaggerd en vervolgens gedroogd, hoogveen werd eerst ontwaterd en 
daarna werd de turf in lagen gestoken. Naarmate diepere lagen bereikt werden, was de kwaliteit van de hoogveenturf beter, 
dat wil zeggen de verbrandingswaarde hoger en de brandkwaliteiten beter. In het laagveen bestond dat onderscheid niet. Ook 
de steen- en pannenbakkerijen hadden altijd al een voorkeur voor het gebruik van hoogveen bij het branden van de (veld)
ovens. Hoogveenturf brandde gelijkmatiger en gaf minder as. Van laagveen werd nog wel eens gezegd dat het “dovig” was. 
Vriendelijke mededeling M. A. W. Gerding Provinciaal historicus Drenthe, 9-10-2018.
317  Nader keramisch-technisch onderzoek is gewenst om het hier gestelde nader te onderbouwen. Duco, 1988, p. 68 geeft 
aan dat een vernieuwd systeem van bereiding leidde tot een taaiere en beter bewerkbare klei. Helaas wordt niet aangegeven 
hoe dat plaatsvond. 
318  Duco, 1988, p. 68 noemt een betere manier om de pijpenpotten te vullen. Vermoedelijk wordt hier geduid op het 
gebruik van een trompet (een steun) in het midden van de pijpenpot en het gebruik van schrobbeles (fijne vermalen korrels 
van gebakken pijpaarde) om kromtrekken en plakken tegen te gaan.130 |
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die daar parallel mee opliepen, die de keramische eigenschappen zo verbeterden dat het mogelijk 

werd om pijpen met zo’n dunne steel en scherf te maken. Hierdoor werd een pijp ontwikkeld 

met nauwelijks geëvenaarde keramische en artistieke kwaliteiten en gebruikskwaliteiten. Hoe 

bijzonder de kwaliteit van de beste Goudse pijpen was wordt geïllustreerd door het rapport uit 

1770 van de adviseur Paradis van de Raad van Financiën over de toestand van de pijpennijverheid 

in Wallonië.319 Paradis noemt in dit rapport de samenstelling van de klei (klei uit Andenne 

gemengd met een minder fijne klei uit het Westerwald), de bouw van de Hollandse ovens en de 

wijze waarop de Hollandse pijpenmakers de temperatuur konden reguleren, het gebruikte water 

en de manier waarop de pijpen werden gemaakt (zie ook paragraaf 3.1.2.).320 

 De reeks innovaties is een voorbeeld van een ontwikkeling die overeenkomt met het door 

Schumpeter geformuleerde theorema van de creatieve destructie, een proces van voortdurende 

innovatie , waarbij succesvolle toepassing van nieuwe technieken de oude doen verdwijnen.321 

In paragraaf 2.12. wordt nader ingegaan op hoe de innovaties passen in de theorie van Porter. 

Na 1740 blijft het pijpenmodel en de technische ontwikkeling op het dan bereikte niveau en 

zal pas tegen het eind van die eeuw licht afnemen als gevolg van de bezuinigingen vanwege 

de economische omstandigheden. Later zou de Friese turf vervangen worden door, eveneens 

hoogwaardige, Groningse en Drentse turf. 

 Het bakloon was afhankelijk van de turfprijs. Niet alleen in Gouda, maar ook in andere 

centra zijn er door de geschiedenis heen herhaaldelijk conflicten geweest over de hoogte van 

het bakloon tussen de pijpenmakers en de pottenbakkers.322 Uit een conflict in Schoonhoven 

blijkt dat daar het bakloon varieerde met het aantal pijpen dat per pot gebakken werd. 323 

In 1683 werd in Gouda het pottenbakkersgilde opgericht. De economische ontwikkeling van 

de pottenbakkerijen was toen op haar hoogtepunt.324 Met de oprichting van dit gilde had de 

stedelijke overheid bij conflicten tussen de pottenbakkers en de pijpenmakers twee gilden 

die met elkaar konden onderhandelen en die al of niet gezamenlijk de uitkomsten van deze 

onderhandelingen aan het stadsbestuur konden voorleggen voor besluitvorming. Met de 

oprichting van het pottenbakkersgilde kwam ook een eind aan de monopoliepositie van enkele 

pottenbakkers voor de vervaardiging van kappen en pijpenpotten.

 Er zijn in Gouda in de loop van de jaren vele conflicten geweest over het bakloon tussen de 

pijpenmakers en de pottenbakkers, ondanks de gemeenschappelijke afspraken daarover tussen 

beide gilden. De eerste afspraken dateren al van voor de gildetijd. Zo liepen de onenigheden over 

het bakloon van vlak na het rampjaar zelfs uit in het oproer van september 1674 tegen de hoge 

turfprijzen. Toch werd in 1675 het bakloon als gevolg van de inundaties en de oorlogshandelingen 

tijdelijk weer verhoogd tot zeven stuivers en een blank per pijpenpot.325 In 1683 toen de impost 

319  Fraikin, 1981, p. 36, 37
320  Hoe de temperatuur werd gereguleerd is voor de pijpenovens onbekend, maar zal vermoedelijk niet veel anders geweest 
zijn dan voor het bakken van ander aardewerk. Wat Paradis bedoelde met het gebruikte water is niet duidelijk.
321  Schumpeter, 1942, p. 81 e.v.
322  Zie ook paragraaf 2.8.
323  Stam, 1989, p. 126.
324  Van der Meulen & Smeele, 2012, p. 50.
325  Zie ook paragraaf 2.10.1. | 131
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op turf weer tot het oude niveau werd teruggebracht daalde het bakloon ook weer naar het 

oude niveau van zeven stuivers. In 1724 waren het de pottenbakkers die om een verlaging van 

de baklonen vroegen om allerlei schimmige prijsontduikingen tegen te gaan. In 1747 waren er 

weer moeilijkheden.326 In een overeenkomst van 19 artikelen werden de rechten en plichten 

vastgelegd en het bakloon kwam uit op 6 stuivers per pot.327 In 1748 gooiden enkele honderden 

werkeloze pijpenmakers ruiten in bij pottenbakkers, toen de aanvoer van Friese turf stagneerde 

en de pottenbakkers niet voor de pijpenmakers konden bakken.328 Deze boosheid moet, gelet op 

de stagnatie in de Goudse pijpennijverheid in die tijd, vermoedelijk ook gezien worden als een 

uiting van frustratie over de afnemende werkgelegenheid in de pijpennijverheid. 

 De overeenkomst van 1747 maakte geen eind aan alle conflicten tussen de pottenbakkers en 

de pijpenmakers. Met name de klachten van de pijpenmakers dat de pottenbakkers te veel macht 

kregen en ovens sloten veroorzaakte onrust en de pijpenmakers verweten de pottenbakkers dat 

hierdoor te weinig capaciteit aanwezig bleef en de pijpen soms slecht gebakken werden. Als 

uitkomst van dit conflict konden de pijpenmakers nu zelf ovens plaatsen.329 

 Na veel geharrewar over turfprijzen en baklonen, die in 1760 verhoogd werden naar 7 stuivers, 

was er in 1764 door de pottenbakkers en pijpenmakers gezamenlijk een regeling getroffen die 

ruim 20 jaar in stand bleef.330 Het bakloon werd toen gekoppeld aan de turfprijs en varieerde 

van 6 tot 9,5 stuivers per pot. Zowel de turfprijzen als de impost op de turf schommelden in die 

tijd.331 In 1785 speelde de kwestie weer op toen een groep patriottische pijpenmakers, die zich 

de ‘Groep der particuliere pijpmakers’ noemde, een memorie zond over de misdragingen van de 

pottenbakkers aan het gildebestuur. Toen de overluiden en dekens van het pijpenmakersgilde 

er door hun politieke verdeeldheid niet uitkwamen zonden zij de memorie om advies aan het 

pottenbakkersgilde. Deze zond een verweer. Daarna moest de vroedschap beslissen en omdat de 

door hen benoemde commissie allen uit patriotten bestonden kwam er in 1787 een oplossing die 

een zeer oneerlijke regeling voor de veelal prinsgezinde pottenbakkers inhield. De samenwerking 

tussen de pottenbakkers en de pijpenmakers was hierdoor ernstig verstoord en dit leidde na 

1795, na de opheffing van beide gilden, tot moeilijkheden die het verval van de pijpennijverheid 

nog verder verergerden.332

 Ook voor turf gold dat de afstand tot de winplaats een verschil in kosten betekende voor de 

diverse centra. Hierdoor hadden centra in Noord-Nederland, vooral in de 18e eeuw, een voordeel, 

wat mogelijk bijgedragen heeft aan de levensduur van deze centra.

Het feit dat de klei, maar ook turf van ver moest worden aangevoerd heeft de ontwikkeling van de 

Hollandse pijp tot een internationaal belangrijk exportproduct niet belemmerd. De theorie van 

de Zweedse onderzoekers Eli Hechscher en Bertil Ohlin, die stelden dat landen vooral producten 

326  Van der Meulen & Smeele, 2012, p. 56.
327  Duco, 1978, p. 19.
328  Dekker, 1977, p. 314. Anoniem, 1748, p. 356.
329  Zie paragraaf 2.3.
330  Brief van 20 november 1764 aan de magistraat van de stad Gouda, namens het pottenbakkers- en pijpenmakers gilde.
331  Van der Meulen & Smeele, 2012, p. 57.
332  Goedewaagen, 1947, p. 115 , 116.132 |
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exporteerde waarvoor gold dat er een productiefactor was die in grote mate in dat land aanwezig 

was, gaat niet op voor de Nederlandse kleipijpennijverheid.333

2.4. Handelsrelaties

2.4.1. De grote tabakshandelaren die pijpen met hun naam op de steel leverden

Een aantal grote Amsterdamse tabakshandelaren, zoals Frans van de Velde Sr. en diens zonen 

Frans en Jacob van de Velde, Jan Georg Burgklij en Ertwijn Zapfenbergh liet in Gouda pijpen 

vervaardigen met hun naam op de steel. Deze grote tabakshandelaren waren geen lid van het 

Goudse gilde en betrokken hun pijpen bij vaste pijpenmakers. De tabak- en pijpenhandelaar 

Christiaan Daniel Bramigk liet zelfs pijpen met zijn familiewapen erop in Gouda maken.334

Amsterdam was in de tweede helft van de 17e eeuw de grote stapelplaats van tabak geworden. 

De tabaksfabricage/tabaksspinnerij beleefde in de periode 1670-1730 in Amsterdam haar 

hoogtepunt.335 Dit hoogtepunt valt samen met ongekend grote productie van inlandse tabak in 

die periode. Deze productie maakte het mogelijk om buitenlandse tabakken te versnijden met 

de veel goedkopere en minder goede inlandse tabak en zo grote exporten van goedkope tabak te 

realiseren.336 Deze inlandse tabak werd ook grotendeels in Amsterdam verwerkt. Amsterdam was 

naast Duinkerken en Straatsburg één van de drie grootste tabaksnijverheidcentra. In 1706 waren 

er in Amsterdam dertig tot veertig grote tabaksspinnerijen en ongeveer 10 grote kerverijen en 

vele kleinere die voorzagen in de binnenlandse vraag.337 In 1718 waren er in Amsterdam maar 

liefst 193 tabakswinkels.338 

 De genoemde tabakshandelaren behoorden tot de grootste tabakshandelaren in die tijd. 

Zij exporteerden veel naar Duitsland en het Oostzeegebied, ondermeer een Nederlandse 

commerciële vinding, de brieftabak.339 Deze brieftabak met merk en naam van deze handelaren 

werd veel verkocht aan meer gegoede klanten. Het waren ook deze klanten die de beste kwaliteit 

pijpen kochten. Door nu de naam van deze handelaren op de steel te zetten waren deze pijpen 

een goede reclame voor hun gewaardeerde product. 

 De genoemde tabakshandelaren hadden ieder een vaste relatie met een pijpenmaker die voor 

hen alle pijpen vervaardigde. Zo vervaardigde Arij Jacobsz. Danens (werkzaam 1697-1722) en zijn 

zoon Jacob Arijsz. Danens (werkzaam 1722-1759) pijpen met het merk ‘de Molen’ voor de van 

de Velde’s.340 Uit een boedelinventarisatie uit 1718 die na het overlijden van Frans van de Velde 

333  Zie Bochove, 2008, p. 22.
334  Van der Lingen, 2016, p. 31, 32.
335  Roessingh, 1978, p. 394, e.v.
336  Dat de inlandse tabak van een slechte kwaliteit was is ondermeer bekend uit het relaas van ene Bosman uit 1705 die de 
negers in Ghana die Spaanse of Virginische tabak rookten prijst, om hun goede smaak, maar diegenen die zich met ‘Amorsfort 
weed’ tevreden stelden belachelijk maakte. Bullwinkle, (manuscript on Ashantee Pipes), Part 1 Tobacco England, ca 1948, p. 1. 
In Duco, 2006, p. 1.
337  Roessingh, 1978, p. 78.
338  Duinen, 1998, p. 66.
339  Van der Lingen, 2013, p. V en VI. Brieftabak was in kleine porties aan eindverbruikers verzendbare tabak.
340  In het bedrijf van Philip Hoogenboom in Aarlanderveen zijn deze pijpen ook nagemaakt. Zie van der Meulen, 1986, p. 76. | 133
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Sr. is opgemaakt blijkt dat deze aan Danens in 1701 en 1714 sommen geld geleend heeft van 

respectievelijk 250 en 600 gulden, tegen een vaste rente, waarmee Danens mogelijk zijn beginnend 

bedrijf gefinancierd heeft.341 Opvallend is dat Danens zelf ook handelaar en pijpenmaker was 

met het recht op uitbesteding (afbeelding 2.4.1.1.). Hoe belangrijk deze tabakshandelaren waren 

voor de pijpenmakers blijkt ondermeer ook uit het feit dat de van de Velde’s grote partijen tabak 

en pijpen stuurde naar ondermeer de steden Leipzig, Halle, Maagdenburg en Berlijn.342 Tegen 

1750 trekken de van de Velde’s zich uit de pijpenhandel terug.343 344

Burgklij heeft pijpen laten vervaardigen bij van der Spelt (merk 66 gekroond). Het is geen toeval 

dat Hermanus van der Spelt in hetzelfde jaar (1720) met zijn pijpenmakerij begint als Burgklij met 

zijn tabakshandel. Waarschijnlijk is er hier ook sprake van dat de pijpenmaker financiering kreeg 

van de tabakshandelaar voor de opzet van zijn bedrijf.345 In 1746 overleed van der Spelt. Het merk 

66 gekroond was na het overlijden van van der Spelt vacant tot 1756 en dus zijn alle gevonden 

pijpen met de naam van Burgklij erop van voor 1746. Het is niet aannemelijk dat het relatief 

kleine bedrijf van van der Spelt op een andere wijze dan via Burgklij zijn pijpen exporteerde.346 

Buitenlandse vondsten met het merk 66 gekroond zullen dan ook Burgklij pijpen zijn. 

 Zapfenbergh liet pijpen produceren met als merk de Staande leeuw. Al deze pijpen dragen 

de naam van deze tabakshandelaar verkeerd geschreven als Sapfenberg of een andere variant 

beginnend met een S. Of deze pijpen alleen in Gouda of ook in Aarlanderveen vervaardigd zijn 

is vooralsnog onduidelijk. Vermoedelijk liet hij ook pijpen in Duitsland vervaardigen. Zo is er een 

pijp uit Freiberg bekend met het merk de 6 gekroond en de naam Sapfenbergh op de steel.347 

Vermoedelijk hebben ook de opvolgers van Zapfenbergh pijpen laten vervaardigen met de tekst 

Sapfenbergh op de steel.348 Na de dood van Zapfenberg in 1729 hebben zijn opvolgers, eerst 

zijn kinderen, de verkoop van pijpen met de naam Sapfenberg voortgezet en na 1750 hebben 

mogelijk Jan Bulte, Cornelis Dirksz. Kuijper en Hendrik Hussem deze productie en verkoop 

eveneens vervolgd. Tot wanneer dit is gebeurd is onduidelijk, maar bodemvondsten van pijpen 

341 Van der Lingen, 2013, p. 29.
342  Van der Lingen, 2016, p. 36.
343  Van der Lingen 2013, p. 33.
344  Van der Lingen, 2013, p. 30.
345  Van der Lingen, 2013 p. 53.
346  Van der Lingen, 2013, p. 53.
347  Articus, 1997, p. 20 e.v.
348  Van der Lingen, 2013, p. 87.

AFBEELDING 2.4.1.1.: Pijp met een 
bijzonder model (dopvormige ketel) 
gemaakt voor de tabakshandelaar 
Frans van de Velde, tussen 1715 
en 1717(?), door de Goudse 
pijpenmaker Arij Jacobsz. Danens 
met het hielmerk de Molen. De 
naam van de tabakshandelaar Frans 
van de Velde is gestempeld op de 
steel. Collectie Han van Leeuwen, 
foto Bert van der Lingen. 344
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met deze aanduiding van na 1750 duiden hier wel op. 

 De in 1700 in Köthen geboren en in 1743 in Amsterdam overleden tabak- en pijpenhandelaar 

Christiaan Daniel Bramigk liet zelfs pijpen met zijn naam en familiewapen, dat zeer waarschijnlijk 

zijn firmamerk/bedrijfsmerk was, op de ketel produceren (afbeelding 2.4.1.2.). In tegenstelling tot 

de hiervoor genoemde handelaren liet hij de pijpen bij verschillende belangrijke en exporterende 

pijpenmakers vervaardigen: Abraham Eling de oude (merk de Parel), Cornelis de Vink (merk HHH) 

en Cornelis Nanne van Leeuwen (merk Hoed gekroond). Waarschijnlijk bestelde Bramigk deze 

bijzondere pijpen voor specifieke afnemers in Sachsen-Anhalt. Daarnaast handelde hij in pijpen 

en tabak.349

Ook handelaren in pijpen en pijpenwinkeliers lieten pijpen vervaardigen met hun naam op 

de steel zoals Jac. Broelant, Daniel Harmsz. Broelant, George Moses, Simon Plaat, Pieter van 

Tienhoven, Dirck Entvogel en Grietje Visser. 350

 Twee van de boven besproken tabakshandelaren, die ook pijpen verhandelden, hebben 

dus vermoedelijk de opzet van de pijpenmakerijen waar zij hun pijpen lieten vervaardigen 

gefinancierd. Externe financiering van de opzet van een pijpenmakerij gebeurde wel vaker. Zo 

heeft de Woerdense tabak- en pijpenhandelaar Hendrik Straatman aan het eind van de 18e 

eeuw de opzet van de pijpenmakerij van Hendrik Hunk (1790-1800, merken 19 gekroond en TI 

gekroond) gefinancierd.351 

 Over de manier waarop deze pijpen van de tabakshandelaren werden afgezet kan dankzij het 

feit dat na het overlijden van Burgklij slechts één kistje met pijpen in zijn kelder werd gevonden de 

veronderstelling worden gemaakt dat deze tabakshandelaren grote partijen pijpen rechtstreeks 

door de pijpenmakers naar tussenhandelaren lieten zenden en via hen al of niet via meerdere 

tussenhandelaren naar de eindafnemers. Slechts kleine orders, bijvoorbeeld voor klanten in 

Amsterdam, werden door deze tabakshandelaren zelf geleverd.352 Bovenstaande laat niet alleen 

zien hoe groot de relatie was tussen sommige pijpenmakers en de tabakshandel, maar geeft ook 

inzicht hoe de handel in pijpen verliep. 

349  Van der Lingen, 2016, p 31-37.
350  Duco, 1987, p. 83. Van der Lingen, 2016, p. 91 en 103.
351  Van der Lingen, 2008, p. 83, 84.
352  Van der Lingen, 2013, p. 55.

AFBEELDING 2.4.1.2.: Pijp 
die speciaal voor de tabak- en 

pijpenhandelaar Bramigk 
gemaakt is met zijn familiewapen. 
Merk HHH, pijpenmaker Cornelis 
de Vink, 1740-1743/45. Collectie 
auteur, foto Bert van der Lingen.
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Dat de tabakshandelaren in het algemeen slechts pijpen met één merk lieten vervaardigen toont 

aan dat de verkoop op merk niet alleen voor de pijpenmakers van belang was om orders op 

binnen te halen, maar dat ook de tabakshandelaren daarvan profiteerden omdat deze pijpen 

met zo’n merk direct door de klant werden geassocieerd met de tabak van deze handelaren 

en deze pijpen dus een rol speelden in de promotie van hun tabak. Veelal werden deze pijpen 

meegezonden met kleinere hoeveelheden tabak die rechtstreeks aan eindverbruikers werden 

geleverd. De ‘identiteit’ van de pijp was daarvoor dus van belang. Ook omgekeerd profiteerden 

deze pijpenmakers van de relatie die de klanten legden tussen pijpenmerk en de bijbehorende 

tabak.

Al in het begin van de 18e eeuw verlegde een aantal Amsterdamse tabaksspinners hun activiteiten 

naar centra van inlandse teelt in Gelderland en Utrecht. Omdat in deze inlands gelegen centra de 

kosten van levensonderhoud en de lonen lager waren dan in Amsterdam en tevens geen impost 

werd geheven op de binnenkomende producten in Holland, vormden deze tabaksverwerking een 

sterke concurrentie voor de Amsterdamse bedrijven.353 In 1724 zonden de directeuren van de 

‘Sociëteit van kooplieden en fabrikeurs van inlandse gesponnen tabak in Holland’ een rekest aan 

de Staten van Holland om maatregelen te nemen om de ‘verkeerde praktijken’ van de vestiging 

buiten Amsterdam van tal van spinnerijen tegen te gaan.354 De maatregelen die het jaar daarop 

werden genomen waren in sterke mate belemmerend voor de spinnerijen die naar Gelderland 

en Utrecht verplaatst waren. Maar in feite was het niet de uitwaaiering naar andere delen van 

ons land die veroorzaakte dat de tabaksnijverheid steeds meer begon te kwijnen. Al rond 1720 

was de Amsterdamse tabaksnijverheid en handel over haar hoogtepunt heen. In 1738 werden de 

maatregelen tegen de bedrijven buiten Amsterdam teruggedraaid toen niet alleen die bedrijven, 

maar ondermeer ook de Staten van Gelderland en Utrecht en de stad Amersfoort en wat vooral 

doorslaggevend was, de Hollandse spinners en tabakskooplieden, erop aandrongen om de 

maatregelen van 1725 af te schaffen. Deze spinners en kooplieden hadden eveneens last van de 

maatregelen omdat hierdoor geregeld impost betaald moest worden en hun grondstoffen dus 

duurder werden. In een tijd dat de buitenlandse concurrentie steeds heviger werd moest immers 

zo goedkoop mogelijk geproduceerd worden. De maatregel van 1738 kwam te laat. De neergang 

was al in volle gang en de achteruitgang trof niet alleen de Amsterdamse spinnerijen, maar 

ook die in Utrecht en Gelderland. Als oorzaken moeten vooral gezien worden de economische 

veranderingen in Europa, de mercantilistische maatregelen in tal van staten en de daling van de 

tabaksprijzen in Europa. De Engelse tabakken werden steeds goedkoper en het mengproduct van 

Virginiatabak en inlandse tabak, waarop het Amsterdamse centrum vooral dreef, werd steeds 

minder concurrerend. Ook de tabaksteelt in andere delen van Europa droeg bij aan de neergang 

van de inlandse teelt en daarmee aan de sterk verminderende betekenis van Amsterdam als 

centrum van tabaksverwerking. Wel was er nog een aanzienlijke export van tabaksblad, maar de 

353  Roessingh, 1976, p. 430-431. In Gelderland werd gezegd: ‘de daghuuren, de levensmiddelen 
en consumptien zijn hier verdraaghelijker en daar den impost bij uit-gewonnenwordende, kan geen 
Amsterdammer tegen haar markten’. 
354  Roessingh, 1976, p. 431.136 |

2.4



spinnerijen kwijnden en werden steeds geringer in getal.355 

In 1751 waren er in Amsterdam nog slechts 10 spinnerijen over tegen 30 tot 40 in het begin van 

die eeuw. Ook aan de uitbetaalde lonen, zoals opgetekend door de Hollandse fabrikeurs in 1732, 

is de neergang goed te volgen (grafiek 2.4.1.1.). 356 357 

 

Het waren ondermeer ook handelaren in tabaksproducten die Goudse pijpen afzetten en 

waarmee sommige Goudse pijpenmakers relaties onderhielden. Het is dan ook te verwachten 

dat de neergang van de Amsterdamse tabaksnijverheid aanzienlijke gevolgen heeft gehad voor 

de Goudse nijverheid. Helaas zijn er over de gevolgen voor de pijpenmakers geen gegevens 

bekend. Uit de tweede helft van de 18e eeuw zijn geen nieuwe relaties tussen Amsterdamse 

tabakshandelaren en Goudse pijpenmakers meer in de archieven teruggevonden. Vermoedelijk 

leverden in het begin van de tweede helft van de 18e eeuw van de grote tabakshandelaren alleen 

Entvogel en de opvolgers van Zapfenberg nog pijpen met hun firmanaam erop. Aangenomen 

mag worden dat er vanaf het tweede kwart van de 18e eeuw geen startende pijpenmakerijen 

meer door tabakshandelaren gefinancierd zijn en dat ook de afzet via de tabakshandelaren sterk 

terugliep. 

2.4.2. Relaties als drijvende kracht

Dat familierelaties met handelaren in Amsterdam en onderlinge familierelaties tussen 

pijpenmakers en informele partnerschappen bijgedragen hebben aan de diversiteit van de 

afzetmogelijkheden van pijpen is door recent onderzoek van met name B. van der Lingen duidelijk 

geworden. Dat hierbij soms ook formele regels van het gilde ontdoken zijn is duidelijk. Een paar 

voorbeelden moge het belang van deze (familie)relaties illustreren:

•	 De pijpenhandelaar Dirck Entvogel die werkzaam was van ca. 1700 tot 1762 in Amsterdam 

liet door vermoedelijk een hele reeks Goudse pijpenmakers, die in het bezit waren van 

het merk Wapen van Gouda, pijpen vervaardigen met zijn naam op de steel (afbeelding 

355  Roessingh, 1976, p. 429-451.
356  Roessingh, 1976, p. 453.
357  Naar Roessingh, 1976, p. 453. 

GRAFIEK 2.4.1.1.: Daling 
van de uitbetaalde loonsom 

in de tabakspinnerijen in 
Amsterdam. 357
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2.4.2.1.).358 Veel van deze pijpen zijn in Polen en Japan teruggevonden. Ook leverde hij 

naar het Caribische gebied, Suriname en Zuid-Afrika.359 Entvogel behoorde tot de grootste 

pijpenkooplieden in de eerste helft van de 18e eeuw en was een van de vaste leveranciers 

aan de VOC. Entvogel had veel familierelaties in de Goudse pijpenwereld. Zijn eerste 

vrouw was Catharina Cornelisse Verhegge, de weduwe van Dirk Janse Doesburgh, een 

pijpenhandelaar uit Gouda die zich in het Goudse gilde had ingekocht.360 Catharina was 

vermoedelijk de dochter van de Goudse pijpenmaker Cornelis Verhegge. Na haar dood 

trouwt hij met Heyltje de Keijzer, eveneens uit Gouda en geparenteerd aan de familie 

Verhegge en mogelijk familie van de pijpenmaker Gerrit van Florense. Pijpen van Entvogel 

waren zo gevraagd dat deze door Philip Hoogenboom uit Alphen werden nagemaakt. 
361 

•	 De Goudse pijpenmaker Jan van der Werf, verwierf vijf jaar na de dood van de pijpenkoopman 

Entvogel, in 1767 het merk Wapen van Gouda voor 130 gulden in eigendom. Zijn broer Jacob 

van der Werf kreeg door zijn huwelijk in 1751 het poorterschap van Amsterdam, was de 

opvolger van Dirk Entvogel en was één van de belangrijkste pijpenkooplieden gevestigd in 

Amsterdam. Ook zijn broer Cornelis was een pijpenmaker in Gouda, die in 1767 een paar 

merken inruilde voor het merk het glaasje. Een merk dat sterke gelijkenis vertoonde met het 

belangrijke exportmerk de Roemer. Het lijkt aannemelijk dat er tussen de broers veel handel 

plaatsvond en dat de verwerving van het merk Wapen van Gouda door Jan van der Werf 

en de verwerving van het merk het glaasje, eveneens in 1767 door Cornelis van der Werf, 

samenhing met het succes van de pijpenkoopman Jacob van der Werf.362

•	 Een vondst van pijpen in een beerput in Delft laat zien dat pijpenmakers bij de afzet mogelijk 

samenwerkten. In deze beerput zijn pijpen aangetroffen die gemerkt zijn met Cincq en WS. 

Verder staat op één van de pijpen, die met Cincq zijn gemerkt, als zijmerk op twee zijden van 

de hiel het merk Ruiter te paard. Een dergelijk dubbelmerk was in strijd met de gilderegels. 

Tussen de pijpenmakers die deze drie merken in bezit hadden waren onderlinge verbanden. 

Zo hebben Abraham van Heijningen (Ruiter te paard) en Joost Verbank (Cincq) een paar jaar 

voordat deze pijp gemaakt werd de merken VB monogram en Cincq uitgeruild. Zij kenden 

358  Van der Lingen, 2015, p. 151-152.
359  Van der Lingen, 2015, p. 155.
360  Hij had vermoedelijk van 1683-1686 het merk de Hoed gekroond, een merk met recht op uitbesteding. Later vestigde 
hij zich als pijpenkoper in Amsterdam. Doesburgh, liet in de tijd dat hij in Amsterdam woonachtig was, pijpen met het merk 
het Wapen van Haarlem door de Goudse pijpenmakers Jan Cornelisse Sorg en Matthijs Rijphuijse vervaardigen. Doesburgh 
overleed in 1699. Twee van zijn broers waren eveneens pijpenmakers in Gouda. Van der Lingen, 2015, p. 150. 
361  Van der Lingen, 2015, p. 151.
362  Van der Lingen, 2015, p. 161.

AFBEELDING 2.4.2.1.: 
Pijpensteel met de naam van de 
pijpenhandelaar Dirck Entvogel. 
Het betreft hier een imitatie 
van de Alphense pijpenmaker 
Hoogenboom. 361  Foto en 
collectie Bert van der Lingen.
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elkaar dus goed en werkten vermoedelijk samen. Ook hadden de familie Brammert (WS in 

eigendom bij Arent Willem Brammert) en Abraham van Heijningen een relatie met elkaar.363 

•	 In 1790 kocht de Amsterdamse pijpenhandelaar, de firma Greve & Leuvenich, pijpen van 

de Goudse pijpenmaker Jan van Zutphen. Uit het orderbriefje blijkt dat hij tevens via van 

Zutphen pijpen van Willem Mansvelder heeft gekocht. Hebben we hier te maken met een 

gecombineerde vracht die, hoewel dat formeel niet was toegestaan, via van Zutphen verliep 

of werden hier de gilderegels helemaal overtreden?364 

•	 Het genootschap Felix Meritis kocht voor haar leden en bezoekers in de periode 1783-1857 

grote aantallen pijpen. Het overgrote deel daarvan werd in de periode 1799-1838 gekocht 

bij Pieter Stomman. Deze Goudse pijpenmaker was in die tijd de enige leverancier van 

pijpen aan Felix Meritis en hij leverde in die periode 4.892 gros. Het is niet verwonderlijk dat 

Stomman die opdracht kreeg. Uit de notulen van het bestuur van Felix Meritis blijkt dat zijn 

neef Gerrit Brender à Brandis, een vooraanstaand lid van deze Sociëteit, hier zeker de hand 

in gehad heeft.365 

Verder onderzoek naar de manier waarop de Goudse pijpen werden afgezet is gelet op deze 

voorbeelden zeker op zijn plaats. Relaties speelden een belangrijke rol. Niet alleen relaties, 

maar ook contracten en samenwerkingsverbanden waren een belangrijke factor bij de afzet van 

pijpenmakers. Opvallend is dat bij de voorbeelden waar de gilderegels genegeerd werden het 

merendeels gaat om de belangrijker pijpenmakerijen. Ook het negeren van gilderegels, zoals 

het zetten van twee merken op een pijp, behoorde bij het, vermoedelijk oogluikend toegelaten, 

de afzet bevorderende gedrag. Veranderen van regels, niet handhaven van regels en wegkijken 

zijn dus kennelijk methoden die door het gildebestuur zijn gebruikt om de vooral economisch 

belangrijke bedrijven te stimuleren en belangrijke contracten mogelijk te maken. Gevolg hiervan 

was wel dat de kleinere bedrijven het steeds moeilijker kregen.

Verschillende Amsterdamse pijpenkopers hadden familierelaties in Gouda. De pijpenkopers 

kochten hun pijpen in bij verschillende fabrikanten, zowel in Gouda als in Alphen. Opvallend is 

dat sommige van de pijpenhandelaren alleen Goudse pijpen wilden verkopen, terwijl anderen 

zowel Goudse als ook Alphense pijpen verkochten. Sommige pijpenhandelaren maakten een 

duidelijk onderscheid tussen de twee steden. Men wist dat de Alphense nabootsingen inferieur 

waren aan de Goudse en handelaren, zoals Dirk Entvogel en Jan Root, waarschuwden daar ook 

voor.366

 Dirck Entvogel, die in Gouda pijpen liet maken met het merk het wapen van Gouda en zijn 

naam op de steel liet stempelen, waarschuwde in 1730 zijn klanten als volgt voor dit bedrog: 

‘Dirk Entvogel maekt bekend, de lange Porcelyne Pypen van de 6 starren, met de naam van Dirk 

Entvogel op de steelen, die ten platten lande werden nagemaekt, voor de opregte Goudse verkogt 

363  Van der Lingen, 2015, p. 79-82.
364  Van der Lingen, 2016, p.76.
365  Van der Lingen, 2013, p. 70-72.
366  Van der Lingen, 2016, p. 93 en 99. | 139
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werden, so werd een ieder gewaerschouwt, dat de oprechte lange Porcelyne Pypen met de 6 

starren, en met de naem van Dirk Entvogel om de steel, by niemand anders verkogt worden als by 

Dirk Entvogel op de Voorburgwal over ‘t Goudse Veer, in ‘t Goudse Veerschuytje, t’Amsterdam.’367

De Amsterdamse pijpenhandelaar Jan Root die pijpen naar Frankrijk, Duitsland en Italië zond, 

liet in een advertentie opnemen dat hij geen Alphense voor Goudse pijpen verkocht (afbeelding 

2.4.2.2.).368

De vele Alphense pijpen die in Amsterdam door de pijpenhandelaren verkocht werden tonen 

nogmaals aan hoe concurrerend Alphen was voor de Goudse pijpenmakers. 

 Niet alleen Goudse, Alphense en Amsterdamse pijpenmakers leverden pijpen via de 

Amsterdamse pijpenmarkt. In 1669 werd 728 gros pijpen, die in Breda in het bedrijf van Daniel 

Peyl waren gemaakt en via de tussenpersoon Hans Jacob Calckberner aan Assenbergh, een 

koopman in Amsterdam, geleverd. Vermoedelijk waren deze pijpen met EB gemerkt.369 Een 

fameus merk dat tot de dood van Edward Bird in diens bezit was en dat vervolgens op zijn zoon 

is overgegaan.370 Mogelijk kon deze laatste niet leveren en was er veel vraag naar pijpen met 

dit merk. Vermoedelijk ging het hierbij om een eenmalige levering. Ook korte groffe pijpen uit 

Gorinchem en Schoonhoven werden op de pijpenmarkt verhandeld.371 

 De meeste grote pijpenhandelaren die in Goudse pijpen handelden, verkochten met name 

pijpen van de belangrijke pijpenmakers met belangrijke merken. Dit toont aan dat voor een deel 

van de afzet de verkoop op merk van belang was en dat daarbij voor deze grote handelaren de 

belangrijke merken telden. Voor andere handelaren speelde het merk kennelijk minder een rol 

als verkoopargument. 

De Amsterdamse pijpenmarkt was een heel belangrijke schakel in de afzet van pijpen. De 

pijpenmarkt functioneerde in feite als deel van de stapelmarkt in Amsterdam. Voor de 

pijpennijverheid was de stapelmarkt van veel belang, maar omgekeerd was het voor het 

functioneren van een stapelmarkt van grote betekenis dat er een toeleverende nijverheid was. 

Relaties tussen pijpenmakers en handelaren versterkte dit. 

367  Van der Lingen, 2015, p. 152. Zie ook van der Meulen, 1986, p. 76. In het bedrijf van Philip Hoogenboom in 
Aarlanderveen zijn deze pijpen nagemaakt.
368  Van der Lingen, 2016, p. 99.
369  Carmiggelt, van den Eynde en Hupperetz, 1993, p. 20-22.
370  Pas in 1672 kwam dit merk in handen van de handelaar van der Cruis die zijn pijpen in Gouda liet maken.
371  Van der Lingen, 2016, p. 69.

AFBEELDING 2.4.2.2.: Advertentie van de Amsterdamse pijpenhandelaar Jan Root waarin deze verzekert geen 
Alphense pijpen voor Goudse pijpen te verkopen. Amsterdamsche Courant, 19-07-1731.
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2.5. De ontwikkeling van andere centra in Nederland tot de Franse tijd372

In de zeventiende eeuw is de pijpennijverheid eerst nog erg lokaal en regionaal georiënteerd. 

Geleidelijk wordt de dominantie van Gouda steeds groter en worden de lokaal en regionaal 

werkende centra steeds meer verdrongen. Achtereenvolgens worden in deze paragraaf de lokale, 

de regionale en de bovenregionale centra besproken en wordt de ontwikkeling van deze centra 

gerelateerd aan een aantal economische factoren.

2.5.1. De lokale centra

Naast de centra Amsterdam en Gouda ontstonden er in de 17e eeuw nog tal van andere 

productiecentra.373 Daaronder een aantal kleine centra die louter gericht waren op de productie 

372  Voor deze paragraaf is hoofdzakelijk gebruik gemaakt van Oostveen en Stam, 2011. Hierbij moet aangetekend worden 
dat het archiefonderzoek naar pijpenmakers niet in alle plaatsen even volledig gedaan is. Later onderzoek kan het beeld 
bijstellen, maar zal vermoedelijk niet tot radicaal andere uitkomsten leiden. Voorts moet hier opgemerkt worden dat in de 
archieven, vooral in de 17e eeuw, vaak geen adequate beroepsaanduidingen voorkomen, waardoor er vermoedelijk meer 
pijpenmakers werkzaam geweest zijn dan thans te constateren valt, maar mogelijk ook knechten als zelfstandige pijpenmaker 
zijn aangeduid. 
373  Een stad waar productie van kleipijpen plaatsvond is als productiecentrum aangeduid. Ook als slechts één pijpenmaker 
uit die plaats bekend is.

AFBEELDING 2.5.1.: Kaart van 
alle pijpenmakercentra, met 

uitzondering van Gouda, vanaf 
1600-1813. Zie ook bijlage 5. 

Rood: 17e eeuw. Groen: 1700-1813. 
Blauw 17e en 18e eeuw. 

1: Aarlanderveen. 2: Alkmaar. 3: 
Alphen. 4: Amersfoort. 

5: Amsterdam. 6: Appingedam. 7: 
Bergen op Zoom. 8: Breda.

 9: Delft. 10: Den Briel. 11: Deventer. 
12: Dokkum. 13: Dordrecht. 

14: Enkhuizen. 15: Geertruidenberg. 
16. Gorinchem. 17 ’s-Gravenhage. 

18: Groningen. 19: Haarlem. 
20: Harlingen. 21: Hazerswoude. 

22: Heerenveen. 
23: ’s-Hertogenbosch. 24: Hoorn. 

25: Kampen. 26: Koog aan de Zaan. 
27: Leeuwarden. 

28: Leiden. 29: Maastricht. 
30: Meppel. 31: Middelburg. 

32: Nijmegen. 33: Oudshoorn. 
34: Roermond. 35: Rotterdam. 

36: Schiedam. 37: Schoonhoven. 
38: Sneek. 39: Tholen. 40 Utrecht. 

41: Venlo. 42: Woerden. 
43: Zutphen. 44: Zwolle.
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voor de lokale bevolking. Deels betrof dit plaatsen waar voor zover bekend slechts één of enkele 

pijpenmakers werkzaam waren, zoals: Appingedam, Den Briel, Heerenveen, ‘s-Hertogenbosch, 

Kampen, Koog aan de Zaan, Nijmegen, ’s-Gravenhage, Tholen, Woerden en Zutphen 374 In deze 

centra waren, slechts in enkele decennia van de 17e eeuw, of slechts in enkele jaren, pijpenmakers 

werkzaam. Van geen van deze centra, behalve van ‘s-Hertogenbosch en Den Briel, waar korte 

tijd Robert Bon uit Rotterdam werkzaam was, zijn producten bekend, maar aangenomen mag 

worden dat hier veelal slechts de allereenvoudigste ongemerkte pijpen werden vervaardigd 

die door hun lage prijs lokaal af te zetten waren.375 Dat in genoemde centra niet alleen kleine 

pijpenmakerijen waren, bewijst de boedel van Wouter Begeer uit 1729 uit Woerden, waar 15 

koperen vormen en 8 schroeven aanwezig waren.376 

 Er waren ook centra waar meerdere, maximaal 2 tot 5, gelijktijdig werkzame pijpenmakers 

leefden, zoals in Alkmaar, Amersfoort, Dordrecht, Geertruidenberg, Haarlem, Harlingen en 

Schiedam. In deze centra, waar gedurende dertig tot zestig jaar in de 17e eeuw pijpen zijn 

geproduceerd, werden eveneens vooral groffe pijpen vervaardigd. In een aantal van deze centra, 

Alkmaar, Haarlem, Harlingen en mogelijk Schiedam, werden ook versierde pijpen vervaardigd 

die behoren tot de betere groffe pijpen. Zo zijn Jonaspijpen uit Alkmaar en uit Haarlem 

bekend en kwamen er ook in de mal aangebrachte steelversieringen voor. Ook de bijzondere 

steelversieringen die in Harlingen vervaardigd zijn met een man en een vrouw op de steel moeten 

hier genoemd worden (afbeelding 2.5.1.1.). 

  

Verder werden in al deze centra niet alleen ongemerkte pijpen gemaakt, maar werden er ook 

merken gezet en zijn in verschillende van deze centra beter afgewerkte pijpen vervaardigd. Door 

de grote aantallen pijpenventers uit Gouda met hun kwaliteitspijpen gingen veel van deze centra 

tussen 1650 en 1700 sterk achteruit of verdwenen geheel.377 Over het centrum Harlingen komt 

binnenkort meer informatie (archiefgegevens en opgegraven pijpen) beschikbaar, waaruit blijkt 

dat dit centrum van meer belang is geweest dan tot nu toe aangenomen.378 Harlingen was ook 

een belangrijke overslagplaats voor pijpen uit andere centra.379 Zo worden op het nabijgelegen 

374  Van Den Briel en Oud Beijerland is niet zeker of daar in de 17e eeuw pijpen zijn vervaardigd. Voor Oud Beijerland is dit 
zelfs twijfelachtig. Voor Heerenveen zie Korpershoek, 2017, p.19.
375  Van Oostveen, 2015, p. 27.
376  Van der Meulen, 2008, p. 1931.
377  Duco, 2004, p. 79.
378  Vriendelijk mededeling Ewout Korpershoek en Bert van der Lingen, februari 2017. In van Oostveen en Stam, 2011, p. 97 
wordt nog slechts één pijpenmaker genoemd. De thans beschikbare archiefgegevens en het aantal gevonden merken maakt 
duidelijk dat dit centrum een centrum was met handel op Noord-Duitsland en Denemarken. 
379  Korpershoek, 2017, p. 20.

AFBEELDING 2.5.1.1.: 
Pijp met bijzondere, voor 
Harlingen specifieke 
steelversieringen (met 
een man en een vrouw) 
uit Harlingen. Datering 
1640-1660. Foto Bert 
van der Lingen.
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Terschelling relatief veel pijpen uit Leiden gevonden van ondermeer de pijpenmaker Hendrick 

Beyfort. Ook zijn er statistische gegevens over de uitvoer van pijpen uit Harlingen. Daar werd 

tussen maart 1654 en december 1655 voor 139 Karolusguldens aan tabakspijpen naar de Duitse 

Noordzeehavens verzonden.380 

 In Sneek en Meppel, waar in beide plaatsen slechts twee pijpenmakers bekend zijn, begon 

de productie pas aan het begin van de 18e eeuw. In Eibergen en Dokkum, waar slechts één 

pijpenmaker in iedere plaats bekend is, begon de productie pas aan het eind van de 18e eeuw. 

Deze 18e-eeuwse lokale centra waren kort in productie.

2.5.2. De regionale centra

Naast deze lokaal gerichte centra waren er ook centra die regionaal van betekenis waren. 

Tussen deze centra bestonden grote verschillen, zowel in de periode waarin deze centra hebben 

geproduceerd als in de aantallen pijpenmakers die daar werkzaam waren en in de kwaliteit van 

de pijpen en de omvang van de afzetgebieden. Tabel 2.5.2.1 geeft daar een indruk van. 

 De verschillen in succes van deze centra zijn niet eenvoudig te verklaren. Meerdere factoren 

hebben daarbij een rol gespeeld. Deels zijn dit algemene factoren die voor meerdere centra 

golden, maar ook heel specifieke plaatsgebonden factoren speelden een rol. Ook moeten 

specifieke beschermende en belastende maatregelen van de stedelijke en provinciale overheden 

in beschouwing worden genomen.

 Een belangrijke vraag die hier beantwoord moet worden is hoe de algemene neergang van de 

lokale en regionale centra rond het midden van de 17e eeuw te verklaren is. Hiervoor kan, net 

als voor Amsterdam, een verklaring worden gezocht in de opkomst van de Goudse nijverheid. 

Na 1640 was de Goudse fijne pijp veel verder geperfectioneerd dan de meeste pijpen uit andere 

centra. Vanaf ca. 1650 veroverde de Goudse pijp steeds meer de markt in alle delen van Nederland. 

In Gorinchem werden rond die tijd nog vergelijkbaar goede pijpen gemaakt ( zie verder onder 

Gorinchem). Ook in sommige andere centra zijn er individuele pijpenmakers die vergelijkbaar 

goede producten wisten te maken, maar dit waren uitzonderingen. In Gouda daarentegen 

werd door het merendeel van de pijpenmakers een hoge kwaliteit pijpen vervaardigd, die ook 

nog eens, door de onderlinge concurrentie en innovaties binnen dit centrum, steeds weer 

verbeterd werden. De prijs van de Goudse kwaliteitspijp was weliswaar hoger, maar het grotere 

rookgenot maakte dat veel rokers die zich dat konden permitteren overstapten op het Goudse 

product en de minder bekende kwalitatief hoogwaardige producten van de lokale en regionale 

pijpenmakers steeds minder in trek waren. De oplopende lijn van de reële lonen tussen 1620 

en 1680, de in Nederland verhoudingsgewijs grote gegoede middenklasse en de oriëntatie op 

een meer hedonistische levensstijl vanaf de jaren dertig hebben vermoedelijk ook bijgedragen 

aan de keuze van grotere groepen rokers om de kwaliteitsontwikkeling van de fijne en later de 

porceleijne pijpen te volgen.381 

380  Faber, 1988, p. 65.
381  De Vries & van der Woude, 1995, p. 720; Bockhove, 2008, p. 76. De Vries, 1993, p. 75, laten zien dat de reële lonen 
tussen 1625 en 1640 en vooral tussen 1655 en 1685 stegen. | 143
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Tabel 2.5.2.1. Regionale centra

Centrum:
Productie tot:

Hoogste aantal 
pijpenmakers382

Soorten en kwaliteit van de pijpen Afzet 

Bergen op Zoom383

Ca. 1675
1650-1670: 5 Vooral in de jaren dertig en veertig hoogstaande 

producten die geglaasd waren en waarop steelversieringen 
voorkwamen.

Lokaal, maar vermoedelijk 
ook voor de Zeeuwse markt.

Breda
Ca. 1720384

1650-1659: 5 Fijne en groffe. Gemerkt en ongemerkt. Stelen deels met 
lelie in ruitversieringen of bandstempels.
Productie ging door tot in het eerste kwart van de 18e eeuw. 
Toen werden alleen groffe ongemerkte pijpen vervaardigd.

In en om Breda. Soms 
in Rotterdam. Ook is 
een opdracht van de 
Amsterdamse koopman 
Assenbergh bekend.

Delft
Ca. 1680
Verder tweede helft 
18e eeuw en begin 
19e eeuw.

1640-1649: 9 Fijne en groffe. Gemerkt en ongemerkt. Stelen deels met 
lelie in ruitversieringen en bandstempels.
In de tweede helft van de 18e eeuw kleine productie 
van zijmerkpijpen, die geënt zijn op Gorinchemse en 
Schoonhovense voorbeelden.385

Den Haag, Rotterdam, 
Vlaardingen. Soms 
Amsterdam en Zwolle.

Deventer
Ca. 1760

1650-1659: 3 Groffe pijpen. Geen steelversieringen bekend. Van Zutphen tot Zwolle en 
van Deventer tot de Duitse 
grens.

Enkhuizen / Hoorn
Ca. 1670

1630-1649: 
3 tot 4 386

Fijne en groffe. Gemerkt en ongemerkt. Stelen deels met 
lelie in ruitversieringen, geborduurde stelen. Barokpijpen, 
Jonaspijpen.

Geheel Noord-Holland. 
Pijpen van Jacob Pietersen 
ook internationaal.387 
Massaal gevonden in 
Oudeschans in Groningen.388

Groningen
Ca. 1810 

1660-1669: 7
1720-1729: 13

De twee bloeiperioden van de Groningse pijpennijverheid 
waren 1640-1670 en vooral 1700-1760.
Fijne pijpen (minder fraai dan Gouds) en groffe pijpen. 
Gemerkt en ongemerkt. Stelen met lelie in ruitversieringen. 
Jonas pijpen. In 18e eeuw veel zijmerkpijpen.

Vooral provincie Groningen, 
maar ook in Friesland en 
Drenthe.

Leeuwarden
Ca. 1810

1660-1669: 8
1760-1769: 12

17e-eeuwse pijpen met lelie in ruitversieringen en barok 
stelen.389 Gemerkt en ongemerkt. 18e eeuw: gemerkte 
en ongemerkte pijpen, zijmerkpijpen. Veel gebotterd en 
geglaasd, maar vaak vrij grove afwerking.390

Friesland en voor 1752 ook 
Groningen. 

Leiden
Ca. 1710

1640-1649: 23 Vooral groffe pijpen. Hendrick Beyfort maakte ook fijne 
pijpen die zorgvuldig geglaasd waren. 2e helft 17e eeuw ook 
versierde pijpen van geheel eigen type.
Gilde: 1661-1675/78.

Heel West-Nederland en op 
beperkte schaal ook in Oost-
Nederland.

Maastricht
Ca. 1780

1660-1669 en 
1680-1689: 10

Vooral groffe pijpen. Onder andere Dionijs Michiels 
maakte ook fijne pijpen. Gemerkt en ongemerkt. Sommige 
stelen geborduurd of met fleur de lis versieringen en 
bandstempels. Veel pijpen uit periode 1660-1740 met 
voorstellingen op de ketel. Jonaspijpen uit periode 1670-
1700, sterk afwijkend. Lobbenpijpen.

Van Nijmegen tot Huy in 
België en in Duitsland tot 
nabij Düren. Veel vondsten 
in Roermond.

382  Aantal in de archieven teruggevonden pijpenmakers in een periode van 10 jaar. Voor aantallen per periode van 10 jaar 
zie bijlage 5.
383  Van Oostveen, 2017.
384  Uit de 18e eeuw zijn er in Breda in de archieven geen pijpenmakers aangetoond. In de Dieststraat in Breda is echter een 
vroeg 18e eeuwse pijpenstort aangetroffen van kennelijk lokaal vervaardigde pijpen. Zie Carmiggelt & van den Eynde, 1993, p. 40.
385  Oostveen, 2012, p. 2500-2505. Oostveen 2018, p. 37 en 40.
386  Nader onderzoek in de archieven van Hoorn en Enkhuizen zal vermoedelijk meer namen aan het licht brengen. 
Producten van beide centra zijn moeilijk te onderscheiden. Daarom zijn beide centra hier samengenomen.
387  Duco, 2009. Oostveen & Stam, 2011, p. 72. Zie ook hoofdstuk 3. 
388  De pijpen van Jacob Pietersen zijn in Oudeschans in Groningen massaal opgegraven. Vriendelijke mededeling B. van der 
Lingen, 23-05-2015. Dat het hier om een militair complex gaat is een extra aanwijzing dat Pietersen aan legers leverde. Ook de 
verspreiding in Duitsland wijst in die richting.
389  Korpershoek, 2017, p. 19-38.
390  Korpershoek, 2016, p. 17. 144 |
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Middelburg ? Onbekend.391 Zeeuws type is wat groter en grover. Zeeland

Utrecht392

Ca. 1810
1670-1679: 9
1750-1769: 10

Fijne en groffe pijpen. Gemerkt en ongemerkt. Ook 
17e-eeuwse geheel versierde pijpen. Steelversieringen: Fleur 
de lis en IP merk. Geen Jonaspijpen.
18e eeuw vooral zijmerk- en lobbenpijpen. Alleen David van 
Sorgen maakt porceleijne pijpen in 1777/78

Vooral provincie Utrecht. 
Incidenteel bijvoorbeeld in 
Amsterdam en Deventer. 

Zwolle
Ca. 1800

1710-1719: 8 17e eeuw: groffe en goed afgewerkte pijpen, enkele koppen 
geheel versierd. Gemerkt en ongemerkt. In 18e eeuw groffe 
pijpen, relatief veel totaal versierde koppen. Ook veel 
zijmerkpijpen.

Vooral provincie Overijssel.

In Alkmaar bijvoorbeeld werden in de eerste helft van de 18e eeuw de groffe en fijne pijpen in 

een verhouding van één op drie gerookt terwijl aan het begin van de 17e eeuw vooral de groffe 

pijpen de overhand hadden.393 Deze ontwikkeling betekende dat alleen aan de onderkant van de 

markt nog ruimte overbleef voor de regionale centra die vooral de groffe pijpen produceerden. 

Hoe groot de verschillen in prijs van de verschillende soorten pijpen waren blijkt wel uit de prijs 

van zes stuivers die de Gorinchemse pijpenmakers in 1651 voor een gros groffe pijpen rekenden, 

terwijl de prijs van een gros fijne lange Goudse pijpen op kon lopen tot 40 à 50 stuivers.394 In feite 

nam dus na 1640 de tweedeling in de pijpenproductie tussen hoogwaardige pijpen en groffe 

pijpen toe, waarbij de groffe pijp steeds eenvoudiger werd en steeds meer alleen door de lagere 

sociale klassen gerookt werd.395 Deze ontwikkeling gold zowel voor de Goudse productie, waar 

immers ook groffe pijpen werden gemaakt, als ook voor de productie in de regionale centra. Daar 

kwam nog bij dat in een aantal regionale centra afwijkende modellen werden geproduceerd, die 

de uitgewogen Goudse vormgeving misten. Dit gold niet alleen voor de grote lomp vormgegeven 

pijpen uit Groningen en Zeeland, maar dit gold ook voor de beste producten van bijvoorbeeld 

Leiden, Rotterdam, Maastricht en Utrecht waar op zeer beperkte schaal goed geglaasde en 

gebotterde pijpen met kopradering vervaardigd werden, waarvan op de afwerking niet veel aan 

te merken viel, maar die een ketelvorm of figuratie op de steel of de kop hadden die afwijkend 

was van het algemene Nederlandse model en die daardoor minder evenwichtig waren en dus niet 

in het door de Goudse makers geschapen beeld van een hoogwaardige pijp pasten (afbeelding 

2.5.2.1.). 

  

391  In de Tweede Wereldoorlog is het Zeeuws archief verloren gegaan. Over omvang en kwaliteit van de productie in 
Middelburg is daardoor weinig bekend.
392  Zie ook aanvulling in Oostveen, 2016, p. 42, 43.
393  Duco, 2004, p. 90.
394  Van der Meulen & Brinkerink & von Hout, 1992, p. 11.
395  Duco, 2003, p. 200.

AFBEELDING 2.5.2.1.: 
Een Leidse geglaasde kwaliteitspijp 
van Hendrick Beyfort (1620-1660). 

De horizontale doorsnede van de 
ketel van Leidse pijpen is meestal 

ovaal, waardoor deze pijpen 
afweken van de Goudse standaard. 
Collectie Ewout Korpershoek, foto 

Bert van der Lingen.
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Ook meer algemene economische factoren zullen een rol gespeeld hebben. Een voorbeeld hiervan 

is Enkhuizen, waar door de sterke terugval van de koopvaardij rond 1650 en de haringvisserij 

vanaf 1670, de stad verarmde.396 Dit zal zeker invloed gehad hebben op afzet van de lokale 

pijpenmakers. In welke mate is helaas niet na te gaan. In Leiden zal de sterke achteruitgang van 

de plaatselijke wol- nijverheid na 1670 en de daardoor veroorzaakte sterke vermindering van het 

aantal inwoners, eveneens van invloed geweest zijn.397

 De problemen tussen 1670 en 1680, door oorlogshandelingen, met de aanvoer van klei en 

turf zullen ook tot enig productieverlies geleid hebben, maar kunnen de neergang van de lokale 

pijpennijverheid niet verklaren.

Vaak wordt gesteld dat een algemene economische achteruitgang, veroorzaakt door de vele 

oorlogen in de periode vanaf de Eerste Engelse oorlog tot ca. 1700 een grote invloed heeft gehad 

op de pijpennijverheid, zowel in Gouda als ook in de lokale centra.398 In hoeverre de export 

door de vele oorlogen in de tweede helft van de 17e eeuw beïnvloed is valt slecht na te gaan. 

Zonder verdere onderbouwing wordt door meerdere auteurs aangegeven dat in deze periode 

het aantal pijpenmakerijen in Gouda weliswaar is toegenomen, maar dat de productie slechts 

weinig toegenomen is.399 Op de redenen waarom deze uitspraak te hard is wordt uitvoerig 

teruggekomen in de paragraaf 2.9.1. over de omvang van de productie in Gouda en in paragraaf 

4.1. over de export naar Duitsland en Zweden. Voor een centrum als Gorinchem dat voor haar 

afzet sterk gericht was op de zuidelijke provincies en delen van het tegenwoordige België is een 

zekere invloed van de oorlogshandelingen niet onwaarschijnlijk. Na circa 1675 neemt het aantal 

pijpenmakers daar sterk af en bleef in de eerste helft van de 18e eeuw laag. Vermoedelijk had dit 

meer te maken met de Goudse concurrentie dan met oorlogen.

 In het algemeen waren de effecten van oorlog op de productie van pijpen divers. Vooral als 

er sprake was van bezetting of van sancties was het effect negatief, maar bijvoorbeeld ook in 

de verwoestende Dertigjarige Oorlog in Duitsland. Oorlog kon echter ook betekenen dat er 

grote aantallen pijpen aan de troepen konden worden geleverd, waarbij producenten van groffe 

pijpen, in vooral lokale en regionale centra, het meest profiteerden.400 

Dat na 1670 de economie van de Republiek over haar hoogtepunt heen was behoeft geen betoog. 

Of er toen al sprake was van absolute algemene economische achteruitgang is een punt van 

discussie onder historici.401 De koopkracht van de burgers ging in de tweede helft van de 17e eeuw 

niet of nauwelijks achteruit en voor zij die werk hadden stegen de reële lonen zelfs. In Amsterdam 

bijvoorbeeld liep de consumptieve vraag in deze periode nog nauwelijks terug.402 Maar zelfs bij 

een enigszins teruglopende koopkracht is het maar de vraag of dit effect heeft gehad op het 

396  De Vries & van der Woude, 1995, p. 301 en 734.
397  Pot, 1994, p. 212. Carmiggelt, 1988, p. 10 noemt als bevolkingsaantallen in Leiden: 1665: 72.000; 1675: 65.000; 1750: 
35.000 inwoners.
398  Zie bijvoorbeeld voor de regionale centra: Carmiggelt, 1988, p. 10 en van der Meulen & Brinkerink & von Hout, 1992, p. 
10-11. Voor Gouda: Duco, 1978, p. 15 en van der Meulen, 1994, p. 14. 
399  Duco, 1981a, p. 192. In Duco, 1981b, p. 6 staat dezelfde aanname gebaseerd op een ‘volkstelling’. Van der Meulen, 
1986, p. 15.
400  Stam, 2016, p. 3.
401  Noordegraaf & van Zanden, 2005.,p. 403.
402  Lesger, 2005, p. 68.146 |

2.5



rookgedrag. Door het verslavende karakter van het roken is de prijselasticiteit gering. De geringe 

afname van de prijs van tabak na 1674 en de geringe toename na 1680 zullen dan ook nauwelijks 

invloed gehad hebben op het rookgedrag en dus op de binnenlandse vraag.403 Onduidelijk is 

welk aandeel de uitgaven voor het roken door de tijd van het gezinsbudget uitmaakten. Maar 

aangezien uitgaven voor tabak en pijpen veelal meer prioriteit gehad zullen hebben dan uitgaven 

voor andere consumptiegoederen, mag verwacht worden dat het tabaksgebruik en daarmee het 

verbruik van pijpen door de geringe schommelingen in de tweede helft van de 17e eeuw weinig 

beïnvloed zijn. Pas bij een wat grotere terugval van de koopkracht valt te verwachten dat een roker 

zou proberen op goedkopere pijpen en tabak over te gaan om zo wel te kunnen blijven roken, 

maar de uitgaven voor zijn verslaving te verminderen. In de tweede helft van de 17e eeuw en het 

begin van de 18e eeuw, met een dip rond 1690, is juist te zien dat veel rokers overschakelden op 

de duurdere Goudse pijpen. Mogelijk heeft hierbij ook een rol gespeeld dat er weinig pijpen in 

die tijd werden aangeboden die behoorden tot een aantrekkelijk middensegment, dus de betere 

groffe pijpen. Ook de mode in de Pruikentijd noodde tot de aanschaf van kwaliteitspijpen. Tegen 

deze achtergrond is het niet verwonderlijk dat juist de Goudse kwaliteitspijp in deze periode de 

producten uit de andere centra zo’n sterke concurrentie aandeed. 

Concluderend kan dus gesteld worden dat de verdringing door de Goudse kwaliteitspijp de 

voornaamste oorzaak was van de achteruitgang van de lokale en regionale centra vanaf het 

midden van de 17e eeuw tot aan het eind van die eeuw. In de in het westen van ons land 

gelegen centra begon de achteruitgang meestal eerder dan in de verder van Gouda gelegen 

centra. In Leiden, in het midden van de 17e eeuw de tweede stad van de Nederlanden, kwam de 

achteruitgang pas relatief laat (ca. 1670) op gang, maar verliep daarna snel.

Naast de fijne en groffe pijpen werden in de meeste regionale centra en ook in sommige lokale 

centra, in vooral de ruime eerste helft van 17e eeuw, ook de wat duurdere versierde pijpen 

vervaardigd. Hieronder vallen pijpen met steelversieringen in reliëf, waarvan het reliëf al in de 

mal gegraveerd was. Verder ook pijpen met geheel of gedeeltelijke versieringen van de kop en de 

zogenaamde Jonaspijpen (afbeelding 2.5.2.2.).

403  Roessingh, 1976, p. 533.

AFBEELDING 2.5.2.2.: 
Jonaspijp uit Haarlem. Derde 

kwart 17e eeuw. De povere 
vormgeving van deze late 
Jonaspijp is opvallend en 

kenmerkend voor pijpen uit 
dit centrum. Collectie auteur, 

foto Bert van der Lingen.
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Ook zijn in verschillende regionale centra pijpen met geborduurde stelen, waaronder de stelen 

met fleur de lis versieringen en bandstempels vervaardigd, welke pijpen gerekend worden tot 

de betere of beste kwaliteit pijpen en die veelal ook een hielmerk hebben (afbeelding 2.5.2.3.). 

In verschillende centra hebben de pijpenmakers door dergelijke producten te produceren hun 

afzet proberen te vergroten en een tegenwicht te bieden aan de steeds verder oprukkende 

Goudse pijp. Zo werden in Maastricht een relatief groot deel van de trechtervormige pijpen uit 

het eind van de 17e eeuw van voorstellingen en versieringen voorzien (afbeelding 2.5.2.4.). 

In Leiden kwamen in de tweede helft van de 17e eeuw versierde pijpen op de markt met geheel 

eigen voorstellingen die uit geen enkel ander centrum bekend zijn (afbeelding 2.5.2.5.). Deze 

versierde pijpen hebben weliswaar een zekere aftrek gevonden, maar de productie hiervan heeft 

de neergang in de tweede helft van de 17e eeuw van de lokale en regionale centra niet kunnen 

voorkomen.

  
404 

404  Van der Meulen en Tupan, 1980, p. 39-40. Stam, 2018, p. 49-50.

AFBEELDING 2.5.2.3.: 
Pijp met fleur de lis 
versiering op de steel uit 
Breda, ongeglaasd, merk 
SB. Pijpenmaker Samuel 
Broen, 1637-1659. 
Collectie auteur, foto 
Bert van der Lingen.

AFBEELDING 2.5.2.4.: 
Jonaspijp en een pijp 
met aan beide zijden een 
portret en een pijp met 
aan beide 
zijden putti. Sterk van de 
Goudse pijpen afwijkende 
vormen en versieringen. 
Maastricht, 1670-1700. 
Collectie auteur, foto Bert 
van der Lingen.

AFBEELDING 2.5.2.5.: 
Hoog versierde Leidse pijp 
met op de ene zijde een 
bokaal en op de andere 
zijde een kan, 1660-1680. 
Pijpenmaker mogelijk 
Hendrick Pieters en een 
Leidse pijp met daarop 
een wapen. 404 
Collectie auteur, foto 
Bert van der Lingen.
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Dat de lokale en regionale centra in de tweede helft van de 17e eeuw steeds meer overgeschakeld 

zijn op groffe producten betekende ook dat de winstgevendheid van de bedrijven verminderde. 

Zo is uit Groningen bekend dat de productie toen weinig renderend was. In veel centra, zeker 

die welke in het westen van ons land gelegen waren, verstarde de productie en was er geen 

ruimte meer om in te spelen op nieuwe trends. Deze achterstand, de lage rentabiliteit van de 

bedrijven en het onvermogen om nog mee te komen met de nieuw trends in groffe pijpen, wat 

immers aanzienlijke investeringen vergde in nieuwe vormen, heeft vermoedelijk gezorgd voor de 

neergang van veel lokale en regionale centra. Sommige pijpenmakers konden dan ook niet meer 

in hun levensonderhoud voorzien. 

Of ook loonverschillen en verschillen in kosten voor levensonderhoud binnen de provincie 

Holland een rol gespeeld hebben bij de neergang van de regionale centra is onvoldoende 

bekend. Voor Leiden is hier wel een aanwijzing voor. Uit een klacht van enige pijpenmakers uit 

1661 over de aanvoer van klei, is te lezen dat de concurrentie met Gouda bemoeilijkt werd door 

de hogere arbeidslonen en huishuren in Leiden, veroorzaakt door de toen bloeiende economie 

in die plaats.405 

Een andere factor is dat het Goudse pijpenmakersgilde, doordat in Gouda zoveel klei werd 

afgenomen, contractueel bij de kleischippers wist vast te leggen, dat alle klei eerst via Gouda 

moest worden vervoerd, zodat de Goudse tabakspijpenmakers een eerste keus hadden. Als de 

schippers hieraan niet voldeden werden zij beboet met 350 gulden. Bovengenoemde klacht van 

de Leidse pijpenmakers uit 1661 gaat dan ook voornamelijk over het feit dat zij hierdoor alleen 

tweede keus aarde konden kopen.406 

 In het gildereglement van Leiden (1661) werd aan de proef die afgelegd moest worden om 

pijpenmaker te worden dezelfde kwaliteitseisen gesteld als in Gouda (1660): het maken van fijne 

pijpen.407 Dit betekende echter niet dat in Leiden vooral fijne pijpen gemaakt werden. Veel van de 

Leidse pijpen zijn grof, soms onvoldoende gebakken en hebben soms ook een kleisamenstelling 

die vrij slecht was. Mogelijk zijn Leidse pijpen niet alleen in Leiden, maar ook in Leiderdorp 

gebakken, zoals een recente vondst in een kleiput in Leiderdorp suggereert.408 Dat de soms 

slechte kwaliteit met de monopoliepositie van Gouda bij de kleileveranties te maken heeft is 

vermoedelijk een van de voornaamste oorzaken 

Wat ook opvalt in tabel 2.5.2.1. van de regionale centra, is dat de centra die ver van Gouda 

verwijderd zijn, zoals Groningen, Leeuwarden, Zwolle, Deventer en Maastricht, langer in productie 

bleven (zie grafiek 2.5.2.1.). In de andere regionale centra, met uitzondering van Utrecht, hield 

de productie aan het eind van de 17e eeuw of het begin van de 18e eeuw op. Alleen in Delft zijn 

405  Van der Meulen, 1999, p. 1145. Vermoedelijk moest in Leiden ook meer voor de klei betaald worden door het Goudse 
monopolie.
406 Van der Meulen, 1999, p. 1145. Duco, 1981, p. 214, 224. In een contract met de schipper Jan Fransz. Groen uit 1688 is 
te lezen dat deze schipper wel met uitzondering aan Nijmeegse pijpenmakers mag leveren, maar niet meer dan 50 tonnen per 
jaar.
407  Van der Meulen en Tupan, 1980, p. 29.
408  Korpershoek, 2016, p. 52. | 149
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in de 18e en het eerste begin van de 19e eeuw nog enige pijpenmakers actief geweest. Het ging in 

Delft veelal om gecombineerde bedrijven van een pottenbakker die ook pijpen produceerde.409 

Dat de ver afgelegen centra de concurrentie met Gouda langer volhielden is te verklaren uit het 

grote prijsverschil tussen Goudse pijpen en lokale producten. Dit prijsverschil werd niet alleen 

bepaald door de kwaliteitsverschillen, maar ook door de grote transportafstanden, lokale impost 

en door het verschil in nominale lonen van de pijpenmakers. 410 Sommige pijpenmakerijen in de 

regionale centra hadden een forse omvang, zoals het bedrijf van Thomas Granbrou de Oude in 

Maastricht, waar uit diens boedel uit 1722 bleek dat hij 20 vormen en 13 schroeven had.411

 Niet alleen de nominale lonen waren aanzienlijk hoger in Holland dan bijvoorbeeld de oostelijke 

provincies, maar ook voor de reële lonen gold dit. Afhankelijk van hoe de reële lonen worden 

berekend is dit verschil groter of kleiner. Zo blijkt dat bij opperlieden, timmerbazen en metselaars 

in Kampen en Alkmaar voor de meeste jaren deze verschillen nauwelijks bestaan of zelfs dat 

het zo is dat in de oostelijke provincies de reële lonen hoger uitkomen als de lonen worden 

uitgedrukt in kilo’s roggebrood.412 Als maat voor de verschillen in reële lonen is deze wijze van 

berekening, doordat de prijs van het brood mede wordt bepaald door de broodzetting, minder 

409  Van Oostveen, 2012, p. 2500-2505.
410  De Vries & van der Woude, 1993, p. 73, 74. Dit betreft zomerdaglonen van ongeschoolde arbeiders. Omdat er geen 
lonen van pijpenmakers beschikbaar zijn is er voor de slecht betaalde arbeid in de pijpenmakerijen een vergelijking gemaakt 
met lonen voor ongeschoolde arbeid.
411  Engelen, 2003, p. 13. 
412  Van Zanden, 1985, p. 317. 

AFBEELDING 2.5.2.6.: Pijp 
gemaakt door Hendrik Jalissen 
(merk H en I aan weerszijde 
van de steel) uit Leeuwarden, 
ca., 1645. Collectie en foto 
Ewout Korpershoek. 

GRAFIEK 2.5.2.1.: Het aantal 
pijpenmakers in drie regionale 
centra: Leiden, Leeuwarden en 
Maastricht, in perioden van 10 
jaar (zie bijlage 5). Deze grafiek 
laat voorbeelden zien van de 
verschillende ontwikkelingen 
van centra in de tijd zoals in deze 
paragraaf beschreven.
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geschikt. Thans wordt veelal gerekend met lonen uitgedrukt in grammen zilver of liters tarwe of 

rogge. Van Zanden laat zien dat er een duidelijk verband is tussen het niveau van de economische 

ontwikkeling en de zilverlonen.413 Uitgaande van de zilverlonen en de lonen uitgedrukt in liters 

tarwe en rogge blijkt dat de reële lonen in het oosten van ons land 60 tot 75 % bedroegen van die 

in het westen.414 Producten uit het westen van ons land, zoals de Goudse pijpen, waren daardoor 

voor de consument in de noordelijke en oostelijke provincies relatief duur. 

 Door het prijsverschil met producten uit het westen van ons land wisten de verder afgelegen 

centra langer een groter marktaandeel te behouden in zowel de groffe pijpen als ook in de 

wat betere producten, de versierde groffe pijpen (afbeelding 2.5.2.6. en 2.5.2.8.). Uit tal van 

opgravingen blijkt dat de Goudse kwaliteitspijp ook in de verder afgelegen gewesten in de 

meerderheid was in vrijwel alle vondstcomplexen, ondanks het grote verschil in reële lonen 

met Holland en de transportkosten. In de centra Leeuwarden, Maastricht en Utrecht is aan 

het eind van de 17e eeuw en in het begin van de 18e eeuw een vermindering van het aantal 

pijpenmakers zichtbaar. De vermindering van het aantal pijpenmakers in Groningen in de periode 

1670-1680 heeft mogelijk te maken met de oorlogssituatie en de plunderingen door de troepen 

van de bisschop van Münster in en na het rampjaar.415 In sommige van deze centra, Groningen, 

Leeuwarden, Zwolle en Utrecht, valt er in de 18e eeuw een tweede bloeiperiode te constateren. 

In de 18e eeuw zijn in deze centra vooral veel kortstelige zijmerkpijpen vervaardigd, die ook tot 

de groffe pijpen behoren. Dit goedkope maar populaire product, was gelet op de prijs, alleen 

dichtbij de productieplaats af te zetten, omdat anders de transportkosten onevenredig zouden 

worden. De overschakeling van de inmiddels vrij onaantrekkelijke groffe pijp uit het eind van 

de 17e eeuw naar de zijmerkpijp heeft zeker bijgedragen aan de tweede bloei van verschillende 

van deze centra. De productie van deze pijpen in Gouda en Alphen, maar vooral in Gorinchem, 

Schoonhoven en Utrecht was door de transportkosten weinig concurrerend voor de productie 

van zijmerkpijpen in Groningen, Zwolle en Deventer en ook niet voor de productie van de 

versierde groffe pijpen in Maastricht. 

Breda neemt een tussenpositie in. Relatief niet ver verwijderd van Gouda blijven er in dit centrum 

tot in het begin van de 18e eeuw pijpenmakers actief416. De aanwezigheid van veel militairen in 

Breda heeft zeker tot de bloei van dit centrum bijgedragen. Aanvankelijk werden daar ook veel 

hoogwaardige pijpen vervaardigd. Vanaf het eind van de 17e eeuw tot aan het tweede kwart van 

de 18e eeuw werden alleen nog groffe ongemerkte pijpen van een slechte kwaliteit vervaardigd.

In Bergen op Zoom, waar in totaal zeven pijpenmakers in de archieven zijn gevonden, maar waar 

ook een aantal merken op pijpen gezet zijn waarvan de pijpenmaker niet te achterhalen zijn, 

zijn vooral in de jaren dertig en veertig van de 17e eeuw naast groffe ook goed afgewerkte fijne 

pijpen vervaardigd. De pijpennijverheid in dit centrum (ca. 1625-1675) lijkt, net zoals dat voor 

Rotterdam gold, sterk samen te hebben gehangen met de tabakshandel. Met het verdwijnen 

413  Van Zanden, 1999, p. 182.
414  De Vries & van der Woude, 1993, p. 73, 74. Bochove, 2008, p. 70-75.
415  Een Groningse uitdrukking is nog steeds: ‘Hij gaat als een bisschop tekeer’. Voorbeeld hiervan in het liedje ‘Grunnegers 
veur gevorderden’ van de Groningse volkszanger Ede Staal.
416  Van Oostveen, 2017, p. 11. Johannes van (den) Wijngaert was tot ca 1730 werkzaam. | 151
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van de tabakshandel in het laatste kwart van de 17e eeuw, verdween ook de pijpenproductie. 417

Dat de productie in Utrecht, terwijl dit centrum dicht bij Gouda ligt, zich heeft voortgezet tot in het 

begin van de 19e eeuw is opmerkelijk en kan ondermeer verklaard worden uit de beschermende 

maatregelen van de stedelijke en provinciale overheid. Om hun producten te beschermen 

vroegen de Utrechtse pijpenmakers in 1662 aan de vroedschap om de verkoop van tabakspijpen 

langs de deuren tegen te gaan. Dit verzoek werd gehonoreerd. Bovendien werd alleen toegestaan 

om pijpen van buiten de stad op de voorgeschreven marktdagen te verhandelen. In de 18e eeuw 

werden de protectionistische maatregelen uitgebreid. In 1741 werd een verzoek ingediend om 

belasting te heffen op tabakspijpen die buiten de provincie Utrecht waren geproduceerd. Dit 

verzoek werd afgewezen. Toen in 1752 bleek dat Holland vanaf 1751 belasting ging heffen op 

producten die buiten deze provincie werden vervaardigd, dienden de Utrechtse pijpenmakers 

opnieuw een verzoek in.418 De Staten van Utrecht honoreerden dit verzoek ditmaal en er kwam een 

heffing van 3 stuivers per gros korte groffe pijpen die van elders werden aangevoerd.419 Ook werd 

vanaf hetzelfde jaar een impost op tabak van elders van drie stuivers per pond geheven. Dit om de 

tabaksverbouw in de provincie Utrecht te beschermen.420 De in 1753 geheven inkomstenbelasting 

laat zien dat de pijpenmakers tot de 87% van de inwoners van het Lauwerecht behoorden met 

een jaarinkomen boven de 400 gulden. Het ging de pijpenmakers dus kennelijk relatief goed.421  

Een andere reden voor het Utrechtse succes was dat de pijpenmakers zich in het buiten de 

stadsmuren van Utrecht gelegen Lauwerecht vrij konden vestigen. Archiefonderzoek heeft 

aangetoond dat in de 18e eeuw diverse Schoonhovense pijpenmakers zich hier hebben gevestigd. 

Ook de productie van zijmerkpijpen zal bijgedragen hebben aan het lange bestaan van dit 

centrum (afbeelding 2.5.2.7.).

 

417  Van Oostveen, 2019, p. 9, 36-37.
418  Publicatie van de Staaten van Holland en Westvriesland, nummer 36. 0ctober 1751.
419  Publicatie omme de korte grove tabaks-pijpen buyten deze Provintie gebakken en aldaar ingebragt wordende, met een 
impost te beswaren. 22 november 1752.
420  Ordonnantie waar naar in de stad en steeden en ten platten Lande dezer Provintie, by forme van Collecte, zal worden 
ge-int een impost op den Rook- en Snuyf-tabak; gearresteert den 11. Augusti 1751.
421  Smiesing, 1988, p. 52. 

AFBEELDING 2.5.2.7.: 
Twee 18e-eeuwse pijpen uit 
Utrecht. Links zijmerkpijp met 
het wapen van Utrecht met 
bladerkroon uit de tweede 
helft van de 18e eeuw. 
Onbekende pijpenmaker. 
Rechts een pijp van Joseph 
Peeks (1753-1781), met links 
zijn merk met parelkroon 
en rechts een uit stippen 
opgebouwde zwaan (symbool 
voor de rivier de Vecht. De 
Utrechtse pijpenmakerijen 
waren gelegen in het 
Lauwerecht aan de Vecht). 
Collectie auteur, foto Bert van 
der Lingen.
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In andere steden werden eveneens beschermende maatregelen getroffen. In Gorinchem moesten 

handelaren van buiten de stad die daar vreemde pijpen wilden verkopen vanaf de oprichting van 

het gilde in 1656 voor de fijne pijpen een stuiver per gros en voor slegte pijpen 8 penningen en 

voor ‘stucken’ pijpen vier penningen per gros belasting betalen.422 Vanaf 1665 moesten deze 

handelaren jaarlijks vijftig stuivers aan het gilde betalen.423 In de stad Groningen werd in 1700 

een belasting op vreemde pijpen ingevoerd, die in ieder geval binnen de stad Groningen redelijk 

effectief vreemde pijpen buiten de stad hield.424 

 

Vanaf 1752 hief, als reactie op de Hollandse belasting, de provincie Groningen 6 stuivers op 

ieder ingevoerde gros pijpen. Deze beschermende maatregelen hebben zeker bijgedragen aan 

het langer instant blijven van dit centrum, maar vermoedelijk is de afstand tot Gouda meer 

bepalend geweest voor het voortbestaan. In Leiden werd door de pijpenmakers in 1661 al 

een gilde opgericht. Hierdoor konden vreemde pijpen uit de stad worden geweerd. Dat deze 

bescherming niet steeds afdoende was bewijst een rekwest van de pijpenmakers van maart 1663 

waarin zij aangeven dat ‘eenige buytenpersoonen met tabaxpijpen binner deser stadt incomen, 

die sij binnen dese stadt aen huysen lopen veylen, venten ende vercoopen.’ Voorts vermeldden zij 

dat vele pijpenhandelaren binnen Leiden hun tabakspijpen betrokken uit Gorinchem, Gouda en 

andere plaatsen. Het Gerecht van de stad Leiden verbood hierop deze transacties, maar stond 

wel toe dat wanneer men een schriftelijk bewijs aanvroeg en de kwaliteit van de pijpen opgaf 

die men wilde verkopen, men wel toestemming hiervoor kreeg. Wel moesten deze handelaren 

dan per gros voor fijne pijpen een stuiver en voor groffe pijpen acht penningen aan de armen 

geven.425 De gildedwang die in Gouda gold, waardoor handelaren die pijpen van buiten per gros 

verkochten niet werden toegelaten, gold in Leiden niet. Een teken van zwakte van dit Leidse 

gilde en onvoldoende steun vanuit de vroedschap. Het Leidse gilde heeft slechts kort bestaan en 

heeft niet die stimulerende werking gehad als in Gouda. De omvang van de productie steeg niet 

als die in Gouda en omdat een kwaliteitsproductie hier niet tot stand is gekomen is Leiden ook 

nauwelijks een exporterend centrum geworden. De gilderegels zijn hier eenmalig vastgesteld en 

later niet meer aangepast zoals dit in Gouda wel gebeurd is. 

 Soms kwam de bescherming te laat. In Delft werd in 1711 een soortgelijke beschermende 

maatregel genomen als in Leiden, terwijl dat centrum toen al lang over haar hoogtepunt heen 

422  Gildebrief 28 april 1656. In: Brongers, 1964b, p. 55.
423  Ampliatie van de gildebrief van 12 mei 1665.
424  Tupan, 1980, p. 8.
425  Van der Meulen & Tupan, 1980, p. 30-31.

AFBEELDING 2.5.2.8.: Groningse 
pijp met merk VHB, pijpenmaker 

David van Hoornbeek, 1650-1675. 
Grof groot model, afwijkend van 
de Goudse standaard. Gevonden 
in Oudeschans, Groningen. Foto 

Bert van der Lingen
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was. In de 18e eeuw zijn er voor zover bekend nog maar drie pijpenmakers actief en is deze 

bescherming ingesteld voor de pijpenmaker Gerrit Briell, die echter datzelfde jaar overleed. 

De enige andere 18e-eeuwse pijpenmakers waren Pieter de Kol, die uit 1750 bekend is en toen 

leefde van de armen en Jan Simons Vermeulen die vooral pottenbakker was.426 

 Voor Deventer en Zwolle werden pas in 1753 beschermende maatregelen genomen en 

werden pijpen van buiten de provincie belast met een heffing. De concurrentie uit Gouda en uit 

het, vanaf het begin van de 18e eeuw, opkomende centrum Westerwald in Duitsland was toen 

al zodanig dat beide centra snel in betekenis afnamen. In Deventer was een decennium later al 

geen productie meer en in Zwolle stopte de productie rond 1787. Verzoeken van de Raad van 

Maastricht uit 1752, 1774 en 1777 om de pijpenmakers te beschermen werden zelfs afgewezen. 

Ook hier stopte de laatste pijpenmaker kort na het laatste verzoek. 

 Door de stedelijke overheid van Middelburg werd in 1685 een uitzonderlijke hulp geboden aan 

de pijpenmaker Jan Joossen van Son. Hem werd een lening verstrekt van 16 gulden, 13 stuivers 

en 4 penningen voor het voortzetten van zijn begonnen werk “wegens het maken van pijpen”. 

Hij moest deze lening terugbetalen in één jaar in driemaandelijkse termijnen.427 Ook andere 

pijpenmakers in Middelburg kregen dat jaar steun van de magistraat.428

 Naast beschermende maatregelen is er ook door de Staten van Holland in 1674 een belasting 

geheven die de nijverheid geen goed gedaan heeft (afbeelding 2.5.2.9.). De Staten van Holland 

en West-Friesland stelden in dat jaar een nieuw ordonnantie op de verpachting van de impost 

op tabakspijpen vast voor de gehele provincie, die per 1 oktober 1674 inging en voor een jaar 

gold. De pijpenmaker betaalde 10% van de waarde en hij mocht voor breuk een veertigste 

deel aftrekken van de waarde. Pijpen van buiten de provincie werden belast met een dubbele 

impost. 429 Al in december van dat jaar werd door Gedeputeerden uit Haarlem geklaagd 

dat de impost op tabakspijpen binnen Holland en West-Friesland sterk verschilde en dat dit 

nadelig was voor de pijpenmakers in die steden waar meer impost betaald moest worden. 

De pijpenmakers in Haarlem moesten jaarlijks ieder 250 gulden impost betalen, waardoor 

verschillende pijpenmakers naar elders dreigden te vertrekken. In andere steden bedroeg 

de impost twee tot drie gulden. Ook uit Alkmaar, Leiden en Rotterdam kwamen protesten.430 

De Staten van Holland en West-Friesland, vermoedelijk mede ingegeven door voornoemde 

klachten, verpachtten hierna de impost niet meer.431 

 Dat een aantal regionale centra het zo lang uitgehouden heeft is mede te verklaren 

uit het feit dat dit veelal kleine familiebedrijven betrof waar de vrouw en kinderen 

meewerkten en er niet of nauwelijks met betaalde krachten gewerkt werd.432 In Gouda lag 

het kostenniveau veel hoger, waardoor pijpenmakers in dit centrum eerder in moeilijkheden 

kwamen. Daarnaast werd in een periode van economische neergang en dalende reële 

426  Van Oostveen, 2012, p. 2500-2505.
427  Kesteloo, 1901, p. 115.
428  Duco, 1981, p. 222.
429  Ordonnantie waer op verpacht werden den Impost op de Taback-pijpen / over de geheele Provincie van Hollandt ende 
West-Vrieslandt / voor den tijdt van een jaer; Innegaende met den eersten October 1674.
430  Van der Meulen en Bottelier, 2001, p. 1315. Resolutieën van Holland en West-Friesland 24 december 1674. 
431  Sahm, Groot Plakkaat boek deel 3 blz. 988. Resolutien van Holland en West-Friesland 24 december 1674, p. 122, 123.
432  Smiesing, 1981, p. 38.154 |
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lonen in de tweede helft van de 18e eeuw de Goudse kwaliteitspijp minder gevraagd. 

De uiteindelijke neergang van de nijverheid in Utrecht, Groningen, Leeuwarden, Zwolle en 

Maastricht werd vermoedelijk veroorzaakt door een aantal factoren die aan het einde van de 18e 

eeuw de gehele Nederlandse pijpennijverheid negatief beïnvloed hebben. 

•	 De slechtere economische situatie met hoge voedselprijzen, dalende reële lonen 

en verhoogde belastingen op tabak en levensmiddelen, waardoor vooral de minder 

welvarenden werden getroffen en veelal roken te duur werd .433 

•	 De Franse tijd waarin ondermeer de belasting op pijpaarde en brandstoffen werden 

verhoogd en het roken door de hoge tabaksprijzen fors afnam, vooral onder het armere 

deel van de bevolking, die juist de afnemers van de groffe pijpen waren.

•	 Concurrentie uit het Westerwald (waarover in paragraaf 3.1.1.2. en 4.3.3. meer).

•	 Geringe rentabiliteit van de bedrijven door de dalende prijzen. Zo kostten groffe pijpen uit 

Alphen rond 1750 zeven stuivers en daalde de prijs daarvan aan het eind van de 18e eeuw 

naar vier stuivers.434 

Niet overal zullen deze factoren in gelijke mate de neergang veroorzaakt hebben. Zo zal 

bijvoorbeeld in Zwolle de concurrentie uit het Westerwald van nog meer betekenis geweest zijn 

dan in Utrecht, Groningen en Leeuwarden. Wel moet daarbij aangetekend worden dat, in het 

midden van ons land aan het einde van de 18e eeuw, de pijpen uit het Westerwald, gelet op 

hun prijs, mogelijk concurrerender waren voor de Goudse pijp dan voor de groffe pijpen uit de 

regionale centra.

2.5.3. De bovenregionale centra Rotterdam, Gorinchem, Schoonhoven en Alphen/

Aarlanderveen

Een viertal centra verdient hier apart te worden besproken. Dit zijn Rotterdam als belangrijk 

17e-eeuws centrum, Schoonhoven en Gorinchem die een marktaanvullende positie t.o.v. Gouda 

hadden en Alphen aan den Rijn (inclusief Aarlanderveen en Oudshoorn ) dat Gouda, met haar 

grote productie van nagemaakte Goudse pijpen, veel concurrentie aandeed.

433  Smiesing, 1988, p. 54.
434  Van der Meulen & Brinkerink & von Hout, 1992, p. 11.

AFBEELDING 2.5.2.9.: 
Ordonnantie op de 

verpachting van de impost 
op Tabakspijpen van 1674. 

Collectie en foto auteur.
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Tabel 2.5.3.1. Bovenregionale centra

Centrum:
Productie van- tot:

Hoogste aantal 
pijpenmakers435

Soorten en kwaliteit van de pijpen Afzet

Rotterdam436

Ca. 1621-1675
1641-1645: 20 Vooral groffe pijpen, ook fijne. Gemerkt en 

ongemerkt. Enige 17e-eeuwse centrum met 
namen op stelen. Fleur de lis versieringen 
en afwijkende barokke steelversieringen. 
Jonaspijpen.

Rond Rotterdam, het zuidelijk deel 
van Nederland bezuiden de lijn 
Amsterdam – Zutphen. Keulen, 
Frankrijk (Rouen). Brazilië en Spits-
bergen. Enige echte export. 

Schoonhoven
Ca. 1630-1816

1790-1799: 25437 In 17e eeuw voornamelijk groffe ongemerkte 
pijpen.438 In 18e eeuw vooral zijmerkpijpen. 
Gilde vanaf 1767.

Aanvankelijk Schoonhoven en re-
gio’s Utrecht en Den Haag. 2e Helft 
18e eeuw naar Rotterdam, Zeeland 
en Zuidelijke Nederlanden.

Gorinchem
Ca. 1630-1840

1780-1789: 32 In 2e kwart 17e eeuw werden naast groffe 
pijpen ook de allerbeste soorten vervaardigd. 
In tweede helft 18e eeuw steeds meer om-
schakeling naar groffe pijpen. In 18e en 19e 
eeuw groffe pijpen, waaronder zijmerkpijpen. 
Gilde vanaf 1656.

In de 17e eeuw beneden de lijn 
Leiden - Zutphen, daarna ook 
daarboven. Ook afzet naar de 
Zuidelijke Nederlanden.

Alphen (Alphen, 
Aarlanderveen en 
Oudshoorn)
Ca. 1680-1916

1730-1750: 28 Imitatie Goudse kwaliteitspijpen, maar ook 
zijmerkpijpen en lobbenpijpen.

Regionaal, Nationaal en Interna-
tionaal: o.a. Frankrijk, Duitsland, 
Oostzeegebied, Spaanse eilanden.

Het pijpenmakercentrum Rotterdam heeft in de periode 1620-1650 een behoorlijke omvang 

gehad en de laatste pijpenmaker verdween rond 1675 uit Rotterdam (afbeelding 2.5.3.1.). Van 

de Rotterdamse pijpenmakers zijn 59 namen bekend en van nog eens 33 merken wordt vermoed 

dat dit Rotterdamse merken zijn.439 Rotterdamse pijpen worden in het zuiden van ons land 

gevonden, maar werden ook naar Rouen, Keulen en Recife (Brazilië) gezonden. 440 

 De neergang van de Rotterdamse nijverheid had niet alleen te maken met de dominantie 

van Gouda en het feit dat de Rotterdamse pijpen qua vormgeving deels niet aansloten bij 

het hoog gewaardeerde Goudse product, maar mogelijk ook met de verplaatsing van het 

centrum van de tabakshandel naar Amsterdam. De ontwikkeling van de tabakshandel en 

de pijpennijverheid lopen in Rotterdam strikt parallel.441 Toch valt er slechts incidenteel een 

relatie tussen beide vormen van handel en nijverheid aan te tonen. Bijvoorbeeld als een 

tabakshandelaar ook een partij pijpen verkocht of als een pijpenmaker ook tabaksspinner 

435  Aantal in de archieven teruggevonden pijpenmakers in een periode van 10 jaar. Voor aantallen per periode van 10 jaar 
zie bijlage 2.
436  Van Oostveen, 2015, p. 18.
437  Recent onderzoek maakt het waarschijnlijk dat rond 1777 dertig pijpenmakers actief waren. Na publicatie van dat 
onderzoek zullen de cijfers voor Schoonhoven veranderen, maar het is duidelijk dat de Schoonhovense pijpennijverheid in de 
tweede helft van de 18e eeuw haar hoogtepunt had. Vriendelijke mededeling Ewout Korpershoek..
438  Van 0ostveen & Stam, 2011, p. 139. Vermoedelijk zijn met FS gemerkte pijpen in Schoonhoven vervaardigd.
439  Van Oostveen, 2015, p. 134-135.
440  Van Oostveen, 2015, p. 19, 27, 55, 90, 126. Van de pijpen die naar Recife gezonden zijn is niet zeker dat dit om 
Rotterdamse producten gaat.
441  Van Oostveen, 2015, p. 6-10 en 18. Tussen 1605 en 1675 was er een belangrijke tabakshandel in Rotterdam. In de 
periode 1621-1650 schommelde het aantal tabakshandelaren (per 5 jaar) tussen de 40 en 58. De hoogste piek lag in de 
periode 1631-1635 met gemiddeld 58 tabakshandelaren. Vanaf de tweede helft van de jaren dertig varen er ook schepen 
rechtstreeks van de Amerikaanse productieplaatsen naar Rotterdam. In de tweede helft van de 17e eeuw verloor Rotterdam 
zijn functie als belangrijk centrum van de tabakshandel aan Amsterdam. Na 1675 was de laatste tabakshandelaar uit 
Rotterdam verdwenen. Tabaksverwerking (spinnen) komt ook voor, maar in Rotterdam is dit sporadisch.156 |
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blijkt te zijn. Vermoedelijk waren de relaties nauwer dan uit de archieven valt op te maken. 

De belangrijkste Rotterdamse pijpenmaker was Robbert Bon. Hij heeft eveneens in Schiedam en 

in Den Briel gewerkt. In september 1629 trekt hij, nadat de Staatse troepen ’s-Hertogenbosch 

hadden veroverd, naar die plaats en maakt ook daar pijpen. In de herfst van 1631 is hij weer in 

Rotterdam werkzaam.442 

In Schoonhoven zijn vanaf ongeveer 1630 pijpen vervaardigd. De eerste pijpenmakers hebben 

van 1640 tot 1649 een monopolie gehad. Gedurende de gehele 17e eeuw bleef het aantal 

pijpenmakers in Schoonhoven uiterst beperkt. Vermoedelijk hebben de Schoonhovense 

pijpenmakers in die tijd alleen groffe pijpen van de allereenvoudigste soort vervaardigd. 

Vanaf 1700 begon het aantal pijpenmakers snel te stijgen. In feite viel het begin van deze 

stijging ongeveer samen met het begin van de productie van zijmerkpijpen. In 1753 werd al 

over een organisatievorm in een ongedateerde brief geschreven. Het duurde nog tot 1767, het 

hoogtepunt van de Schoonhovense productie, voor een gilde werd opgericht. Mogelijk had de 

Schoonhovense nijverheid toen pas een voldoende belang voor de stedelijke overheid om de 

oprichting van het gilde toe te staan. Het gilde bleef bestaan tot 1800.443 In het begin van de 19e 

eeuw nam het aantal pijpenmakers in Schoonhoven snel af en in het tweede kwart van de 19e 

eeuw was er in Schoonhoven geen productie meer.

 Het gildereglement was weinig sturend ten aanzien van de merken. Het stond de pijpenmakers 

vrij zelf een merk te kiezen mits dit overeenkwam met de initialen van de naam van de 

pijpenmaker. Mocht dit leiden tot een dubbel gebruik van een merk binnen Schoonhoven, dan 

moest de nieuwe pijpenmaker een extra onderscheidende letter toevoegen.444 Voor de merken 

op zijmerkpijpen was dit echter wel een regulering die in Gouda niet aanwezig was. Ook was het 

elke pijpenmaker toegestaan zijn vormen bij een andere pijpenmaker uit te zetten om zo pijpen 

te laten vervaardigen, terwijl dit in Gouda slechts aan een beperkte groep handelaren, die een 

442  Van Oostveen, 2015, p. 27. Stam, 1997, p. 926-928.
443  Vriendelijke mededeling Ewout Korpershoek.
444  Van Oostveen & Kleijweg, 2009, p. 7-10 ; Oostveen & Stam, 2011, p. 138-140.

AFBEELDING 2.5.3.1. : Enige 
Rotterdamse pijpen van 

onbekende makers (1630-
1650). Collectie auteur, foto 

Bert van der Lingen.
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eigen merk hadden, toegestaan was.445 

 Wie pijpenmaker wilde worden moest ten overstaan van twee dekens van het gilde bewijzen 

dat hij het vak beheerste. Er werden dus geen specifieke eisen aan de kwaliteit gesteld, net als 

dat eerder ook in Gorinchem geregeld was. Bijzonder is de regeling dat in de winter metselaars en 

timmerlieden pijpen mochten maken mits zij 10 stuivers aan het gilde betaalden. Kennelijk was 

een proef niet vereist en werden door hen alleen de allereenvoudigste pijpen vervaardigd. Om 

de concurrentie beter aan te kunnen was in Schoonhoven in het gildereglement opgenomen dat 

jongens van 14 jaar al het zwaarste werk in de pijpenmakerij, het werken op de schroef, mochten 

doen.446 In 1774, in een tijd van hevige concurrentie, werd dit zelfs verlaagd naar 12 jaar.447 Wel 

moet daarbij opgemerkt worden dat het veelal ging om korte groffe pijpen, waarvan het kasten 

minder zwaar was dan van de lange kwaliteitspijpen. In Gouda was deze leeftijd 18 jaar.448

 De Schoonhovense pijpenmakers lieten hun pijpen bij een speciale pijpenbakker bakken. 

Hierdoor waren er een minder groot aantal conflicten over het bakloon dan in Gouda, waar 

verscheidene pottenbakkers de pijpen bakten. Hevige en soms langdurige conflicten kwamen 

echter wel voor. 

 Al de regelingen die soepeler waren dan die in Gouda betekenden een concurrentievoordeel 

voor de Schoonhovense nijverheid, vooral voor de zijmerkpijpen. Dit speelde vooral een 

rol in de periode na het midden van de 18e eeuw toen de omstandigheden voor de Goudse 

pijpenmakers steeds moeilijker werden. Hoewel er in het Goudse Archief vele klachten zijn 

over de Schoonhovense pijpenmakers lijkt het dat er geen conflicten zijn geweest die tot direct 

overleg met, of optreden door het Goudse gilde tegen de Schoonhovense concurrent hebben 

geleid.449 In Gouda werd Schoonhoven meestal beschouwd als een marktaanvullend centrum, 

net als Gorinchem. Zo werd aan Gorinchem en Schoonhoven in 1751 ontheffing verleend van het 

uitvoerverbod van pijpenmakersgereedschap.450 Alphen werd beschouwd als concurrent.

 Een voorbeeld van directe marktaanvullende werking stamt uit 1766 toen een aantal Goudse 

pijpenmakers zich bij de Goudse Magistraat beklaagden over een in 1751 van kracht geworden 

regel waarbij iedere meesterpijpenmaker slechts zijn eigen merk op zijn pijpen mocht zetten.

 Dit had tot gevolg dat er van bepaalde, gewilde merken een tekort ontstond. Bij de klacht werd 

als voorbeeld aangevoerd dat de Goudse koopman Jan Thoen in Schoonhoven pijpen moest 

bestellen als aanvulling op zijn voorraad.451 

 In Schoonhoven zijn door de pijpenmakers Nicolaes Bakker en Gerrit van Duuren pijpen voor 

de Alphense pijpenmaker Philip Hoogenboom gemaakt.452 Dit waren in 1764/65 ca. 265 gros 

zogenaamde casjotte pijpen: rondbodempijpen met het merk 16 gekroond die met name door 

445  Goedewaagen, 1943, p. 146.
446  Het werken op de schroef (bankschroef) is het kasten (vormen in een mal) van de pijpen.
447  Van Oostveen & Kleijweg, 2009, p. 9.
448  Zie ook paragraaf 2.11.2. In de stadspijpenfabriek in Gouda die in 1783 werd opgericht kastten ook jongens korte groffe 
pijpen.
449  Goedewaagen, 1943, p. 147. Mogelijk is deze conclusie onvolledig, gelet op nog lopend onderzoek. Vriendelijke 
mededeling Ewout Korpershoek.
450  Zie onder Gorinchem.
451  Korpershoek, 2018, p. 30.
452  Van der Lingen, 2019, p. 42. Levering aan de curatoren van het bedrijf van Philip Hoogeboom, die toen vanwege zijn 
drankprobleem onder curatele stond.158 |
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zeelieden gerookt werden. Deze pijpen werden per gros voor 11 tot 12 stuivers geleverd en waren 

dus relatief goedkope pijpen, maar vermoedelijk wel geglaasd en dus van een hoge kwaliteit.

In de 18e eeuw werden in Schoonhoven vooral zijmerkpijpen en lobbenpijpen vervaardigd. 

Incidenteel komen ook geheel versierde pijpen voor, zoals die op afbeelding 2.5.3.2. 

Vrijwel alle pijpen uit Schoonhoven zijn van de groffe kwaliteit. Van Nikolaas van Komen zijn 

wel geglaasde pijp bekend met een radering rond de ketelopening.453 Fijne pijpen, zoals die wel 

in Gouda voor de meesterproef vereist waren, werden echter nauwelijks vervaardigd. Recent 

onderzoek heeft een stort van een Schoonhovense pijpenbakker aan het licht gebracht waar 

misbaksels van pijpen gevonden zijn uit de jaren zestig van de 18e eeuw. Deze pijpen doen sterk 

denken aan Goudse voorbeelden van de hoogste kwaliteit en zijn voorzien van de befaamde 

(Goudse) merken de Both, het Fortuin, het Klaverblad, 96 gekroond en WS gekroond. Nagenoeg 

alle gevonden ovoïde koppen zijn redelijk goed afgewerkt en geglaasd. Bij een aantal is de 

radering slordig en lijken de pijpen gemaakt in enigszins uitgesleten persvormen. Dit laatste kan 

duiden op de aanschaf van tweedehands, niet meer gebruikte persvormen, uit waarschijnlijk 

Gouda.454 Dit was mogelijk doordat Schoonhoven was vrijgesteld van het verbod op de uitvoer 

uit Gouda van gereedschappen. 

 Door de oriëntatie van de Schoonhovense pijpenmakers op de groffe zijmerk- en lobbenpijpen 

was Schoonhoven nauwelijks concurrerend in het topsegment van de Goudse productie. Maar 

wel voor de pijpenmakers in Gouda die groffe pijpen vervaardigden (afbeelding 2.5.3.3.). Zoals 

eerder betoogd was het Goudse gilde niet of nauwelijks actief om die groep van pijpenmakers 

te beschermen.

 

453  Van Oostveen & Kleijweg, 2009, p. 52.
454  Korpershoek, 2018, p. 29.

AFBEELDING 2.5.3.2.: Geheel 
versierde Oranjepijp van groffe 

kwaliteit uit Schoonhoven. 
Stadhouder Willem IV te paard. 

Tekst ‘DE PRINS V ORANI’. Op de 
andere zijde het wapen van de 

prins met ‘HONI SOIT QUI MAL Y 
PENSE’. Machiel van Genderen. 

Midden 18e eeuw. Collectie auteur, 
foto Bert van der Lingen.

AFBEELDING 2.5.3.3.: Zijmerkpijpen 
uit Schoonhoven. Van links naar rechts 

de merken: N gekroond met GHL en 
bladerkroon, pijpenmaker G. H. L. 

Hilgers, 1770-1800; Kwispedoor met 
PDL, pijpenmaker Pieter de Leeuw, 
1750-1780; gekroonde vis met LHN 

en bladerkroon, pijpenmaker Laurens 
Huijvenaar, 1765-1800. Collectie auteur, 

foto Bert van der Lingen.
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De afzet van de Schoonhovense pijpen vond in de 18e eeuw aanvankelijk plaats in de regio’s 

Utrecht en Den Haag. Later toen in Utrecht de pijpennijverheid groeide, verplaatste het 

afzetgebied zich naar Rotterdam, Zeeland en de Zuidelijke Nederlanden. Na 1750 werden ook 

in Amsterdam Schoonhovense pijpen verhandeld.455 Ook in het buitenland zijn op beperkte 

schaal Schoonhovense producten afgezet, zoals in het Baskenland en naar het Franse eiland San 

Domingo.456 Vermoedelijk betrof dit voor eigen rekening door zeelui verhandelde pijpen (zie 

paragraaf 3.3.1.). 

Recent nog lopend onderzoek maakt duidelijk dat het aantal Schoonhovense pijpenmakers 

groter was dan tot nu toe werd aangenomen. De aantallen Schoonhovense pijpenmakers die in 

bijlage 5 zijn opgenomen zijn gebaseerd op de voor 2018 gepubliceerde aantallen.

In Gorinchem zijn, net als in Schoonhoven, de eerste pijpenmakers al rond 1630 begonnen. 

Door de gunstige ligging aan de Merwede en door de functie van de stad Gorinchem als 

handelsplaats hadden de Gorinchemse pijpenmakers een interessante afzetmarkt. Het aantal 

pijpenmakers nam dan ook al snel toe. In 1637 was de omvang van de nijverheid al zodanig 

dat de plaatselijke overheid zich genoodzaakt zag om twee ijkmeesters aan te stellen om de 

inkomende ‘witte aerde, daer men Tabackpijpen affmaect’ te meten.457 De kwaliteit van veel 

pijpen die in Gorinchem werden gemaakt, in het tweede kwart van de 17e eeuw tot ca. 1660, was 

goed en was vergelijkbaar met de beste producten uit Amsterdam en Gouda (afbeelding 2.5.3.4.). 

Een goed voorbeeld hiervan zijn de pijpen van de Gorinchemse pijpenmakers Thomas Dircksz., 

Marcus Claesz. en Willem Treeck, die te dateren zijn tussen 1640 en 1660, die opgegraven zijn 

in een beerput van de rector van de Latijnse school Johannes van Aelhuysen in Tiel en in het 

kampement van de Graaf van Hoorne in Milsbeek.458 Van Aelhuysen rookte zowel Goudse als 

Gorinchemse pijpen die in kwaliteit niet voor elkaar onder deden.459 

455  Van Oostveen & Bommel, 2009, p. 249.
456  Mar López Colom, 1999. Brugmans, 1958, p. 121.
457  Van der Meulen & Brinkerink & von Hout, 1992, p. 10.
458  Van Oostveen, 2014b, p. 7-9.
459  Van Oostveen, 2014, p. 95, 118, 120. Van Aelhuysen was van 1656-1685 rector van de Latijnse school in het voormalige 
Agnietenklooster aan de Konninginnestraat.

AFBEELDING 2.5.3.4.: Twee 
kwalitatief hoogwaardige 
Gorinchemse pijpen, geglaasd, 
1640-1650. Bovenste met 
op de steel er op liggende 
Franse lelies, de onderste met 
ingestempelde lelies in ruiten. 
Beide pijpen van William 
Pritsaert (1639-1642). Collectie 
auteur, Foto Bert van der Lingen.
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Gorinchem werd in 1656 de eerste stad in Nederland met een pijpenmakersgilde. De reglementen 

van dit gilde zijn afgeleid van de concept gildebrief van 1641 uit Gouda. Opvallend is dat niets 

geregeld is over het zetten van merken. Dit gebeurde pas in 1777. In het gildereglement van 

Gorinchem (1656) werden in tegenstelling tot die van Leiden en Gouda bij de gildeproef geen 

kwaliteitseisen voor de proefpijpen gesteld. Slechts de eis dat de nieuwe pijpenmaker ten 

overstaan van twee dekens kon bewijzen dat hij zijn vak beheerste was als vereiste opgenomen 

in het reglement.460  De gildebrief werd herhaaldelijk aangevuld en in de 18e eeuw werd het gilde 

uitgebreid met de pottenbakkers waardoor een potten- en pijpenmakersgilde ontstond.461 

 Gorinchem had dus de potentie om uit te groeien tot een even belangrijk centrum als Gouda. 

Dat dit niet gebeurd is heeft meerdere oorzaken. Als hier dezelfde redenering toegepast wordt, 

die gebruikt is om te verklaren waarom Gouda Amsterdam voorbij wist te sterven, dan kan 

over Gorinchem het volgende worden gezegd. Gorinchem was gericht op het zuidelijk deel 

van Nederland en de Gorinchemse pijpenmakers zetten hun pijpen niet op de Amsterdamse 

pijpenmarkt af, mede door de moeilijke verbinding door Gouda met die stad. De Goudse 

pijpenmakers daarentegen moesten voor een groot deel wel hun producten op de Amsterdamse 

pijpenmarkt afzetten en waren alleen in staat om de extra kosten van transport naar deze 

markt te compenseren als zij in staat waren om daar een beter product aan te bieden dan de 

Amsterdamse pijpenmakers. Die stimulans ontbrak voor de Gorinchemse pijpenmakers, ook 

omdat juist hun afzetmarkt bediend kon worden met pijpen van een lagere kwaliteit. Het is 

dan ook niet verwonderlijk dat de kwaliteit van het Goudse product sneller steeg dan die van 

Gorinchem en dat Gouda in het derde kwart van de 17e eeuw Gorinchem ver voorbij ging in 

kwaliteit en daarmee in concurrentiekracht. Mogelijk heeft daarbij ook een rol gespeeld dat het 

aantal Goudse pijpenmakers, door de toenemende vraag naar kwaliteitsproducten, groter was 

en sneller steeg dan in Gorinchem, waardoor de onderlinge competitie eveneens stimulerend 

gewerkt heeft op de kwaliteit. Ook hier is weer te zien dat Gouda zijn voorsprong steeds verder 

wist uit te bouwen, waarbij de toenemende kwaliteit van het Goudse product als een vliegwiel 

werkte op de afzet en het aantal Goudse pijpenmakers dus sneller steeg.

 In de tweede helft van de 17e eeuw nam de kwaliteit van de Gorinchemse pijp af en gingen 

de pijpenmakers over op de productie van groffe pijpen. De Gorinchemse pijpenmakers konden 

dus de concurrentie met Gouda niet meer aan en beperkten zich verder tot groffe pijpen, 

waarvoor zij minder last van de Goudse concurrentie hadden. In de periode 1660-1680 heeft de 

17e eeuwse Gorinchemse nijverheid haar grootste omvang met 18 pijpenmakerijen.462 Pas aan 

het eind van de 17e eeuw daalt het aantal Gorinchemse pijpenmakers fors, terwijl de kwaliteit 

van de Gorinchemse producten al vanaf 1660 sterk afnam. Mogelijk heeft dit verschil deels 

te maken met de afzet naar Zeeland waar een grover type pijp van een wat grotere afmeting 

460  Van der Meulen, Brinkerink en von Hout, 1992, p. 15.
461  Zie voor een overzicht van de reglementen van der Meulen & Brinkerink & von Hout, 1992, p. 14-17.
462  Hier is gerekend met de aantallen per periode van 10 jaar. Voor de 17e eeuw zijn vaak weinig data bekend die de 
precieze werkzame periode van een pijpenmaker documenteren. Voor de 17e eeuw is dit vermoedelijk een redelijke schatting 
van het werkelijke aantal. Voor de 18e eeuw, als er meer data bekend zijn, is vermoedelijk een overschatting van het aantal 
voor een relatief groot en goed onderzocht centrum aan de orde. De overschatting kan ca 20% zijn. | 161
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dan normaal gevraagd werd en waarop de Gorinchemse productie deels heeft ingespeeld. In 

hoeverre de afzet van de Gorinchemse pijpenmakers aan het eind van de 17e eeuw beïnvloed 

werd door de oorlogshandelingen in de Zuidelijke Nederlanden valt niet te overzien, maar dit is 

niet onwaarschijnlijk.

 In de 18e eeuw werden hoofdzakelijk eenvoudige grove pijpen, lobbenpijpen en zijmerkpijpen door 

de Gorinchemse pijpenmakers vervaardigd. Daarnaast zijn op beperkte schaal ook parelnaadpijpen 

en gelegenheidspijpen gemaakt, die van groffe kwaliteit waren (afbeelding 2.5.3.5.). 

 

Na 1750 stijgt het aantal Gorinchemse pijpenmakers sterk door de populariteit van de zijmerkpijp 

in die tijd. Waar in de 17e eeuw de afzet nog hoofdzakelijk beneden de denkbeeldige geografische 

lijn Leiden – Zutphen plaatsvond, worden Gorinchemse pijpen uit de 18e eeuw ook boven deze lijn 

aangetroffen. Na 1750 werden ook in Amsterdam Gorinchemse pijpen verhandeld.463 De grote 

vraag naar zijmerkpijpen zorgde er voor dat het aantal bedrijven in Gorinchem fors steeg en de 

nijverheid met 34 bedrijven in de periode 1780-1790 haar hoogtepunt bereikte.464 Dat niet alleen 

het aantal bedrijven in die periode maximaal was, maar ook de productie in die periode haar 

grootste omvang bereikt moet hebben, blijkt uit het feit dat het aantal werknemers (jongens en 

meisjes) in 1790 met ruim 90 personen een absoluut hoogtepunt vertoonde.465 Afzet vond niet 

alleen in Nederland plaats maar er was ook export naar Spanje en de West-Indische eilanden 

en naar de Zuidelijke Nederlanden. Aan het eind van de 18e eeuw zette het verval in, net als dit 

ook in Schoonhoven en Utrecht het geval was. In 1783 bleek de omzet en de werkgelegenheid 

niet meer stabiel te zijn. Veel bazen konden geen knechten meer voor de periode van twee 

jaar aannemen en gelet op de verplichte afdracht aan het gilde was een aanname voor kortere 

tijd weinig voordelig. Het resultaat was dat het aantal pijpenmakersknechten snel afnam en 

werkeloosheid onder deze beroepsgroep ontstond.466 Toen in 1795 de gilden in Nederland 

officieel werden opgeheven bleef het Gorinchemse gilde, net als in Gouda, officieus bestaan en 

werden er nog drie jaar lang dekens gekozen.467

463  Van Oostveen en Bommel, 2009, p. 249.
464  Gebaseerd op sommatie over een periode van 10 jaar. Verval van de pijpennijverheid in Gorinchem is vermoedelijk al 
kort na 1780 begonnen. 
465  Van der Meulen, Brinkerink en von Hout, 1992, p. 12.
466  Van der Meulen, Brinkerink en von Hout, 1992, p. 16.
467  Duco, 1978, p. 6.

AFBEELDING 2.5.3.5.: 
Parelnaadpijpen uit Gorinchem, 
merk KW, Christiaan 
Wouters, 1728-1755. En een 
gelegenheidspijp van groffe 
kwaliteit uit Gorinchem met 
daarop afgebeeld Frederica 
Sophia Wilhelmina van Pruisen 
en Stadhouder Willem V. 
Pijpenmaker Jan van Erp (1778-
1817). Collectie auteur, foto 
Bert van der Lingen.
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Bijzonder aan de verhouding van Gouda met Gorinchem en Schoonhoven is dat in het midden 

van de 18e eeuw de Gorinchemse en Schoonhovense productie door de Gouwenaars als 

complementair aan hun eigen productie gezien werd. Dit blijkt uit het feit dat toen Gouda, dat 

gespecialiseerd was in de hoogste kwaliteit pijpen, in 1750 een verbod instelde op het transport 

van pijpenmakersgereedschap naar andere centra en een verbod op reparatie van gereedschap 

uit andere centra in Gouda, zowel Gorinchem en Schoonhoven op verzoek, in een zeer vriendelijk 

gestelde brief, hier ontheffing van verleend werd.468 Deze ontheffing werd gegeven, ondanks 

dat er ook op beperkte schaal fijne pijpen in Gorinchem gemaakt zijn, zoals ondermeer de 

pijpen gemerkt met de Molen in de periode 1700-1725, die imitaties waren van de pijpen van 

de Goudse pijpenmakers van de familie Danens.469 Dat niet alleen dit merk werd nagezet blijkt 

uit ‘Het boek van aantijkenen van de jongens en meijsjes 1774-1801’470 Het verbod op uitvoer 

van pijpenmakerstechnologie rond 1750 naar Gorinchem en Schoonhoven heeft maar kort 

stand gehouden, pas in de latere 18e eeuw (ca 1775/1780) lijken er daadwerkelijk maatregelen 

genomen te zijn om de industrie te beschermen middels een verbod op vestiging in Gouda 

door Schoonhovenaren met een pijpenmakers- of pottenbakkers achtergrond.471 Dat de centra 

Schoonhoven, Gorinchem en Utrecht hun grootste omvang in de tweede helft van de 18e eeuw 

bereikten, laat duidelijk zien dat de vraag naar zijmerkpijpen en eenvoudige lobbenpijpen in die 

tijd groot was. Dit had alles te maken met de verandering van de vraag van armere groepen van 

de bevolking die probeerden om op een goedkopere manier te roken en dus overschakelden 

van de Goudse kwaliteitspijp naar eenvoudiger pijpen. Tegelijk blijkt dat in de tweede helft 

van de 18e eeuw in Gouda steeds minder zijmerkpijpen werden geproduceerd, vermoedelijk 

omdat de loonkosten in Gouda hoger waren dan in Schoonhoven en Gorinchem en concurrentie 

plaatsvond op minieme prijsverschillen. De groei van de centra zoals Gorinchem en Schoonhoven 

kan echter niet helemaal verklaard worden door de verminderde productie in Gouda. Uit grafiek 

2.5.3.1. is duidelijk zichtbaar dat Gorinchem en Schoonhoven, waar vooral zijmerkpijpen werden 

vervaardigd met name aan het eind van de 18e eeuw sterk groeiden; dit in tegenstelling tot de 

andere regionale en lokale centra. Utrecht en Alphen waren toen al over hun hoogtepunt heen.

Het centrum Alphen aan den Rijn dat de toenmalige plaatsen: Alphen – Aarlanderveen - 

Oudshoorn omvatte, had slechts voor een klein deel een marktaanvullende werking ten opzichte 

van Gouda. Maar vooral was het een centrum waar Goudse producten werden geïmiteerd c.q. 

vervalst. De uitermate gunstige locatie, aan doorgaand water gelegen, bood de mogelijkheid om 

in de nabijheid van Gouda pijpenmakerijen op te zetten waar de Goudse gilderegels niet golden. 

Dit gaf de mogelijkheid om tal van belangrijke Goudse merken na te zetten (afbeelding 2.5.3.6.). 

468  Veen, 1986, p. 46. Brief van de Burgemeestren en Regeerders der stad Gouda van 8 juni 1751 aan de Heeren Drossaert, 
Burgemeesteren ende regeerders der Stad Gorinchem. De bestuurders van de stad Gouda noemen zich in de ondertekening 
van de brief ‘goede vrinden en naburen’. Voor Schoonhoven vriendelijke mededeling Ewout Korpershoek.
469  Duco, 2003, p. 37.
470  Gorinchem, G.A.G Ambachtsgilde inv.nr. 130.
471  Vriendelijke mededeling Ewout Korpershoek. | 163
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472

Gouda heeft zich niet via een juridisch/bestuurlijke weg verzet tegen deze buitennering omdat 

een dergelijke actie niet haalbaar was. Dit was eerder wel vanuit Gouda door de pottenbakkers 

geprobeerd tegen de in 1686 opgerichte pottenbakkerij van Cornelis de Vlaming in Oudshoorn.473 

Gouda moest in deze kwestie het onderspit delven. Vermoedelijk bracht deze nederlaag in Gouda 

het besef dat de Order op de buitenneringen inmiddels een dode letter geworden was. De door 

Keizer Karel V bekrachtigde Order op de buitenneringen van 1531, die een verbod op de vestiging 

van bedrijven buiten de steden behelsde, was aanvankelijk weinig toegepast en raakte tijdens de 

Gouden Eeuw in de periode van sterke economische groei in de vergetelheid. Toen in 1641 werd 

geprobeerd deze Order weer te gebruiken bleek dit niet meer te werken.474 De poging van Gouda 

aan het eind van de 17e eeuw hier weer toepassing aan te geven, gericht tegen de pottenbakkerij 

in Oudshoorn, liep dan ook eveneens op niets uit.

 Naast kwaliteitspijpen zijn er in Alphen ook veel zijmerkpijpen en lobbenpijpen vervaardigd 

(afbeelding 2.5.3.7. en 2.5.3.8.).

 De productie in het centrum Alphen begon het eerst in Alphen aan den Rijn zelf, waar vanaf 

ca. 1680/1690 tot ca. 1800 pijpen vervaardigd zijn. In de 18e eeuw betrof het in het algemeen 

kleinere bedrijven, waarvan verschillende voor de grote pijpenmakerij van Philip Hoogenboom 

472  Nog lopend onderzoek zal laten zien dat het aantal pijpenmakers in Schoonhoven groter was dan wat tot nu toe bekend 
is. Dit zal echter de vorm van deze grafiek we iets wijzigen, maar nier zodanig dat de conclusies die hier worden getrokken echt 
veranderen.
473  Van der Meulen & Smeele, 2012, p. 17.
474  De Vries & van der Woude, 1995, p. 327.

GRAFIEK 2.5.3.1.: De 
ontwikkeling van het 
aantal pijpenmakers in alle 
centra in de 18e eeuw met 
uitzondering van Gouda en 
de ontwikkeling in Alphen, 
Gorinchem en Schoonhoven. 
Gesommeerd in perioden 
van 10 jaar. Zie bijlage 5.472

AFBEELDING 2.5.3.6.: 
Voorbeeld van een Alphense 
pijp die voor een Goudse 
kwaliteitspijp moest doorgaan, 
gemerkt met het Goudse merk 
de Both en met een namaak 
bijmerk: het wapen van Gouda 
met 9 in plaats van 6 sterren, ca. 
1740-1760. Ter vergelijking laat 
afbeelding 1.1.1. een Goudse 
pijp met het merk de Both zien.
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in Aarlanderveen produceerden. In Oudshoorn zijn vanaf 1745 pijpen vervaardigd.475 Maar pas in 

het begin van de 19e eeuw kwam hier de productie echt van de grond.

 De eerste pijpenmakers in Alphen zetten al belangrijke Goudse merken op hun producten, 

zoals de gekroonde H, de Melkmeid, de Schenkkan en het Klaverblad. In 1697 laten drie uit 

Gouda afkomstige pijpenmakers bij notaris Jacobus van Dorp hun merken registreren.476 

Allemaal belangrijke Goudse merken waarvan drie met het recht op uitbesteding.  Er werden 

door deze pijpenmakers gezamenlijke afspraken over de te zetten merken gemaakt en tevens 

blijkt hieruit dat deze pijpenmakers meerdere merken voor zichzelf lieten registreren, iets dat in 

Gouda ondenkbaar was. Onderling stonden er forse boetes op het nazetten van elkaars merken: 

verbeurdverklaring van de pijpen en 42 stuivers voor iedere verkeerd gemerkte pijp. Het waren 

hoge boetes, die des te opmerkelijker zijn omdat deze pijpenmakers zelf de Goudse merken voor 

eigen gewin nazetten. In de 18e eeuw was de pijpennijverheid in Alphen beperkt van omvang en er 

werd veelal voor de grote pijpenmakerij van Philip Hoogenboom in Aarlanderveen geproduceerd. 

Afbeelding 2.5.3.7. laat een pijp en een grospenning met het merk van Hoogenboom zien.

  

In Aarlanderveen vestigden zich de eerste pijpenmakers in het eerste kwart van de 18e eeuw. 

In Aarlanderveen kwam de pijpennijverheid tot een veel grotere bloei dan in Alphen en later 

in Oudshoorn. Al in 1720-1730 waren hier 15 pijpenmakers gevestigd en dit aantal liep op tot 

24 in 1740. Na 1740 daalt het aantal pijpenmakerijen in Aarlanderveen, de productie bereikte 

echter pas later zijn hoogtepunt. Er is dus in de periode 1740 tot globaal 1760 sprake van 

concentratie van de productie, maar nog niet van verval. Geconcludeerd kan dan ook worden dat 

de pijpenmakers uit Aarlanderveen en Alphen, al voordat de Goudse pijpenmakers het Goudse 

Wapen als bijmerk mochten zetten, hun Goudse collega’s zeer forse concurrentie aandeden 

en dat het hoogtepunt van de omvang van de productie (terwijl het aantal pijpenmakers daar 

licht daalde) in Aarlanderveen viel, nadat de neergang van het aantal pijpenmakers met een 

eigen merk in Gouda al was begonnen. De bedrijven in Aarlanderveen waren vooral kleinere 

familiebedrijven, met als uitzondering het bedrijf van Philip Hoogenboom en het bedrijf van Jan 

475  Van der Meulen & Smeele, 2001, p. 33.
476  Van Oostveen en Stam, 2011, p. 42. Het betreft de merken Melkmeid, Hand, Schenkkan, Scheepje, H gekroond en IVK. 

AFBEELDING 2.5.3.7.: 
Zijmerkpijp met de initialen 

van Philip Hoogenboom 
( 1740-1764) en een 

grospenning met zijn merk. 
Collectie en foto Bert van 

der Lingen.
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Proost. Uit de boedel van Jan Proost (1743) is bekend dat hij 11 koperen vormen en 4 schroeven 

had en dat in de boedel van Philip Hoogenboom 64 lange en 86 korte vormen waren en 21 

schroeven.477 Op basis hiervan kan ingeschat worden dat in het midden van de 18e eeuw de 

Alphense / Aarlanderveense bedrijven een productie hadden aan kwaliteitspijpen die gelijk 

stond aan minstens 4 à 5 % van de Goudse productie. Het bedrijf van Hoogenboom was eerst 

het bedrijf van Magtelt Andriesse Hoogstraten. Tot 1706 leidde zij dit bedrijf met haar man, 

die daarna naar Indië vertrok. Rond het midden van de 18e eeuw had dit bedrijf een eigen 

oven om pijpen te bakken. Het kwam reeds in de jaren twintig onder leiding van Magtelt tot 

grote bloei. Maar nadat haar aangenomen zoon Philip Hoogenboom het bedrijf in of voor 

1740 overgenomen had bereikte de afzet een zodanige omvang dat de capaciteit van het 

bedrijf onvoldoende was. Hoogenboom liet daarom tevens tabakspijpen produceren bij andere 

pijpenmakers in Aarlanderveen en bij pijpenmakers in Alphen en Schoonhoven.478 Rond 1750 

waren in de manufactuur van Hoogenboom 30 mensen werkzaam die gezamenlijk 5 schippers 

aan het werk hielden – 3 schippers voor de aanvoer van klei, 1 schipper voor de turf en 1 schipper 

voor het transport van de pijpen. Hoogenboom vervaardigde pijpen van een kwaliteit die vaak 

niet te onderscheiden was van de beste kwaliteit pijpen die in Gouda gemaakt werden. Hij zette 

tal van beroemde Goudse merken zoals de Slang, de Molen, het Scheepje, gekroonde B, BVB en 

de gekroonde 33.479 Ook vervaardigde hij geheel versierde tabakspijpen, zoals een reliëfpijp ter 

ere van de Vrede van Aken en één met het Stadhouderlijk Wapen.480 Aangenomen kan worden 

dat de mallen voor deze hoogwaardige pijpen in Gouda bij meester edelsmeden vóór 1750 

vervaardigd zijn.481 Mogelijk was dit de aanleiding voor Gouda om in 1750 een verbod uit te 

vaardigen op de uitvoer van gereedschappen en een verbod om gereedschappen uit andere 

centra in Gouda te laten repareren. 

De pijpen van Hoogenboom, maar ook van andere pijpenmakers uit het centrum Alphen, dragen 

na 1740 op de zijkant van het hieltje vaak het Goudse wapenschildje, maar dan niet met zes 

477  Van der Meulen, 2008, p. 1931.
478  Van der Meulen, 1986, p. 34. noemen Jan en Jacob van der Helm uit Alphen, Andries van ‘t Anker, Johannes Overhoff, 
Cornelis van Assendelft, de weduwe G. van Veen en Jan van der Stal uit Aarlanderveen en Nicolaes Bakker en Gerrit van 
Duuren uit Schoonhoven. 
479  Zie bijvoorbeeld van der Meulen, 1986, p. 96 voor een lijst van merken die in Alphen en omgeving gezet zijn.
480  De Vrede van Aken pijp is in een mal gemaakt die eerst aan de Goudse pijpenmaker Jan van Beek toebehoorde. 
Faas,1992, p. 418.
481  Duco, 1992, p. 33 gaat ervan uit dat deze mallen uit Gouda gesmokkeld zijn. De vormdata van deze mallen zijn echter 
van voor 1750 het jaar dat het verbod op uitvoer van gereedschappen pas inging.

AFBEELDING 2.5.3.8.: 
Lobbenpijpen uit Alphen, 
1740-1770. Collectie Auteur, 
foto Bert van der Lingen. 
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sterren maar met bijvoorbeeld enige sterren meer. Op deze wijze wist Hoogenboom, maar ook 

tal van ander pijpenmakers uit Aarlanderveen en Alphen de provinciale octrooien van 1739 en 

1740 te omzeilen en pijpen in de markt te zetten die alleen bij heel nauwkeurige inspectie niet 

Gouds blijken te zijn. Zo kon de boete van maar liefst 600 gulden, die op overtreding van het 

octrooi stond, worden voorkomen en tegelijk de consument worden voorgespiegeld dat het een 

Gouds product betrof. 

Hoogenboom onderhield contacten met kooplieden. Bijvoorbeeld in Amsterdam met Jan 

Hempel en in Rotterdam met de gebroeders Strumphius. Per maand ontvingen deze handelaren 

ieder meer dan 1000 gros en exporteerde deze naar Frankrijk, de Spaanse Eilanden en het 

Oostzeegebied.482

 Sommige betere pijpenkooplieden verkochten geen Alphense pijpen als Gouds, waardoor 

mogelijk het Alphense marktaandeel toch nog enigszins beperkt bleef.483 Door het ontbreken 

van gilderegels, het ontbreken van kosten voor een merk, het ontbreken van kosten van het 

gildelidmaatschap, het kunnen voeren van meerdere merken en de lagere arbeidskosten door 

bijvoorbeeld jongeren al op de schroef te laten werken, en door de eigen ovens en thuiswerk, 

konden de Alphense pijpenmakers goedkoper produceren dan hun Goudse collega’s (zie tabel 

2.5.3.2.).

Tabel 2.5.3.2.: Prijsvergelijking van Alphense (Philip Hoogenboom) en Goudse pijpen in stuivers per gros.484

Type pijp Prijs Philip Hoogenboom Prijs in Gouda

Hele Kabaal (29 duims) 42 50

Halve Kabaal (25 duims) 27 40

Lange pijpen (19 duims) 24 25-26

 

Daarenboven waren deze Alphense bedrijven beter in staat op de vraag van handelaren in te 

spelen doordat zij partijen pijpen konden leveren met daarin pijpen met verschillende merken en 

kwaliteiten. Ook was het hen niet verboden, zoals in Gouda, om zelf handel te drijven. Bovendien 

blijkt dat tal van bedrijven uit deze plaatsen pijpen produceerden van een minder goede kwaliteit 

dan die uit Gouda, maar deze wel voorzagen van Goudse kwaliteitsmerken.485 Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat de Goudse pijpenmakers klaagden. Niet alleen werden er pijpen goedkoper 

geproduceerd, wat bij die hoeveelheden marktverstorend werkte, maar werd bovendien het 

aanzien van de Goudse kwaliteitspijp geschaad door sommige matige vervalsingen. Hoe ver het 

imiteren gingen blijkt ook wel uit het feit dat vele Alphense pijpen werden voorzien van niet alleen 

de merken maar ook van steelstempels met de namen van beroemde Goudse pijpenmakers. Ook 

namen van grote handelaren, waarvan de namen ook vaak op in hun opdracht gemaakte Goudse 

482  Van der Meulen, 1986, p. 32.
483  Duco, 2003, p. 37. Advertentie van een pijpenkoopman die in zijn advertentie schrijft geen Alphense pijpen voor Goudse 
te verkopen. Amsterdamse Donderdaegse Courant 13 juli 1730.
484  Van der Meulen, 1986, p. 34. Van andere type pijpen is geen prijsvergelijking bekend.
485  Zie bijvoorbeeld van der Lingen, 2013, p. 29. | 167
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pijpen werden gestempeld, komen veelvuldig voor op de Alphense pijpen.486 

 Omdat het centrum Alphen ook naar Duitsland exporteerde werden zelfs namen van Duitse 

producenten, handelaren en centra vervalst.487 Dit is gelet op de Duitse invoerverordeningen 

niet onbegrijpelijk. Vermoedelijk zijn deze imitaties door de hoge transportkosten en de lage 

lonen in Duitsland niet erg lucratief geweest. Zo hebben pijpenmakers uit Alphen aan de Rijn 

bijvoorbeeld “SAPFENBERG” en “I.Hm.ISER HILDESH” op een deel van hun pijpen gestempeld.488 

Ook het gebruik van het merk het Springende paard in Gouda kan dezelfde reden gehad hebben 

als de pijpenmaker Casselmann uit Hannoveresch Münden had om een deel van zijn pijpen te 

merken met het paard van Hannover en niet met de Leeuw van Hessen, namelijk het op die 

wijze, vanwege importbeperkingen, doen voorkomen dat het pijpen uit Hannover betrof.489

Ook recente opgravingen in Alphen hebben nogmaals aangetoond dat reeds in het begin van de 

18e eeuw de concurrentie uit dit centrum voor de Goudse pijpenmakers hevig was.490 Het is dan 

ook niet verwonderlijk dat het centrum Alphen tot bloei kwam en de productie nog doorgroeide 

toen die in Gouda al op haar retour was.491 Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat de productie uit 

dit centrum sterk bijgedragen heeft aan de neergang van de Goudse productie. De bescherming 

die de Goudse pijpenmakers in 1739/40 verkregen van de Staten van Holland, door de verlening 

van het recht een bijmerk te mogen plaatsen, kan dan ook alleen begrepen worden in het licht 

van de concurrentie die het centrum Alphen de Goudse pijpenmakers aandeed.

 Ook zijn bij de recente opgravingen aan de Gouwesluisseweg veel zijmerkpijpen met imitatie 

Goudse merken gevonden. Dit laat zien dat ook van dit soort pijpen er een aanzienlijke productie 

in Alphen was.492

 Opvallend is dat bij de recent opgegraven pijpen, die tussen 1734 en 1739 te dateren zijn, veel 

hoogwaardige kwaliteitspijpen (porceleijne kwaliteit) aangetroffen zijn met het Goudse merk de 

Leeuw in de Hollandse tuin. Op de stelen van een aantal van deze pijpen is de naam van Frans 

Verzijl correct geschreven, in tegenstelling met de vele eerder bekende Alphense pijpen waarop 

de naam van deze Goudse pijpenmaker, wiens pijpen werden geïmiteerd, opzettelijk fout werd 

geschreven om geen problemen met Verzijl of het Goudse gilde te krijgen. De vraag is of dit 

erop duidt dat er in Alphen pijpen voor Verzijl zijn geproduceerd en of er vaker ook voor andere 

Goudse pijpenmakers in opdracht pijpen zijn geproduceerd.493

486  Het is onbekend of sommige van de grote tabakshandelaren die ook pijpen lieten vervaardigen deze ook in Alphen 
hebben laten produceren.
487  Zie van der Meulen, 1986, p. 76-77.
488  Van der Meulen, 1986 , p. 77. Zapfenberg was een beroemde Handelaar in Tabak en Pijpen in Amsterdam die veel 
naar Duitsland uitvoerde. Zie van der Lingen, 2013, p 84-88 en Articus, 1998, p. 46-48. De veronderstelling van Andreas 
Heege dat de in Alphen gevonden pijpen met het ISER merk slechts uit Duitsland gehaalde voorbeeldpijpen zouden zijn is 
onwaarschijnlijk omdat er in Alphen meerdere exemplaren aangetroffen zijn. Heege, 2003, p. 28.
489  Almeling, 1996, p. 15.
490  Van der Lingen, 2018, p. 57. 
491  Na 1740 daalt weliswaar het aantal zelfstandige pijpenmakers in Alphen, maar door de toenemende grootte van 
het bedrijf van Hoogenboom kan worden aangenomen dat de productie na 1740 nog tot 1764, als Hoogenboom overlijdt, 
doorgroeide. 
492  Van der Lingen, 2018, p. 75-86.
493  Van der Lingen, 2018, p. 59.168 |
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Alphense pijpen zijn volgens een uitvoerverklaring uit 1742, die vermeldde dat het pijpen betrof 

uit Tergouw (Gouda) en Alphen, vooral uitgevoerd naar Noord-Duitsland en Scandinavië, maar 

ook naar Frankrijk.494

2.6. De neergang in de Franse tijd en de opkomst van  productiecentra in 
Brabant en Limburg

Dat de Franse tijd een moeilijke periode voor tal van centra was, is op voorhand evident. Door de 

Franse bezetting waren er ook nieuwe kansen in Brabant en Limburg. 

2.6.1. De moeilijke Franse tijd

Vanaf ca. 1795 braken nog zwaardere tijden aan voor de pijpennijverheid in ons land. De export naar 

verschillende gebieden stokte. De koloniën vielen successievelijk in Engelse handen. Er was weinig 

overzeese handel. Het Franse vrijhandelsgebied omvatte ook de Zuidelijke Nederlanden, zodat 

de uitvoer van pijpen naar de Zuidelijke Nederlanden en Frankrijk vanaf 1798 door de belasting 

op Hollandse pijpen werd belemmerd.495 Ook Staats-Vlaanderen, Venlo en Maastricht werden al 

in 1795 door Frankrijk ingelijfd en ook daar werden de Hollandse pijpen belast. De export naar 

grote delen van Duitsland was nagenoeg onmogelijk, zoals naar Pruisen, door het daar geldende 

invoerverbod. Ook was de concurrentie van het Westerwald (nabij Koblenz) zo groot dat in grote 

delen van Duitsland weinig afzet mogelijk was.  Ook de verdubbeling van belasting in 1798 op 

pijpen die werden ingevoerd ten westen van de Rijn maakte export naar die gebieden onmogelijk. 

Belemmeringen van de export troffen de Goudse pijpenmaker hard doordat juist de beste en 

duurste soorten pijpen, waarop ook de grootste winst kon worden gemaakt, werden geëxporteerd. 

De pijpaarde werd duurder toen deze ingevoerd moest worden uit de door Frankrijk bezette 

gebieden en ook de kosten van turf stegen fors. De prijs van de turf was al sinds 1782 gestegen 

met ca. 8 %, maar steeg in de periode 1795-1800 met nog eens ca 10%. Daarna steeg de turfprijs 

in de periode 1800-1807 met zo’n 50%, om daarna tot 1813 weer te dalen met ca. 40%. Deze hoge 

turfprijzen hadden uiteraard een grote invloed op de kosten voor het bakken van de pijpen

Na 1808 stegen de tabaksprijzen fors.496 Vanaf 1811 viel de tabakshandel onder de Franse 

tabaksregie (afbeelding 2.6.1.1.).497  Vooral in de laatste jaren van de Franse bezetting schoten de 

tabaksprijzen omhoog naar een voor velen onbetaalbaar niveau.498 De hoge prijzen van de tabak 

zorgen voor een verminderd gebruik van de pijp, zeker onder het steeds groter wordende armere 

deel van de bevolking.

494  Duco, 1984, p. 2.
495  Van der Meulen, 1982, p.6. Zie ook paragraaf 3.1.3.
496   Database website IISG: Jan Luiten van Zanden: The prices of the most important consumer goods, and indices of wages 
and the cost of living in the western part of the Netherlands, 1450-1800. Arthur van Riel: Prices of consumer and producer 
goods, 1800-1913.
497  Roessingh, 1976, p. 370-371.
498  Posthumus, 1943, p. 199-206. Tabak werd tussen 1807 en 1812 anderhalf tot drie keer zo duur, afhankelijk van de soort 
tabak. | 169
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Vanaf 1795, het begin van de Bataafse Republiek, kwam de discussie over de wenselijkheid van 

gilden op gang. In Gouda was er tot die tijd geen oppositie tegen het bestaan van de gilden, 

sterker nog Gouda stuurde, zoals vele gemeenten na de bijeenkomst van een aantal gemeenten 

van 11 januari 1796, een adres aan de Nationale vergadering om de gilden te behouden.499 In 

de staatsregeling van 1798 werd, in artikel 52 en 53 de afschaffing van alle gilden vastgelegd. 

Op 5  oktober 1798 kregen alle gemeentelijke besturen de opdracht de gilden op te heffen en 

provisionele commissarissen aan te stellen. Toch vertrouwden toen de bestuurders van het 

gilde zo op de overheden dat zij van mening waren dat zij steun konden geven aan de opheffing 

mits een aantal beschermende maatregelen gehandhaafd zouden worden zoals de belasting op 

de invoer van buitenlandse pijpen en dat  “alles ten dien effecte dat door deze precautionele 

middelen worden voorkomen, de verkeerde interpretatiën van het woord vrijheid, de daaruit 

te vrezene verwarringen, verval en discredit dezer Republikeinse tabakspijpen”.500 Omdat de 

gemeentelijke overheid geen nieuwe regels maakte lieten de Goudse pijpenmakers de oude 

regels in werking, inclusief het betalen van de gildecontributie. Ook de Staatsregeling van 

1801 en de Corporatiewet van 1808, die een andere invulling van de gilden als ‘ambachten’ 

mogelijk maakten werden door de pijpenmakers genegeerd.501 Na de inlijving van het Koninkrijk 

Holland door Frankrijk in 1810 werden de gilden officieel afgeschaft. Dit gebeurde echter heel 

slordig. De Corporatiewet werd niet ingetrokken en de Franse wet van 1791 waarbij de gilden 

499  Hulshof, 1996, p. 76. Opvallend is dat een van de deelnemers namens Gouda Pieter Stomman was, die later zou 
instemmen met de 
opheffing van het gilde.
500  Sahm, Archieven van de pijpennering te Gouda ac. 1.15.02, vnr. 82, 1798. Ondertekend door vijf pijpenfabrikanten, 
waaronder Pieter Stomman. 
501  Genabeek, 1994, p. 66. Zo werd in 1801 het oprichten van handelsbedrijven als samenwerkingsverband van 
bazen mogelijk, die afspraken maakten over productie en afzet en konden de gewezen gilden in 1808 zelfs uitgroeien tot 
publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties. 

AFBEELDING 2.6.1.1.: 
Bekendmaking dat aangifte 
moest worden gedaan van 
de hoeveelheid tabak die 
kooplieden op voorraad 
hadden. 31 Oktober 1811. 
Collectie auteur.
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werden afgeschaft werd hier nooit officieel van kracht.502 Het gildebestuur van de Goudse 

pijpenmakers bleef aan en werd vanaf 1798 aangeduid als ‘de commissarissen van het gewezen 

gilde’.503 Dit bestuur probeerde de taken van het vroegere gilde zo goed mogelijk voort te 

zetten. Zo waarschuwden ‘de commissarissen over de pijpenfabrieken’ in 1807 nog in de krant 

tegen namaak en invoer uit Duitsland.504  De juridische positie van het gilde was onduidelijk 

geworden. Stadsbestuur en gildebestuur probeerden gezamenlijk de oude regels te handhaven 

en probeerden merkimitatie en concurrentie tegen te gaan. Dat dit maar zeer ten dele lukte 

blijkt ondermeer uit een brief aan het stadsbestuur van de ‘commissarissen van de pijpenhandel 

en deszelfs fabrieken’ van 16 mei 1811 over de Alphense pijpenmaker Pieter Rijke, die zich in 

Gouda gevestigd had en met de dochter van Simon de Jong getrouwd was en het merk van de 

Jong nazette (misbruikte). Weliswaar had deze de Jong geen pijpenmakerij meer in productie, 

maar betaalde nog wel het gildelidmaatschap en was dus eigenaar van het merk het Wapen 

van Haarlem dat door Rijke werd nagezet. Bovendien had Rijke nog pijpen die eerder in Alphen 

waren geproduceerd meegebracht.505 Het duurde tot 1814 voordat een van Rijke het merk in 

eigendom overnam. In de tussentijd bleef het merk in eigendom van de weduwe van de Jong, 

maar de gildeadministratie vermeldt niet dat Rijke dit merk in deze tussenperiode huurde.506 

 Ook waren er conflicten tussen bazen en werkvolk, ondermeer over de afbetaling van schulden 

van een knecht aan zijn baas als deze bij een andere pijpenmaker ging werken. Normaal werd dit 

eenvoudig op basis van het gildereglement geregeld en gehandhaafd. Dit leverde nu problemen 

op omdat niet alle bazen zich hielden aan de regels van het gewezen gilde. Dit soort conflicten 

leidde tot grote misstanden omdat knechten, door van baas te wisselen, probeerden van hun 

schulden af te komen. Dit werd zo erg dat dit soort handelen één van de belangrijke aanleidingen 

was voor het verzoek van 1814 om het gilde opnieuw in te stellen.507   

 Door de nieuwe situatie was er geen scheiding meer tussen pijpenmaker en handelaar zoals 

die in 1686 was  ingevoerd. Er ontstonden daardoor weer echte pijpenwinkels waar productie 

en handel plaatsvonden. Pas in 1812 werd het gilde definitief opgeheven en was het merk niet 

anders dan via landelijke regels beschermd. Deze bescherming was in 1810 in principe door de 

wet van 22 Germinal an XI geregeld. Op grond van deze wet konden de pijpenmakers een merk 

laten deponeren. Hiervan is door de pijpenmakers geen gebruik gemaakt.508. Deze wet, die tot 

1880 heeft gegolden, bood in feite de gewenste bescherming tegen merkvervalsing niet. Er was 

in de praktijk geen bescherming tegen dubbel depot en bovendien was volgens deze wet alleen 

het namaken van het merk strafbaar, niet het gebruik daarvan.509

 De afschaffing van de gilden had naast het doel om de economische autonome macht van 

502  Lourens en Lucassen, 1996, p. 18.
503  Later werden ook andere namen gebruikt zoals: ‘de commissarissen over de pijpenfabrieken’ en ‘commissarissen van de 
pijpenhandel en deszelfs fabrieken’.
504  Oprechte Haarlemse Courant 5-9-1807.
505  De Wit, 2004, p. 4,5.
506  Niet geheel duidelijk is of de Pieter van Rijke die het merk wapen van Haarlem van 1814-1846 in eigendom had een 
zoon van de van oorsprong Alphense pijpenmaker Pieter Rijke was of dat dit om dezelfde persoon ging..
507  Duco, 1992, p. 55.
508  Duco, 2003, p. 45-47.
509  Kamphuisen,  1966, p. 36. | 171
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de stadsbesturen te verkleinen vooral ook als doel de vrijhandel te bevorderen.510 Verwacht 

zou mogen worden dat een centrum als Gouda hiervan zou profiteren. Dit blijkt echter maar in 

beperkte mate  het geval te zijn. De achteruitgang van de pijpennijverheid was als gevolg van 

de verminderde vraag naar kwaliteitspijpen, de exportmoeilijkheden en de hoge kosten die het 

roken in de Franse tijd met zich meebrachten, reeds zo ver voortgeschreden dat ook in Gouda 

hier geen wezenlijk voordeel meer uitgehaald kon worden.

 Opvallend is dat het aantal pijpenmakers met een eigen merk in Gouda in de Franse tijd tot 

ca. 1803 niet sneller lijkt terug te lopen  dan in de periode daarvoor en zelfs in de periode 1801-

1803 een lichte stijging liet zien.511 Dit komt overeen met het gegeven dat Gouda pas in 1805 een 

stad in economisch verval was en zeer arm was, maar nog niet tot de armste steden van Holland 

behoorde.512 Dat in deze tijd de Goudse nijverheid een moeilijke tijd doormaakte blijkt ook uit de 

exportcijfers, immers in de periode 1805-1809 loopt de export sterk terug.513 Een telling aanwezig 

in de administratie van het pijpenpand uit 1809 laat zien dat er nog 1994 mannen en vrouwen 

werkzaam waren in de pijpennijverheid, waarbij ook duidelijk is dat velen niet aan het werk 

waren.514 Vanaf 1811 loopt de export weer met de helft terug en bedroeg de waarde daarvan 

niet meer dan 20.000 fr. Er waren nog slechts 750 mensen in dienst van de pijpenmakerijen.515  

Na de Franse tijd was Gouda de armste stad in Nederland geworden.516 Hoe groot de armoede 

was blijkt ook uit het plan dat de burgers H. L. Buma, I. Bessan en I. D. Schiffer in 1797 aan 

de Raad van Gouda presenteerden om de bedelarij tegen te gaan. Gouda had toen de naam 

zeer veel bedelaars te hebben. De oud-directeur van de Stedelijke Musea Gouda, Jan Schouten, 

vermeldde zelfs dat buiten Gouda een Gouwenaar en een bedelaar vaak als synoniem werden 

ervaren.517 Over de omvang van de bevolking zijn de cijfers niet erg eenduidig. In de Ordre der 

Wijken van 1799 worden 10503 inwoners genoemd en de Volkstelling van 1811 vermeldt 11.979 

inwoners.518  

 In de marktaanvullende centra Gorinchem en Schoonhoven, die het grootste aantal 

pijpenmakers juist voorafgaand aan de Franse tijd binnen hun poorten hadden, is ook een snelle 

daling te zien van de productie en het aantal pijpenmakers. Een verklaring voor het feit dat 

het aantal pijpenmakers in Gouda niet sneller dan in de periode voor de Franse tijd lijkt af te 

nemen is niet eenvoudig te geven. Meerdere verklarende factoren zijn geen van alle voldoende 

510  Genabeek, 1994, p. 65. Lucassen, 1996, p. 17.
511  Gebaseerd op lijst van pijpenmakers van Duco, 2003, p. 209-228 (zie bijlage 3). In een ongedateerd stuk uit ca. 1801, uit 
het Goldberg-archief staat dat er nog slechts 132 pijpenmakerijen in Gouda waren, waar in doorsnee 12 tot 14 knechten en 
meiden werkten. Dit aantal pijpenmakerijen is duidelijk veel te laag. Rijksarchief, verzamelinventaris 22160, verzameling nr. 51 
Goldberg, nr. 207.
512  Prak en van Zanden, 2013, p. 185. De Neve, 2002, p. 364.
513  Zie bijlage 2.
514  SAHM Ac77; Archief pijpenmakersgilde, Inv. nr. 63.
515  Wessels, 1939, p. 112. De volkstelling van 1811 geeft aan dat er in totaal 1638 ambachtslieden, waarvan 950 
pijpenmakers en 72 pottenbakkers waren. SAHM AC 1. OA521/522: Volkstelling 1811/15. 
516  Zie de beschrijving van de toestand in Gouda door Van Hogendorp. Hij bezocht Gouda in 1819 en hij beschrijft de 
slechte toestand van de Goudse nijverheid, in het bijzonder de potten- en pijpenmakerijen. Over de uitgehongerde toestand 
van de arbeiders in Gouda schrijft hij: ‘Dit is wel geen zeldzaam verschijnsel in fabrijksplaatsen, doch hier evenwel treffender 
dan elders”. Hogendorp,  1854, p. 266 e.v.
517  Schouten, 1977, p. 30.
518  SAHM Ac 56 . Secretarieel archief : Inv. nr. 157 p10v. SAHM AC 1. OA521/522: Volkstelling 1811/15. Met dank aan Jan en 
Helen Kooijman. 172 |
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overtuigend om als dominante reden aan te duiden. Gedacht kan worden aan de gedeeltelijke 

verlegging van de afzet van de pijpenmakerijen in het Westerwald in zuidelijke richting, waardoor 

de concurrentiedruk van het Westerwald verminderde.519   Ook blijkt de export in de periode 

1802-1805, zoals uit de statistiek van Goldberg te zien is, toe te nemen.520 Als deze cijfers juist 

zijn dan kan deze toename alleen verklaard worden uit het feit dat tal van andere centra in 

hun afzet gehinderd werden in deze periode.  Ook kan nog genoemd worden dat na de officiële 

afschaffing van het gilde de Goudse pijpenmakers weer zelf handel mochten drijven , wat er 

mogelijk toe bijdroeg dat de kleinere bedrijven hun bestaan langer konden rekken. Vermoedelijk 

is een belangrijke reden ook gelegen in het feit dat  de Goudse pijpenmakers weinig keus hadden 

om ander werk te zoeken. Velen bleven dus hun vak voortzetten ook in tijden dat er te weinig 

werk was. Soms ook werkten zij bij andere pijpenmakerijen, maar hielden wel hun merk aan. Na 

1806 nam, na de invoering van het Continentale Stelsel in november van dat jaar,  de zeehandel 

sterk af en daarmee ook de export. In 1805 deden nog 2400 koopvaardijschepen Amsterdam 

aan. In 1810 waren dit er nog slechts 210.521 

 Hoe zorgelijk de situatie was blijkt uit het grote aantal rekwesten dat door de pijpenmakers 

in die periode werd ingediend.522 Dit betrof niet alleen weinig kansrijke rekwesten aan de 

regering om:  Frankrijk te vragen de invoerrechten te verminderen; de invoer uit Duitsland 

zwaarder te belasten of om Pruisen te bewegen haar invoerverbod in te trekken, maar ook: ”tot 

instandhouding en aanmoediging dier kwijnende fabrieken niet alleen de geheele ophef, of ten 

minste vermindering van belasting op de – uitvoer van pijpen, naar buitenlands moge daar gesteld 

worden maar ook, dat deze fabrieken evenals voorheen, mogen genieten eene vermindering op 

de belasting van de steenkolen en jouisseeren van de hun toegezegde Remissien, waartoe reeds 

met zo veele onkosten van Requesten als anderszins, aanzoek is gedaan en waartoe reeds Lange 

hoop is gegeeven, dog tot nog toe gene dispositie is gevolgd, terwijl, zij intusschen onder de 

zware belastingen blijven zugten, en meer en meer te gronde gaan”.  Uit de inventarisatie van alle 

fabrieken en trafieken blijkt dat het vooral de aardewerkbedrijven in brede zin waren die sterk te 

lijden hadden van het economisch getij.  De regering nam kennelijk geen financiële maatregelen 

om deze tak van nijverheid te ondersteunen. Hoewel daarover geen gegevens beschikbaar zijn, 

mag worden aangenomen dat dit niet uit desinteresse  gebeurd is, maar vanwege de slechte 

staat van de staatsfinanciën in die tijd. 

 Pas vanaf 1803 tot 1813 is er in Gouda een versnelde afname van het aantal pijpenmakers met 

een eigen merk zichtbaar (ca. 10%, een sterkere daling dan in eerdere jaren). De invoering van 

het Continentale Stelsel in november 1807 zal de pijpennijverheid sterk hebben geschaad, zoals 

dat ook het geval was voor andere industrieën.523 In 1808 liet het Ministerie van Financiën een 

inventarisatie uitvoeren naar de staat van de industrie.524 Als redenen voor de teruggang van de 

pijpennijverheid wordt genoemd: a) de grote invoer van buitenlandse pijpen en de lage heffingen 

519  Kügler, 1995, p. 327. 
520  Algemeen Rijksarchief Den Haag: Verzamelinventaris 2.21.06. coll. Nr. 51 Goldberg nr. 189,190, 208. Hoe betrouwbaar 
deze statistieken zijn is echter wel de vraag. Zie ook bijlage 2.  
521  Kennedy, 2017, p. 239.
522  Van der Meulen, 1982, p. 6-8. 
523  Van Zanden en van Riel, 2000, p. 93.
524  Van der Meulen, 1982, p. 5. | 173
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op ingevoerde pijpen, die ook nog vaak worden ontdoken, b) de hoge heffing op de export (3% 

van de waarde), c) het invoerverbod in Pruisen, d) de hoge accijns op steenkolen en pijpaarde( f 2 

: 10- per last)  en e) de namaak van Goudse pijpen in het buitenland die voorzien zijn van Goudse 

merken en tevens het Goudse wapen dragen, f) de toenemende kosten van arbeidslonen en 

materialen, g) de exportbelemmeringen door de afwezigheid van vrije scheepvaart.

 Uit dezelfde inventarisatie blijkt dat het aantal pijpenmakers teruggelopen is van 374 in 1751 

tot 179 in 1808, “waar van nog geheel of ten deelen werkende zijn als Fabrieken of winkels 124”.525 

Deze zinsnede bevestigt het eerder geuite vermoeden dat veel van de bedrijven bleven bestaan, 

ook als er geen werk meer was. De teruggang in de Goudse nijverheid was dus groter dan enkel 

uit de cijfers van het aantal pijpenmakers met een merk valt af te leiden. Ook het aantal ovens 

liep in dezelfde periode terug van 29 naar 12. Deze ovens waren nog slechts voor 2/3 deel in 

gebruik.  Verder is in de bijgevoegde consideratie van de Burgemeester nog te lezen dat “voor 

twee jaren het getal van ’t werkvolk in de pijpenmakerijen, zelve werkende en uitsluitend daar in 

gebezigd wordende, nog 2400 was. In dit voorjaar nog geen 1000, en waarschijnlijk nu nog veel 

minder”.  Velen van de werkenden hadden “broodgebrek”. Hoewel dit soort opgaven vaak een 

gekleurd beeld geven, is het wel duidelijk dat vooral na 1803 het verval van de pijpenmakerijen 

snel verliep. Het tekort aan ervaren arbeidskrachten dat voor de Franse tijd was opgetreden was 

verleden tijd geworden en velen bleven weliswaar in naam bij een pijpenmakersbaas werken, 

maar hadden in feite geen werk. Het herstel van de vrije invoer van pijpen naar Frankrijk in 1811 

gaf een korte opleving, waardoor het aantal werkenden in de pijpennijverheid steeg van 1785 

in mei naar 1900 tot 1950 in juni.526 Volgens d’Alphonse waren er in 1811 nog 124 fabrieken 

met 2900 arbeiders en 7000 personen die indirect met de pijpenmakerijen verbonden waren en 

waren er nog 11 pottenbakkerijen in bedrijf.527 De Statistique industrielle et manufacturière van 

1812 vermeldt 112 pijpenmakerijen in Gouda.528 Hoewel alle beschikbare cijfers zeer verschillen, 

komt overal een beeld van verval en van het niet volledig benutten van de productiecapaciteit 

naar voren. 

 Ook uit het zeer hoffelijk gestelde rekwest uit 1812 van een van de grootste pijpenmakers 

uit die tijd, Pieter Stomman, aan ‘zijne Keijzerlijke en Koninglijke Majesteit’ blijkt hoezeer de 

achteruitgang van de pijpennijverheid Gouda trof.529 Opvallend is dat door Stomman de invoer 

van Duitse pijpen niet genoemd wordt als oorzaak van de achteruitgang. Vermoedelijk heeft 

dit te maken met de verlegging van de afzet van het Westerwald in zuidelijke richting door de 

invoerheffing in ons land. Wel werden als maatregelen genoemd die de Goudse nijverheid zeer 

zouden helpen: Opheffing van de importbeperkingen van Pruisen, vermindering van de impost 

op steenkolen en de teruggave van belastingen. 

Dat de productie van groffe pijpen uit Schoonhoven, Gorinchem, Utrecht en andere centra sterk 

525  Het aantal pijpenmakers met een eigen merk bedroeg 186 volgens de lijst van pijpenmakers in Duco, 2003, p. 209-228.
526  Sahm, OA 266, 12-04-1813.
527  d‘Alphonse, 1900.
528  Anoniem, 1812.
529  Duco, 1976, nummer 2, p. 2,3. Dit rekwest kan niet, zoals Duco stelt, aan Koning Lodewijk Napoleon 
gericht zijn daar deze twee jaar eerder aftrad.174 |
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terugliep en de centra Groningen en Leeuwarden geen productie meer hadden is wel goed 

verklaarbaar, omdat het grote deel van het minder vermogende deel van de bevolking, die de 

voornaamste afnemers van deze pijpen waren,  tegen het eind van de 18e eeuw steeds armer 

werd en bovendien geconfronteerd werd met hoge tabaksprijzen. Velen van deze mensen zullen  

aanzienlijk minder zijn gaan roken of zelfs zijn gestopt. 

2.6.2. De productiecentra in Brabant en Limburg

Door het Haags Verdrag van 16 mei 1795 waarbij Staats-Vlaanderen, Maastricht en Venlo bij 

Frankrijk werden ingelijfd en de instelling van de tollinie in 1805 tussen het Koninkrijk Holland 

en Frankrijk, ontstonden er nieuwe mogelijkheden voor het oprichtten van pijpenfabrieken in 

Limburg en Brabant.

 Aanleiding voor het oprichten van de fabriek in ’s-Hertogenbosch was de instelling van de 

tollinie langs de Waal op 1 mei 1810.530 Hierdoor werd de handel tussen het noordelijk deel van 

Nederland en het zuidelijke deel, dat tot het Franse Keizerrijk behoorde, belemmerd. De tollinie 

bleef aanvankelijk ook in stand toen de rest van Nederland onder Frans bestuur gebracht was.  In 

1810 werd door Leonardus Eras en J. N. Coolen een pijpenfabriek in het Aert Aben Gasthuis op 

het Ortheneinde in ‘s-Hertogenbosch opgericht.531 De pijpenfabriek draaide meteen al goed en 

reeds hetzelfde jaar had de fabriek 48 werknemers en jonge leerlingen in dienst.532 Dat betekende 

ook dat deze fabriek een grotere omvang kon hebben dan een pijpenmakerswerkplaats in Gouda 

doordat deze aan huis gebonden was. Vanaf september 1811 was Eras de enige eigenaar.533  Door 

de opheffing van de tollinie in 1811  is de concurrentie voor Eras zwaar. Eras vraagt dan om geen 

rechten meer te hoeven betalen op de Friese turf voor de oven.534 Door de opheffing van de 

tollinie kwamen Goudse en Gorinchemse pijpen weer naar het zuiden. Eras kan zich hier alleen 

tegen wapenen door goedkoper te produceren.535 In 1816 heeft het bedrijf nog 29 werknemers. 

Het bedrijf blijft tot 1864 in productie. 

 In 1807 (of eerder) startten in Venlo en in 1810 in Roermond pijpenmakerijen. Doordat 

deze steden vanaf 1795 deel uitmaakten  van het Franse Rijk en door de oprichting van de 

tollinie in 1805 werd de toevloed van pijpen uit het noorden afgesneden en waren er volop 

afzetmogelijkheden naar het zuiden en naar aangrenzende delen van de Zuidelijke Nederlanden 

en van Pruisen die deel uitmaakten of verbonden waren met het Franse Rijk. Bovendien was de 

gehele linker Rijnoever vanaf 1801, na de vrede van Luneville, in Franse handen waardoor het 

Westerwald zijn producten in dit gebied eveneens niet meer kon afzetten.

530  Bulletin des Lois 284. Décret Impérial contenant Organisation du Département Bouches-du-Rhin, et des 
arrondissements réunis au Department des Deux-Nèthes, 22 avril 1810. -  Code Organique de la Hollande, 
Sénatus-consulte du 26 avril 1810, art. 29.
531  Duco, 1978, p. 1.
532  Hurk, 1983, p. 60.
533  Herwijnen, 1985, p. 3.
534  Hurk, 1983, blz. 233.
535  Het gemiddelde dagloon voor een volwassen mannelijke pijpenmaker bedroeg in ’s-Hertogenbosch in 
1816: 65 tot 70 cent, terwijl dit in Gouda gemiddeld op 82 cent lag. De spreiding van de lonen was in Gouda 
groter, verband houdende met de grotere variatie in type pijpen. Zo werd een kaster die 29 duims pijpen 
maakte veel hoger betaald. | 175
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In Venlo verwierf Jean Lenssen in 1807 het voormalig Klooster Mariaweide waar de 

pijpenproductie plaatsvond. Het bedrijf groeide snel en de ‘pijpenfabriek’ van Lenssen had in 

1812: 74, in 1813: 86 en in 1816: 60 tot 65 werknemers.536 Lenssen kan gekarakteriseerd worden 

als een moderne 19e-eeuwse ondernemer. Op 35 jarige leeftijd (1807) bezat hij bijvoorbeeld al 

een bietsuikerraffinaderij, een fabriek voor pijpen, pennen, was, ouwel, azijn, en aardewerk. Later 

had hij ook een zeepfabriek. Ook was Lenssen maatschappelijk actief als lid van de gemeenteraad. 

Het fabrieksgebouw, het voormalige klooster Mariaweide, maakte een betere productiegang 

mogelijk dan de woonhuizen waarin de Goudse pijpenmakers nog hun beroep uitoefenden. Van  

het bedrijf van Lenssen is bekend dat hier vooral pijpenmakers uit het Westerwald werkzaam 

waren.

In Roermond werd al in 1810/11 een pijpenmakerij door Gerardus Gruyters opgericht die 2 tot 

3 werknemers had. In 1811 zijn er 10 werknemers en dit aantal groeide tot 15 werknemers in 

1813 om daarna weer te verminderen naar 10. De afzet vond plaats in Limburg en het Noordelijk 

Hertogdom Brabant.537

De pijpenmakerijen in ’s-Hertogenbosch en in Venlo hadden een veel grotere omvang dan de 

bedrijven in Gouda. Er werden pijpen van een redelijke kwaliteit geproduceerd. Deze bedrijven 

waren dus op een veel modernere leest geschoeid dan de familiebedrijven in Gouda, waar de 

gilderegels een dergelijke ontwikkeling niet mogelijk maakten. 

2.7. Overheidsmaatregelen om de pijpennijverheid te steunen

In paragraaf 2.3 is al ingegaan op de rol van de verschillende overheden. Duidelijk is dat de 

lokale overheden de nijverheid in hun gemeenten veelal actief gesteund hebben. De plannen 

van 1674 om de impost op pijpen te verpachten duiden er niet op dat er toen al bij de Staten van 

Holland het gevoel leefde dat deze nijverheid bescherming behoefde. Mogelijk was de geringe 

positie die de Goudse vertegenwoordigers in de Staten van Holland hadden hier mede debet 

aan.  Steun van de provincies was veelal pas later noodzakelijk en was steeds steun die gegeven 

werd op basis van een rekwest.  Zo werd de merkenbescherming door de Staten van Holland en 

West-Friesland in 1739/40 geregeld en in 1791 werden de bepalingen zodanig aangescherpt dat 

de bescherming binnen de provincie Holland ook daadwerkelijk effectief was. De octrooien ter 

bescherming van de Goudse merken zijn tot stand gekomen op initiatief van het gildebestuur 

en waren geen initiatief van de Staten zelf, ook al was al lang bekend hoezeer de pijpenmakers 

in Alphen de belangrijke Goudse nijverheid zware en oneerlijke concurrentie aandeden. 

Regulering van de pijpennijverheid was kennelijk meer een zaak van de gemeentelijke overheid 

in samenspraak met het gilde dan dat de Staten daar een initiërende rol voor zichzelf in zagen. 

536  Kompier, 1982, blz. 75-99. Goldberg (Algemeen Rijksarchief Goldberg nr. 206) vermeldt zelfs voor 2012 al 86 personen 
en een omzet van f. 45.000,-
537  Engelen, 2011, p. 2434.176 |
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Dit in tegenstelling tot de strenge regels die, volgens Israel, aan andere takken van nijverheid 

werden opgelegd door de Staten-Generaal, de provincies en de gemeenten betreffende kwaliteit  

en verpakking van goederen, patenten en uitvindingen.538 Regels betreffende de verpakking van 

pijpen zijn door het Goudse gilde gesteld in samenspraak met de gemeentelijke overheid.539 Dit 

gold ook voor regels t.a.v. kwaliteit en prijzen. Innovaties zijn nooit als zodanig beschermd. De 

regels t.a.v. de verpakkingen hebben het frauduleus nabootsen van de Goudse pijp, door vooral 

de pijpenmakers in Alphen, niet kunnen tegengaan.

In de tweede helft van de 18e eeuw was er wat betreft beschermende maatregelen een sterke 

verandering waarneembaar. In die tijd nam als gevolg van de afnemende welstand van de 

pijpennijverheid het aantal rekwesten van de pijpenmakers sterk toe. Hoewel het behoud van 

de vrije handel door de politiek van groter belang geacht werd dan het bescherming van een 

bepaalde tak van nijverheid, zeker als de betreffende ondernemers zelf niet in het centrum 

van de macht zaten, kwamen de Staten van Holland de Goudse pijpenmakers op verschillende 

manieren tegemoet, al waren de maatregelen slechts beperkt van aard en onvoldoende om deze 

nijverheid echt te beschermen tegen vooral de invoer uit het Westerwald. In 1751 werd door de 

Staten van Holland en West-Friesland een invoerheffing van zes stuivers en acht penningen per 

gros op alle inkomende en door te voeren pijpen gesteld.540 In april 1788 werd een invoerheffing 

voor het gehele land van zeven stuivers per gros ingesteld.541  Voor pijpen uit het Westerwald (het 

belangrijke pijpenmakercentrum bij Koblenz) kwam dit neer op een totale heffing van 70% van 

de waarde. Hoe noodzakelijk deze heffingen waren blijkt wel uit een brief van de commissarissen 

van het pijpenmakersgilde in Höhr (Westerwald) over de prijzen van in Holland verkochte pijpen 

en hun verzet tegen de heffingen en een brief van het Goudse gildebestuur aan de stedelijke 

overheid uit 1789.542 In deze laatste brief zette het gildebestuur uiteen dat de door het gilde in 

Höhr opgegeven prijzen niet klopten en  dat er nog een groot kwaliteitsverschil was tussen de 

Goudse pijpen en de pijpen uit Höhr en dat de pijpen uit het Westerwald aanzienlijk goedkoper 

verkocht werden dan het Duitse gilde aangaf.  In 1801 werd de doorvoer, die daarvoor slechts 

beperkt belast was, geheel verboden. De handelaar Jacob Steinebach uit Höhr verklaarde toen: 

‘sein Handel durch ganz Holland nach Hamburg, Altona und Kopenhagen gegangen seye, wohin 

er Jährlich grosse Partien Pfeifen absetzte‘. Maar nu in 1801 ‘Liessen die Holländer gar keine 

Pfeifen mehr durch, mithin liege dieser handel auch völlig danieder. Dass die Holländer nicht 

einmal den Transit gestatten wollten, gienge über alle Begriffe.“543 De Goudse pijpenmakers 

lijken, gelet op de geringe opleving van de nijverheid in die jaren, hier enigszins van geprofiteerd 

538  Israel, 1991, p. 271-272.
539  In 1682 wordt het merken van verpakkingen (de zogenaamde tonmerken) nader geregeld. In 1698 werd het gebruik van 
verpakkingsmerken op alle soorten manden en tonnen reglementair verplicht. Hieronder vielen ondermeer de zogenaamde 
velletjes, stroken papier met merkvignetten die om de pijpen in de verpakking heen werden gelegd en zo duidelijk zichtbaar 
maakten wie de pijpenmaker was. Zie Duco, 2003, p. 25 en 83. 
540  Ordonnantie van de Staten van Holland en Westvriesland, 7 October1751.
541  De Lange van Wijngaarden, 1817, p. 416. Hermann, 1788, p. 212 geeft afwijkende invoertarieven, die gelet op de 
geringe hoogte daarvan niet kunnen kloppen. Hermann geeft de volgende  invoerheffingen: In 1788 was het algemene toltarief 
in Amsterdam voor inkomende pijpen 8 % van de waarde. Daarentegen werden pijpen uit Keulen komend slechts met 5 % van 
de waarde belast. Uitgaande pijpen met 2% van de waarde.
542  Duco, 1982, p. 2-17.
543  Kügler, 1996, p. 63-64. | 177
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te hebben.

 Niet alleen via invoerheffingen en merkenbescherming ondersteunden de Staten de 

pijpennijverheid, die door hen als zo belangrijk werd beschouwd voor de werkgelegenheid, maar 

ook door tal van andere maatregelen. Zo werd bij resolutie van de Staten van Holland van 1750 

het de pijpenmakers en pottenbakkers toegestaan om een turf en een mandje met turf (in totaal 

6 turven extra) per ton turf extra te mogen  ontvangen zonder daarover impost te betalen, om op 

die wijze de hoge turfprijs, die mede door de hoge accijnzen in Holland bepaald werd, enigszins 

te drukken.544 Dit was nodig omdat door de hoge turfprijzen het bakloon sterk was gestegen. 

In 1724 bedroeg dit nog 6 cent per pot, terwijl dit in 1748 gestegen was naar 8 cent.545 In 1751 

werd dezelfde regeling voor de turf ook de Gorinchemse pijpenmakers toegestaan.546 In 1764 

werd de pijpen en pottenbakkers in de provincie een gedeeltelijke vrijdom van de impost op 

het brandhout verleend.547 In 1775 verminderden de Staten van Holland de impost op kolen, 

die nodig waren om vooral ’s-winters de ongebakken pijpen te drogen, met de helft voor de 

pijpenmakers in de gehele provincie voor een periode van zes jaar. 548 Als reden werd opgegeven 

dat de pijpenmakerijen geen ‘reedenen hebben sig over hunne bloey en welstand te beroemen’. 

Als oorzaak werd genoemd de frauduleuze invoer van pijpen, de soms hoge prijzen van Friese turf, 

kolen en pijpaarde en de duurte van levensmiddelen waardoor hogere lonen betaald moesten 

worden. In hun rekwest hadden de pijpenmakers aangegeven dat deze hogere kosten niet 

door te berekenen waren in de prijzen ‘daar in teegendeel sommige min vermoogende baasen, 

genoodsaakt zijn hunne pijpen tot minder prijs te verkoopen’. Van januari 1782 tot 1805 werd de 

impost op kolen zelfs geheel afgeschaft voor de pijpenmakers.549 De Staten overwogen daarbij 

dat de moeilijkheden voor de pijpenmakerijen van structurele aard waren en voor een groot 

deel ook veroorzaakt werden doordat in het buitenland goedkoper geproduceerd kon worden. 

In hun verzoek gaven de pijpenmakers tevens aan dat de hogere lonen die zij moesten betalen 

niet alleen door de duurte van de brandstoffen werd veroorzaakt, maar ook door de oorlog met 

Engeland, waardoor vele arbeiders zich hebben aangemonsterd bij de vloot en de pijpenmakers 

genoodzaakt waren vaak minder bekwame arbeiders tegen hogere lonen aan te nemen.

 Alles overziende is de rol van de diverse overheden in relatie tot de tijd waarin beschermende 

maatregelen nodig waren, relatief groot geweest. Het succes van die maatregelen was, zoals 

reeds aangegeven, wisselend. 

544  Resolutie van de Staaten van Holland, ‘waar bij gepermittert word, dat de Vriessche turf, die de pijpen- en 
pottenbakkers te Gouda tot hare traficq gebruiken, zal moogen worden getont als van ouds. Den 11e April 1750.’ Sahm, OA 
Gouda Groot Plakkaatboek deel VII.
545  Duco, 1980, p. 131.
546  ‘Resolutie van de Staten van Holland, betrekkelijk het tonnen van turf ten dienste van de pijpen- en pottenbakkers 
trafiquen te Gorinchem. Den 10 Maart 1751’.
547  Sahm, Groot plakkaatboek nr. 1051, deel IX p. 966.
548  Extract uit de ‘resolutien van de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland, genomen in haar Edele Groot Mog. 
Vergadering op Dinsdag den 17 December 1775’.
549  Extract uit het ‘register der resolutien van de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland, in haar Edele Groot Mog. 
Vergadering genoomen op Vrijdag den 18 January 1782’. De Lange van Wijngaarden, 1817, p. 416.178 |
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2.8. De invloed van rampen en tegenspoed op de ontwikkeling van de 
pijpennijverheid

Gezocht is naar de invloed van oorlogen en van natuurrampen. Slechts incidenteel is hiermee 

een verband gevonden. Zoals in paragraaf 2.9 uiteengezet zal worden, is zelfs voor het rampjaar 

en de periode daarna slechts sprake van beperkte moeilijkheden en is het verval van de 

pijpennijverheid niet uit de aantallen pijpenmakers met een eigen merk aantoonbaar. Ook de 

vierde Engelse oorlog is zo’n periode in de vaderlandse geschiedenis waar van verwacht mag 

worden dat deze grote invloed heeft gehad op de pijpennijverheid. Toen in 1780 de vierde Engelse 

oorlog begon ondervonden handel en nijverheid hiervan veel schade. Deze moeilijkheden zijn 

niet terug te vinden in de cijfers van het aantal pijpenmakers met een eigen merk. Ook is dit 

niet in het aantal in die jaren stoppende pijpenmakerijen in Gouda zichtbaar. Vermoedelijk is 

de terugval in de vraag naar Goudse pijpen er wel geweest, maar hebben de Goudse bedrijven 

de schade opgevangen door vermindering van de productie, waardoor minder mensen in de 

pijpennijverheid werk vonden, maar zijn er niet extra veel bedrijven gestopt. Duco geeft dan ook 

aan dat er door gebrek aan orders in de pijpenmakerijen veel werkloosheid ontstond.550

 Te gemakkelijk wordt in de literatuur over de pijpennijverheid aangenomen dat oorlogen en 

vredesverdragen van grote invloed zijn geweest. De vraag naar pijpen, die zozeer bepaald werd 

door de verslaving aan het roken, veranderde daardoor niet en kennelijk vond de handel ook 

in oorlogsjaren een weg om een klein handelsproduct als pijpen bij de klanten te brengen. Dit 

neemt niet weg dat kortdurende verstoringen weldegelijk plaatsgevonden zullen hebben, maar 

dat de gevolgen daarvan moeilijk aan te tonen zijn. 

 Een voorbeeld waar wel duidelijk is dat de oorlog invloed had op de afzet van pijpen is de 

dertigjarige oorlog. De verarming die optrad in grote delen van het tegenwoordige Duitsland 

leidde er toe dat tot ca. 1670 de meeste Nederlandse pijpen die in Duitsland zijn gevonden groffe 

en dus goedkope pijpen waren. Pas vanaf circa 1670 komt het aandeel van de Goudse pijpen, 

die bij opgravingen zijn teruggevonden, boven de 50% uit. Kennelijk bleef voor grote delen van 

de Duitse bevolking de veel kostbaardere Goudse kwaliteitspijp tot dertig jaar na de oorlog te 

duur.551 

 Tijdens oorlogen moesten ook de troepen van pijpen en tabak worden voorzien. Veelal ging 

het daarbij om eenvoudiger pijpen en zal met name de Goudse nijverheid die grotendeels 

gericht was op de productie van kwaliteitspijpen, hier minder van geprofiteerd hebben. Een 

goed voorbeeld van deze stimulerende invloed van oorlog op deze tak van nijverheid is dat de 

belangrijkste Rotterdamse pijpenmaker, Robbert Bon, na de verovering van ‘s-Hertogenbosch in 

1629, de Staatse troepen volgde en zich enige tijd in die plaats vestigde om daar pijpen voor de 

troepen en de bevolking van ‘s-Hertogenbosch te maken (afbeelding 2.8.1. en 2.8.2.).552

550  Duco, 1992, p. 51.
551  Stam, 2016, p. 2. Zie ook paragraaf 4.1.
552  Oostveen, 2015, p. 27. | 179
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Een ander voorbeeld waar te gemakkelijk het algemene historische beeld als sturend wordt 

gebruikt voor de ontwikkeling van de pijpennijverheid is waar aangenomen wordt dat, de 

voor velen zo hoopgevende Vrede van Aken (1748), een impuls voor de pijpenmakers was.554 

Er zijn toen weliswaar veel reliëfpijpen gemaakt met voorstellingen die de Vrede van Aken als 

onderwerp hadden (afbeelding 2.8.2. en 2.9.3.2.), maar dergelijke gelegenheidspijpen hebben 

geen grote bijdrage geleverd aan de rentabiliteit van de bedrijven die deze hebben geproduceerd 

(zie hiervoor paragraaf 2.9.3.).  Ook het feit dat de Goudse pijpennijverheid toen al over haar 

economische hoogtepunt heen was laat zien dat deze pijpen geen wezenlijk impuls gegeven 

hebben aan het floreren daarvan.

553  Gelijkenis met een schilderij van Pauwels van Hillegaert uit 1635 van het beleg van ‘s-Hertogenbosch (rijksmuseum 
SK-A-607) maakt waarschijnlijk dat de Prins afgebeeld is. Ook daar is de Prins op een schimmel met eendere hoed, samen met 
Ernst Casimir op een bruin paard afgebeeld.
554  Duco, 1992, p. 41 -45. Deze pijpen werden in speciale mallen, die veelal door de beroemde Goudse zilversmid Dillis van 
Oye zijn gegraveerd, vervaardigd en markeerden het artistieke hoogtepunt van de Goudse pijp in de 18e eeuw. 

AFBEELDING 2.8.1.: Pijp 
van Robbert Bon, gemaakt 
kort voor zijn vertrek 
naar ‘s-Hertogenbosch. 
Uit opgravingen in 
’s-Hertogenbosch zijn nagenoeg 
dezelfde pijpen tevoorschijn 
gekomen. Collectie en foto 
Jan van Oostveen.

AFBEELDING 2.8.2.: 
Ets van Cl. J. Visscher (Atlas 
van Stolk 1707(1)). Prins 
Frederik Hendrik die zich 
al pijprokende ontspande 
tijdens het beleg van 
’s-Hertogenbosch.553 Rookte 
hij een pijp van Robbert Bon?
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Ook de grote pestepidemie van 1636 is niet in de cijfers van de aantallen Goudse pijpenmakers 

terug te vinden. Het aantal pijpenmakers steeg tussen 1634 tot 1638 ononderbroken van negen 

naar negentien pijpenmakers (zie bijlage 4).  De pestepidemie van 1673 valt in de periode waar 

zich ook andere moeilijkheden voordeden als gevolg van de oorlogssituatie na het Rampjaar en 

is als zodanig niet aantoonbaar in de gegevens over de pijpennijverheid. In dat jaar, waarin 20% 

van de Goudse bevolking overleed,  is het aantal bedrijfsbeëindigingen zelfs nul.

 Wel is de verhoogde sterfte in de jaren twintig van de 18e eeuw terug te vinden in het grote 

aantal bedrijfsbeëindigingen (zie paragraaf 2.10.).  De voedselcrisis na de barre winter  van 1740 

was ook niet van een zo grote ernst dat deze tot uitval in de pijpenmakerijen leidde. Ook de 

voedselcrisissen en oproeren van 1630, 1698, 1763 en 1772/73 waren in ons land lang niet zo 

diep als dergelijke crisissen in andere landen waren.555 Noch met het aantal pijpenmakers noch 

met het aantal gestopte pijpenmakers is dan ook een relatie met deze voedselcrisissen te vinden.

De reden waarom er zo weinig relatie te leggen is tussen oorlogen en rampen enerzijds en de 

aantallen Goudse pijpenmakers met een eigen merk is niet duidelijk, maar wel begrijpelijk  als 

bedacht wordt dat de pijpenmakerijen, hoe klein die ook waren, enige flexibiliteit hadden. Als 

een pijpenmakerij tijdelijk stil lag waren er weinig kosten en moest de pijpenmaker alleen zelf 

zien te overleven. Bij slechte aanvoer van klei waren er vaak nog grote voorraden en ook de 

turf was vaak in flinke hoeveelheden voorhanden en desnoods kon ook nog turf in de directe 

omgeving worden gewonnen. Verder konden zo nodig  knechten en jongens en meisjes worden 

ontslagen.  Een mogelijk gedeeltelijke verklaring is ook gelegen in de functie van het pijpenpand 

dat in 1686 werd opgericht. Hier konden pijpenmakers hun overproductie belenen. Ook konden 

de pijpenmakers gereedschappen belenen. Mogelijk heeft dit alles dempend gewerkt op de 

gevolgen van crisissen en zijn gevolgen niet of nauwelijks af te lezen in de aantallen pijpenmakers 

met een eigen merk.  Daarmee is nog niet volledig verklaard dat de groei van het aantal 

pijpenmakerijen na het rampjaar niet is verminderd. (Zie paragraaf 2.9.)

555  Prak & van Zanden, 2013, p. 150. Faber, 1976, geeft aan dat 1740 wel een “crise de type ancien” was, maar dat deze 
relatief mild was. Mak daarentegen noemt de winter van 1740 extreem . Grote armoede volgde door gebrek aan voedsel en 
steden als Haarlem krompen met bijna de helft, Leiden viel met een derde terug , Delft en Gouda vielen met een kwart terug 
in bevolkingsomvang. Voor Gouda  klopt dit in ieder geval niet, zie Habermehl, 2002, p. 307. Het lijkt erop dat Mak de gevolgen 
van deze winter overschat.

AFBEELDING 2.8.2.: Pijp 
met voorstellingen van de 

Vrede van Aken, 1748. D 
gekroond. Pijpenmaker 

Jan van Leeuwen, Gouda. 
Collectie auteur, foto Bert van 

der Lingen.
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2.9. Ontwikkeling en omvang van de productie – een schatting

Over de omvang van de  Nederlandse pijpennijverheid, uitgedrukt in aantallen werkzame 

personen en over de omvang van de productie in verschillende jaren zijn geen goede cijfers 

beschikbaar. Om toch een inschatting te kunnen maken zijn er in principe verschillende 

mogelijkheden, die echter niet allemaal voldoen:

1. Op basis van interpretatie en extrapolatie van exportcijfers en een inschatting van het 

binnenlandse verbruik. Deze methode is niet bruikbaar vanwege de onderregistratie in de 

18e-eeuwse statistieken en het feit dat het binnenlands verbruik nauwelijks te schatten valt. 

2. Op basis van vondstmateriaal. Een voorbeeld moge dit verduidelijken: Van de zijmerkpijp met 

de gekroonde twee zijn een aantal verschillende exemplaren gevonden die in verschillende 

mallen gemaakt zijn. Hiermee kan in theorie bepaald worden hoeveel mallen in een 

bepaalde periode in gebruik waren. Dit kan, met een aantal aannames, omgerekend worden 

naar productieaantallen en naar aantallen mensen die in de betreffende pijpenmakerij(en) 

gewerkt hebben. Helaas is er thans nog te weinig vondstmateriaal nauwkeurig beschreven 

om op deze manier schattingen te kunnen maken. Ook zijn pijpen met bepaalde merken, 

zoals het zijmerk gekroonde Twee, in meerdere centra vervaardigd, wat berekeningen 

ook bemoeilijkt en zijn bovendien mallen een langere tijd in gebruik geweest en is het 

pijpenmodel vaak vele jaren gelijk gebleven. Het is dan ook niet waarschijnlijk dat met deze 

methode de gewenste resultaten ooit kunnen worden bereikt. 

3. Inschatting van het aantal werkenden in de pijpennijverheid op basis van de aantallen bazen 

die in verschillende periodes in de diverse centra gewerkt hebben. Hiervoor kan het beste 

de lijst van pijpenmakers met een eigen merk van Duco gebruikt worden en de gegevens 

uit het overzicht van de Nederlandse productiecentra.556 Op basis van archiefgegevens kan 

voor verschillende periodes een inschatting gemaakt worden van het aantal werklieden 

per pijpenmakerij. Vervolgens kan op basis van de arbeidsverdeling  in een bepaalde 

periode en de productie per kaster  bij een bepaald type productie, een schatting gemaakt 

worden van de productieomvang. Omdat dit de meest veelbelovende methode is, is deze 

onderstaand uitgewerkt. De resultaten hiervan blijven een inschatting met veel aannames 

en onzekerheden.

2.9.1. De Goudse productie

Over het aantal pijpenmakers dat een eigen merk bezat is lange tijd grote onduidelijkheid 

geweest.  Niet alleen gebeurde de merkenregistratie niet erg nauwgezet, maar bovendien zijn  

de merkenregisters in het derde kwart van de 19e eeuw door de toenmalige secretaris van de 

vereniging van pijpenfabrikanten, Gerrit Cornelis van der Want, aan de Engelse verzamelaar W. 

Bragge gegeven en zijn deze na de veiling van diens collectie in 1882 in Londen deels uit het 

556  Duco, 2003, p. 209-228, Van Oostveen en Stam, 2011. Voor Gouda is behalve de lijst van Duco ook de gildeadministratie 
beschikbaar, maar deze is zeer onvolledig. Zie hierna. Ook zijn er geen beschrijvingen van contemporaine auteurs die inzicht 
geven in de aantallen. De gegevens uit het overzicht van de productiecentra van van Oostveen en Stam is aangevuld met de 
gegevens uit publicaties van na 2011 (zie bijlage 5). 182 |
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zicht verdwenen.  Deze hiaten in de gildeadministratie vormen thans een grote moeilijkheid bij 

onderzoek naar de merken van de pijpenmakers.557 

De thans beschikbare lijst, zoals die door Duco gepubliceerd is, is de meest complete lijst van 

Goudse pijpenmakers.558 Hierin zijn niet alleen gegevens uit de gildeadministratie gebruikt, maar 

ondermeer ook andere archiefgegevens en archeologische bronnen. Dat een dergelijke lijst 

nooit werkelijk compleet en sluitend te maken is spreekt voor zich. Zo heeft van der Meulen een 

lijst gepubliceerd van pijpenmakers waarvan niet bekend is dat deze een eigen merk gevoerd 

hebben, maar die wel lid waren van het gilde.559 Vermoedelijk hebben velen van hen gewerkt als 

meesterknecht of waren handelaar. Op basis van de lijst van Duco is ten behoeve van dit onderzoek 

het aantal pijpenmakers per jaar berekend en zijn gegevens berekend over het aantal startende 

en stoppende pijpenmakers per jaar en over de gemiddelde duur van de werkzame periode van 

de in een bepaald jaar gestarte pijpenmakers.560 De aantallen zoals die opgenomen zijn in de 

557  Zie voor een uitgebreide analyse van de tekortkomingen in de gildeadministratie Duco, 2003, p. 117-120.
558  Duco, 2003, p. 209-228. Er is ervoor gekozen om deze lijst niet aan te vullen met gegevens die door Duco niet gebruikt 
zijn, zoals merken die duidelijk al eerder in gebruik waren dan de periode die door Duco wordt aangegeven. Voorbeelden 
hiervan zijn: Het Wapen van Den Haag. Pijpen met dit merk uit de periode 1670-1690  zijn in Erfurt gevonden. Zie Noll & 
Stecher, 2002, p. 59. Een ander voorbeeld is het merk de Wereldkloot dat in het wrak van de Kennemerland is aangetroffen, 
die 10 jaar eerder dan de eerste vermelding van dit merk gezonken is. Dit geldt ook voor het merk Trompet aan het lint 
dat eveneens in de Kennemerland is gevonden en waarvan de eerste vermelding uit 1671 stamt (Martin, 1987b, p. 212, 
213). Ook het merk de Hond in de pot, waarvan een exemplaar is aangetroffen in het wrak van de Zeewijk, die in 1727 
gezonken is, terwijl de eerste vermelding van het merk een jaar later is, is  in de lijst van Duco als een omissie aan te wijzen 
(Roth Heege, 2009). Iets dergelijks geldt voor het merk CT dat in de Vergulde Draeck gevonden is, die in 1656 gezonken 
is (Green, 1977, p.156). Het gaat daarbij om een beperkt aantal omissies, die in de berekening niet zijn meegenomen om 
een schijnduidelijkheid te voorkomen. Uit tal van andere opgravingen komen gegevens naar voren die ook wijzen op de 
onvolledigheid van de lijst, maar waarover thans nog geen zekerheid verkregen kan worden. 
559  Van der Meulen, 2003, p. 104-108.
560  In de merkenlijst van Duco, 2003, p. 123-198, komen ook merken voor waar voor een bepaalde periode geen 
pijpenmaker aan toegeschreven kon worden. Deze registraties zijn in de berekening niet betrokken omdat velen daarvan 
nog met onzekerheden omgeven zijn. De werkelijke aantallen pijpenmakers zullen dus vermoedelijk iets hoger liggen 
dan nu berekend is. Dit geldt vooral voor de eerste 75 jaar van de 17e eeuw. Uit deze periode ontbreken gegevens uit de 
gildeadministratie en tot 1660 was er geen gilde. 

GRAFIEK 2.9.1.1: Aantal 
pijpenmakers met een 
eigen merk in Gouda 
in verschillende jaren 
volgens Duco en volgens 
de gildeadministratie.
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gildeadministratie zijn ter vergelijking toegevoegd in de tabel in bijlage 4 en zijn weergegeven in 

grafiek 2.9.1.1.561 Wat direct opvalt is dat de aantallen uit de gildeadministratie aanzienlijk lager 

liggen dan de hier weergegeven aantallen op basis van de lijst van Duco en dat de fluctuaties 

soms in korte tijd wel erg groot zijn, wat duidt op een onvolledige administratie.562 Met name in 

de periode tussen 1687 en 1750 was er een zeer sterke onderregistratie in de gildeadministratie. 

Wat ook opvalt is dat uit de gildeadministratie blijkt dat het grootste aantal pijpenmakers in 1749 

bereikt werd. Op basis van de hier uitgewerkte gegevens ligt dit hoogtepunt 12 jaar eerder in 

1737. Tot nu toe is op basis van de gildeadministratie steeds aangenomen dat het grootste aantal 

pijpenmakers met een eigen merk in 1749/50 werd bereikt. Schouten geeft in zijn geschiedenis 

van Gouda aan dat de Goudse pijpenindustrie in de periode 1720-1750 haar grootste omvang 

bereikte. Helaas heeft hij dit niet onderbouwd.563 Ook de Neve noemt een eerdere datum: 

1730.564 Ook hij onderbouwt dit niet. Dat deze datum onwaarschijnlijk is kan worden afgeleid 

uit het feit dat het aantal mensen dat zich nieuw in Gouda vestigde tot 1740 stijgt.565 Ook is de 

periode 1660-1740 een periode waarin de  reële lonen stegen als gevolg van dalende prijzen.566 

Hierdoor nam de koopkracht toe, wat de keuze voor hoogwaardige pijpen bevorderde. 

 De verklaring voor de verschillen tussen de gildeadministratie en de berekeningen op basis 

van de lijst van Duco is vooral gelegen in de slechte administratie die het gilde gevoerd heeft. Het 

ontbreken van een deel van deze administratie zal op zijn beurt ook negatief gewerkt hebben op 

de volledigheid van de lijst van Duco.

 Vanaf 1749 lopen beide grafieken parallel, al blijft de lijn van de gildeadministratie zo’n 10% 

onder de lijn liggen op basis van de lijst van Duco. Het is verleidelijk om dit te interpreteren als 

het verschil tussen de aantallen pijpenmakers met een eigen merk en het aantal pijpenmakers 

dat een zelfstandig bedrijf voerde. Helaas zijn er geen gegevens bekend die voor of tegen deze 

interpretatie pleiten. Wel is bekend dat in de periode na 1750 veel pijpenmakers bij grotere 

bedrijven als meesterknecht  in dienst waren en hun eigen merk niet voerden.

 Er zijn nauwelijks andere kwantitatieve gegevens om de ontwikkeling van de Goudse 

nijverheid aan te relateren. Het moge duidelijk zijn dat alleen de ontwikkeling van het aantal 

pijpenmakers met een eigen merk een beperkte benadering mogelijk maakt van de ontwikkeling 

van de nijverheid. Zo zegt dit niets over de omvang van de bedrijven in verschillende perioden 

en over hun levensvatbaarheid en hun productie. Van de pijpenmakers met een eigen merk, 

die gewerkt hebben als meesterknecht voor grote bedrijven en op hun eigen merk niet of 

weinig geproduceerd hebben, is thans nog onvoldoende in kaart gebracht welke dit zijn. Vooral 

archeologisch onderzoek zal hier in de toekomst mogelijk verder duidelijkheid over kunnen 

geven, omdat van deze pijpenmakers weinig of geen pijpen met eigen merk teruggevonden 

561  Zie Duco, 1978, p. 157-158.
562  Een sprong in de aantallen in de gildeadministratie van 249 pijpenmakers in 1747 naar 354 in het jaar daarna lijkt weinig 
waarschijnlijk. Het is dan ook vreemd dat  ondanks deze opvallende onregelmatigheden in de gildeadministratie zoveel (pijpen) 
historici uitgegaan zijn van het hoogtepunt van de Goudse nijverheid in 1749/50. Zie bijvoorbeeld Goedewaagen, 1942, p. 4; 
Duco, 1984, p. 10; Israel, 1991, p. 385
563  Schouten, 1977, p. 53. Mogelijk gebaseerd op Schotel 1878, p. 80. 
564  De Neve, 2002, p. 364.
565  Habermehl, 2002, p. 305.
566  De Vries en van der Woude, 1995, p. 774.184 |
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worden. 

 Opvallend is dat in de periode 1740-1750 de Goudse pijp haar meest uitgewogen en fraaie 

vorm kreeg.567 Een vorm die al snel daarna plomper zou worden om het mogelijk te maken om 

de  pijp met grotere hoeveelheden tabak te stoppen. Dit artistieke hoogtepunt ligt dus voor 

het jaar 1750 dat meestal  als hoogtepunt van de Goudse nijverheid genomen wordt. Deze 

vormontwikkeling kan beschouwd worden als een indicator voor de ontwikkeling van de Goudse 

nijverheid. (Zie ook paragraaf 2.9.3.)

 Dat de teruggang van het aantal Goudse pijpenmakers met een eigen merk na 1737 per jaar zeer 

wisselend verliep is duidelijk te zien in grafiek 2.9.1.2. Zeker niet in alle jaren na 1737 overtrof het 

aantal stoppende pijpenmakers de aantallen pijpenmakers die begonnen. De periode 1737 tot 

1750 is dan ook duidelijk een overgangsperiode tussen de opgang van het aantal pijpenmakers 

en de daarna inzettende constante neergang. De beschermende maatregelen (octrooien voor het 

zetten van een bijmerk) van 1739 en 1740 lijken geen doorslaggevende positieve invloed gehad 

te hebben op het aantal pijpenmakers met een eigen merk.568 Kennelijk verwachtten beginnende 

Goudse pijpenmakers weinig resultaat van dit octrooi. Het aantal stoppende pijpenmakers 

overtreft in de jaren daarna zelfs het aantal beginnende pijpenmakers  in beduidende mate. 

Voor Gouda zijn slechts twee primaire bronnen (uit 1679 en 1812) gevonden betreffende het 

aantal werkenden in de pijpennijverheid. In deze stukken worden in 1679: 1600 mensen (wat 

neerkomt op gemiddeld 9 mensen per bedrijf) en in 1812: 1800 mensen (wat neerkomt op 

gemiddeld 10,8 mensen per bedrijf) als werkzaam in deze nijverheid genoemd. 569  Wel zijn er een 

heel aantal inschattingen uit secundaire bronnen bekend. Deze geven geheel verschillende cijfers 

voor het aantal mensen dat in Gouda  in de pijpennijverheid werkzaam was. Over de omvang van 

567  Bijvoorbeeld: Duco, 1987, p. 27.
568  Dit is in overeenstemming met het eerder genoemde feit dat lang niet alle pijpenmakers in de eerste twintig jaar na de 
verlening van de octrooien van 1739/40 het bijmerk op de zijkant van de hiel plaatsten. Stam, 2014, p. 99-102.
569  Sahm, OA 202, f. 389-389v, 29-8-1679. Request aan het stadsbestuur tot uitbreiding van het aantal overlieden en 
dekens van het gilde. Sahm, OA 2598. Toestand van de pijpenfabrieken in Gouda..

GRAFIEK 2.9.1.2: 
Aantallen gestarte en 

gestopte pijpenmakers 
met een eigen merk in 
de periode 1720-1750
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de productie in Gouda zijn geen cijfers voorhanden. 

In de loop der jaren is de omvang van de bedrijven vermoedelijk gegroeid. Zo vermeldt Duco 

dat in de twintiger jaren van de 17e eeuw de bedrijfjes vermoedelijk van een geringe omvang 

waren en met ca. 3 tot 4 personen werkten.570 Al snel konden enige bedrijven uitgroeien tot 

een grotere omvang, zoals het bedrijf van Willem Claverly dat in 1632 minstens drie vormen en 

twee schroeven had.571 Vermoedelijk werkte in dit bedrijf dus vijf tot zes personen.572 Ook uit een 

inventarisatie van boedels van pijpenmakers ontstaat diezelfde indruk, namelijk dat de omvang 

van de bedrijven in de loop van de 17e eeuw gegroeid is tot aan de zeventiger jaren.573 

 Een bijzonder Gouds archiefstuk uit 1679 vermeldde dat iedere baas gemiddeld 10 knechten had 

en  er toen 160 pijpenmakerijen waren en er dus ca. 1600 mensen in de Goudse pijpennijverheid 

werkten.574 Volgens de lijst van Duco waren er in dat jaar 177 pijpenmakers met een eigen merk 

werkzaam.575 Hierbij zijn ook handelaren met een eigen merk meegerekend, zodat het getal van 

160 pijpenmakerijen heel dicht bij de waarheid zal liggen. Het is ook de vraag of een aantal van 

gemiddeld 10 werknemers per bedrijf juist is. Om een indruk te krijgen of dit aantal kan kloppen 

kunnen cijfers van voor en na 1679 behulpzaam zijn. Uit 1645 is een inventarisatielijst van de 

pijpenmakerwinkel van Barent Cornelisz. Hopman beschikbaar die na zijn dood is opgemaakt.576 

Hieruit blijkt dat dit bedrijf ondermeer 7 schroeven had. Omgerekend betekent dit dat in dit 

bedrijf tussen de 12 en 18 mensen werkzaam waren.577 Als aangenomen wordt dat dit bedrijf een 

van de grootste bedrijven uit die tijd was en bekend is dat er ook bedrijfjes waren waar twee tot 

drie mensen werkten en bovendien aangenomen wordt dat de omvang van de bedrijven tussen 

beide uitersten een Gaussverdeling laat zien, dan is een gemiddelde omvang van ongeveer 10 

werknemers heel aannemelijk. Ook voor de periode rond 1700 is een conservatieve schatting  

voor de omvang van de bedrijven beschikbaar. Toen varieerde de omvang van de bedrijven in 

Gouda tussen die van een ambachtsman met 2 tot 3 personen tot een pijpenmakersbaas met een 

dozijn of meer personeel.578  Op basis van deze beperkte gegevens kan het aantal werknemers 

van gemiddeld 10 per bedrijf in Gouda in de tweede helft van de 17e eeuw vooralsnog als 

aannemelijk worden beschouwd.

 Cijfers uit het ‘Quohier van Aenteyckeninge van vamilien binnen de Stadt Goude gedaen in den 

jare 1674’ suggereren dat er sprake was van een lager aantal werknemers per bedrijf.579 Op de 

resultaten van deze volkstelling avant la lettre valt echter wel wat af te dingen. Uit dit stuk blijkt 

570  Duco, 1978, p. 8.
571  Duco, 1981, p. 185. Vreemd is dat deze pijpenmaker, en de man waaraan Claverly verkocht heeft, niet in Duco 2003 te 
vinden zijn. Wel in van der Meulen, 1994, p. 53. Deze pijpenmaker had vooral schulden aan de Schoonhovense pottenbakker 
en zijn verhuurder. Vriendelijke mededeling Ewout Korpershoek.
572  Voor de aantallen werkenden per kaster in die tijd zie Stam, 1995, p. 20.
573  van der Meulen, 2008, p. 1931.
574  Sahm, OA 202, f. 389-389v, 29-8-1679. Request aan het stadsbestuur tot uitbreiding van het aantal overlieden en 
dekens van het gilde.
575  Duco, 2003, p. 209-228.
576  Duco, 1978, p. 10.
577  Stam, 1995, p.18. Hier wordt een berekening gegeven voor aantallen werknemers bij het gebruik van een bepaald 
aantal vormen.  Bij een berekening op basis van het aantal schroeven kan de aanname gedaan worden dat deze alle tegelijk in 
gebruik waren.
578  Duco, 1988, p. 68.
579  Duco, 1981, p. 6.186 |
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dat er in 1674 109 pijpenmakerijen zouden zijn. In werkelijkheid waren er 157 pijpenmakers met 

een eigen merk.580 Elf van de 109 genoemde pijpenmakerijen zouden door weduwen worden 

geleid en er waren zeven bazen ongehuwd of weduwnaar. Er waren 2,3 inwonende kinderen 

per gezin van een pijpenmakersbaas. Duco tekent hierbij terecht aan dat kinderen vaak vanaf 

hun tiende jaar ergens in de leer gingen en dan veelal niet meer thuis woonden en dus niet 

meegeteld werden. Ook het aantal geregistreerde knechten was met een aantal van 38, zoals ook 

door Duco opgemerkt,  erg laag. Vermoedelijk zijn de knechten die nog geen eigen gezin hadden 

in deze telling niet meegenomen. Ook vrouwen, kinderen van buiten het gezin en leerlingen 

komen in deze telling niet voor. Als deze tekortkomingen in de telling worden meegewogen 

lijkt de gemiddelde omvang van de gemiddelde pijpenmakerij niet zo sterk gedaald als Duco 

suggereert. Het feit dat de pijpennijverheid in de zeventiger en tachtiger jaren van de 17e eeuw 

niet zeer renderend was en dat veel knechten een eigen bedrijf begonnen zal zeker bijgedragen 

hebben aan een zekere vermindering van de omvang van de gemiddelde pijpenmakerij. Een dip 

in de gemiddelde bedrijfsomvang die rond het jaar 1700 al ruimschoots lijkt te zijn ingelopen. 

Er waren toen steeds meer bedrijven met een zeer gerenommeerd merk, waar grote orders op 

binnenkwamen en ook de handelaren ontvingen toen grote orders die zij bij tal van bedrijven 

uitbesteedden. De telling van de bevolking uit 1674 roept wel de vraag op of het gemiddelde 

van 10 werknemers per bedrijf dat in het archiefstuk uit 1679 genoemd werd toch niet wat te 

hoog was en niet ingegeven werd door de wens om het belang van het rekwest, om het aantal 

overlieden en dekens van het gilde te mogen uitbreiden, te onderstrepen. 

 Duco geeft aan dat na het Rampjaar de productie weinig groter was geworden ondanks de 

forse stijging van het aantal gildebroeders en dat veel van de nieuwe bedrijven slechts een kort 

bestaan hadden en dat de Goudse nijverheid in verval was.581 In zijn boekje over de merken uit 

1982 drukt hij dit nog sterker uit: ‘De cijfers in de archieven geven weliswaar een groei van het 

aantal zelfstandige bazen te zien, echter in werkelijkheid betrof dit goeddeels knechten die voor 

zichzelf waren begonnen. Het totale aantal personen, die als pijpenmaker werkzaam waren, was 

echter afgenomen’. 582 Dit lijkt gezien bovenstaande kanttekeningen wat te sterk uitgedrukt. Ook 

als de groei van het aantal pijpenmakers met een eigen merk in ogenschouw wordt genomen lijkt 

het beeld wat gedifferentieerder (zie grafiek 2.9.1.3.).583  

In 1672 en 1673 is er een matige groei van het aantal pijpenmakersbazen. In 1674 en 1675 

daarentegen is er een sterke groei van het aantal pijpenmakersbazen terwijl in de periode 1676-

1681 de groei van het aantal bazen langzaam verloopt en de lijn uit de periode 1667-1672 lijkt 

te worden voortgezet. Daarna gaat de groei weer gestaag verder. Het groeipercentage over de 

periode 1674 tot 1681 komt hierdoor op 4%, hetgeen niet laag is , maar in de tweede helft van de 

17e eeuw ook zeker niet uitzonderlijk hoog is. Duidelijk is wel dat in 1674 en 1675 veel knechten 

580  Duco, 2003, p. 209-228.
581  Duco, 1981, p. 192. Duco baseert zich hierbij op het aantal pijpenmakers volgens het gildearchief, welke aanzienlijk 
lager zijn dan die op basis van de lijst van Duco, 2002, p. 209-228. Tevens baseert hij zich hierbij op de rekeningen en 
ontvangsten en uitgaven over de jaren 1695/1686 – 1805/1806, welke echter beduidend later aanvangen dan 1672, het 
Rampjaar. Ook bijvoorbeeld de Neve, 2002, p. 346 heeft deze negatieve ontwikkeling na het Rampjaar overgenomen.
582  Duco, 1982c, p. 12, 14.
583  Gebaseerd op Duco, 2003, p. 209-228. | 187
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voor zichzelf begonnen zijn en dat dit niet in het Rampjaar al gebeurde. De groei vanaf 1674 lijkt 

eerder samen te hangen met het herstel van de vrede en de daaruit voortvloeiende positieve 

verwachtingen voor de komende jaren. Dit is opvallend omdat Gouda in 1673 door de zwaarste 

pestepidemie uit haar geschiedenis getroffen werd en het aantal inwoners in de periode 1672-

1674 daalde van ca. 14.000 tot ruim 10.000 inwoners.584 In 1672 en 1673 was de groei van het 

aantal pijpenmakers zeer gering (respectievelijk 4 en 1). Mogelijk was dit wel een effect van de 

pestepidemie en de oorlogssituatie. 

Gemiddeld bleven de nieuwe bedrijven uit de periode 1670-1680 niet korter dan anders bestaan, 

maar waren aanvankelijk vermoedelijk wel vrij klein (grafiek 2.9.1.4.). Uitzondering hierop is het 

startjaar 1673. Vermoedelijk is het lage aantal jaren, dat bedrijven die in 1673 gestart waren en 

ook bleven bestaan, veroorzaakt door de pestepidemie. Of het feit dat veel knechten voor zichzelf 

begonnen, wat te zien is aan het hoge aantal bedrijven dat in 1674 en 1675 gestart is (33 en 22), 

ook geleid heeft tot een wezenlijke inkrimping van de omvang van de bestaande pijpenmakerijen 

is maar zeer de vraag. Wat de werkelijke omvang van het aantal werkenden in de Goudse 

pijpennijverheid in de zeventiger jaren van de 17e eeuw was wordt dus niet duidelijk. Ook het 

584  Habermehl, 2002, p. 307. Het aantal gestorvenen in 1673 bedroeg 2.995 mensen en in het jaar daarna was er ook nog 
een verhoogde sterfte door de pest. Habermehl, 2002, p. 302.

GRAFIEK 2.9.1.3: Het 
aantal pijpenmakers 
met een eigen merk in 
de periode 1665-1680.

GRAFIEK 2.9.1.4: 
Het gemiddeld aantal 
werkzame jaren van 
pijpenmakers in de 
periode 1665-1680. 
In het jaar 1678 
zijn er geen nieuwe 
pijpenmakers gestart.
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steeds weer in de literatuur opduikende verval na het Rampjaar kan uit de bovenstaande gegevens 

niet worden bevestigd. Dat er productieverlies was door de oorlogshandelingen, waardoor 

orders wegvielen en de aanvoer van brand- en grondstoffen stagneerde en de baklonen door de 

hogere turfprijzen stegen, is wel duidelijk.585 Het lijkt niet toevallig dat het aantal bedeelden in 

dat jaar hoog was.586 Ook de grote pestepidemie van 1673 zal van veel invloed geweest zijn, ook 

al blijkt uit de cijfers van gestopte bedrijven niet dat er in dat jaar extra veel bedrijven verdwenen 

(bijlage 3). In een periode van 10 jaar na deze epidemie groeide het aantal inwoners van Gouda 

van ruim 10.000 naar ruim 14.000 in 1685, een ontwikkeling die ten opzichte van de algemene 

economische ontwikkeling in industriesteden, zoals Leiden en Dordrecht, in die tijd anticyclisch 

was.587 Dit kan alleen als de belangrijkste nering in Gouda floreerde. Van stagnatie en krimp was in 

Gouda tot in de jaren dertig van de 18e eeuw geen sprake, in tegenstelling tot de situatie  in andere 

industriesteden waar dat veelal wel het geval was.588

 Van echt verval lijkt dus geen sprake te zijn geweest, wel van tijdelijke grote moeilijkheden. 

De inkwartiering van veel troepen in de winter en het voorjaar van 1673 in Gouda zal de afzet 

van pijpen bevorderd hebben. Het hoogtepunt van de inkwartiering werd op 31 december 1672 

bereikt met ruim 3600 manschappen en liep daarna geleidelijk terug.589 Ook in omliggende 

plaatsen waren veel troepen gelegerd. Gerekend kan worden dat alleen al voor de troepen in 

Gouda in de winter en het voorjaar van 1673 een miljoen pijpen nodig waren.590 Leveringen 

aan de troepen zullen echter het afzetverlies door de hele oorlogssituatie niet voldoende 

gecompenseerd hebben.

 De zeeoorlog en de grote economische schade in 1672 resulteerde in een opschorting door 

de Staten-Generaal van bijna alle scheepvaart uit de Nederlandse havens voor een periode van 

twee jaar, met een onderbreking in de eerste maanden van 1673.591 Ook de handel over de Rijn 

met Duitsland lag stil. Wel was er beperkte scheepvaart naar het Oostzeegebied, een belangrijk 

afzetgebied van Hollandse pijpen.592 Vanaf begin 1674, na de  terugtrekking van Engeland uit 

de oorlog, werd de handel weer hervat en werd de economische schade snel hersteld. Het 

Nederlands –Zweedse scheepvaartverdrag van 1679 zorgde bovendien voor een herstel van de 

handel op de Oostzee. Hoe snel het herstel verliep is te zien aan de Amsterdamse handelsstromen. 

Duidelijk is dat in 1674 de omvang van de handel al voor ca. vijfenzeventig procent was hersteld 

en dat na 1681 de omvang van de handel die van voor 1672 overtrof (grafiek 2.9.1.5.).

Dat de ontwikkeling van de Goudse pijpennijverheid mogelijk minder stabiel was in het laatste 

kwart van de 17e eeuw kan worden afgeleid uit de verhouding van de groffe pijpen t.o.v. de fijne 

en porceleijne kwaliteit pijpen (zie paragraaf 1.3., tabel 1.3.2.).  De moeilijkheid daarbij is dat wat 

585  Goedewaagen, 1947, p. 107.
586  Dolder-de Wit & Abels & Hulshof & van der Hoeven, 2002, P. 372.
587  Van Zanden en van Riel, 2000, p. 31. Habermehl, 2002, p. 307. Kennedy, 2017, p. 198.
588  Van Zanden en van Riel, 2000, p. 31. Kennedy, 2017, p. 178.
589  Zie Enderink en Ouweneel, 2018, p. 147. In februari gemiddeld 2750 man, in maart 1750 man en tot 1 mei 1500 man en 
tot 1 juli ca. 750 man. 
590  Zie ook paragraaf 2.9.4.
591  Israel, 1991, p. 296-298.
592  Israel, 1991, p. 303. | 189
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bekend is over deze verhouding afkomstig is uit opgravingen en dat daardoor veelal onbekend is 

of de groffe pijpen in Gouda of elders geproduceerd zijn. Dat in deze periode meer groffe pijpen 

vervaardigd zijn is duidelijk, hetgeen wijst op slechtere marktomstandigheden. 593

Dat er moeilijkheden waren blijkt ook uit het oproer van september 1674 tegen de hoge turfprijzen, 

die bij de verpachting enige dagen eerder waren vastgesteld. Enige knechten en jongens  zijn toen 

’s-avonds het stadhuis binnendrongen  ‘….ende op de camer, alwaar de verpachtinge gewoon is 

te geschieden, inne te dringen, ne maar ook veel onvoorsigtig reeden te pleegen, dat ook ’t selve 

daar niet bij gebleeven sijnde eenige van deselve al verder hebben vervordert in den avondstont 

’t samen rotten ende met een groote onstuimigheid, en dreigementen te loopen naar de huysen 

van de deekens van ’t voorschr.: Gilde en borgen van voorschr: pacht…..’  Het stadsbestuur 

stelde een premie van 300 gulden beschikbaar voor het aangeven van de oproerkraaiers en 

de oproerkraaiers werden met de doodstraf bedreigd. Het schijnt nooit tot enige veroordeling 

gekomen te zijn.594 Dit oproer had als aanleiding de hoge turfprijzen en de daardoor ontstane 

hoge baklonen, maar het lijkt waarschijnlijk dat ook de algemene toestand na het Rampjaar hier 

alles mee te maken had. In de jaren daarna daalden de turfprijzen en werd het bakloon verlaagd. 

In 1678 dienden de pottenbakkers een rekwest in om de impost op de turf te verlagen, vanwege 

de concurrentie van andere pottenbakkers buiten Gouda. Het rekwest werd doorgezonden naar 

de Staten van Holland die het rekwest inwilligden. Toen de turfpachters niet wilden leveren tegen 

de lagere  turfprijzen greep de vroedschap in.595 Ook uit het voorbeeld van de turf is zichtbaar dat 

de moeilijkheden voor de pijpenmakers van beperkte duur waren en dat het niet waarschijnlijk 

is dat dit tot een langdurig ‘verval’ heeft geleid, zoals door genoemde auteurs is aangegeven.

 Het Rampjaar had ook een, zij het beperkt, voordeel voor sommige pijpenmakers. In juli 1672 

593  Roggeman, 2010, p. 10-15 en 19. De cijfers zijn  gecorrigeerde cijfers van de konvooien en licenten geregistreerd bij het 
ontvangstkantoor Amsterdam van de Admiraliteit van Amsterdam.
594  Goedewaagen, 1947, p. 108, 109. Door Duco, 1978, p. 13 noemt alleen dat de oproerkraaiers zich richtten tegen de 
overlieden en dekens van het pijpenmakersgilde. Uit de tekst blijkt dat dit ook om de ‘pachters en borgers’ van de pacht van 
de turf ging.
595  Goedewaagen, 1947, p. 109.

GRAFIEK 2.9.1.5: 
Waarde van de 
handelsstromen van 
Amsterdam, exclusief 
de WIC, in miljoenen 
guldens. Naar 
Roggeman.593
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werd stadhouder Willem III hersteld in zijn voorvaderlijke ambten. De orangisten vierden dit en 

dus kwamen er ook Oranjepijpen op de markt. Van dit soort pijpen, waarvan er één is afgebeeld, 

zijn vele varianten bekend en deze zijn door verschillende pijpenmakers vervaardigd (afbeelding 

2.9.1.1.). Voor de pijpennijverheid als geheel zal de aanstelling van Willem III slechts van beperkte 

betekenis geweest zijn.

Na de zeventiger jaren van de 17e eeuw groeide het aantal pijpenmakers in Gouda gestaag 

verder.  Ook het verval in 1686, zoals door Goedewaagen genoemd, is, net als het door Duco 

genoemde verval na het Rampjaar, uit de cijfers van het aantal pijpenmakers met een eigen merk 

niet aantoonbaar.596 Goedewaagen  vermeldde een rapport van een commissie die maatregelen 

in kaart moest brengen om het verval  van de nijverheid tegen te gaan. Het gaat daarbij niet om 

verval in economische zin, maar om het op peil brengen van de kwaliteitsaanduidingen, omdat 

met kwaliteit vaak de hand werd gelicht. Vermoedelijk heeft Goedewaagen deze conclusie mede 

getrokken omdat in het eerste jaar de pijpenmarkt nog niet optimaal functioneerde en veel 

pijpen bij het pijpenpand beleend moesten worden. 

 Na ca. 1690 is er van een duidelijke revival van de Goudse pijpennijverheid sprake (zie tabel 

1.3.2.). De kwaliteit nam toe en het aandeel fijne en porceleijne pijpen steeg. Meer en meer 

bedrijven richtten zich op de export en er ontstonden ook meer grotere bedrijven. 

In de eerste helft van de 18e eeuw, toen de Goudse pijpennijverheid haar hoogtepunt bereikte,  

was de gemiddelde bedrijfsomvang vermoedelijk groter dan in de 17e eeuw. Vergelijking van 

de personele Quotisaties van 1715 en 1746 leert dat in die periode het aandeel welvarende 

bedrijven is toegenomen en dat ook de gemiddelde welvaart van die bedrijven afzonderlijk is 

toegenomen.597  Ook nam in deze periode de kwaliteit van de Goudse pijpen fors toe. Het aandeel 

fijne en porceleijne pijpen steeg en bleef tot ca. 1790 verder omhoog gaan  (zie paragraaf 1.3., 

tabel 1.3.2.).598   

 In de periode 1710-1717 trad er een stagnatie in de groei van de pijpenmakerijen op. Deze 

596  Goedewaagen, 1942, p. 2 en 6.
597  Zie paragraaf 2.11.
598  Het lage percentage groffe pijpen rond 1790, zoals door van Oostveen, 2001 wordt aangegeven lijkt gebaseerd op 
opgravingen in het oosten van ons land en houdt geen rekening met de het feit dat de centra Gorinchem, Schoonhoven 
en in mindere mate Utrecht in de tweede helft van de 18e eeuw hun grootste omvang bereikten met de productie van 
zijmerkpijpen. 

AFBEELDING 2.9.1.1: 
Oranjepijp ter ere van 
Stadhouder Willem III. 

Vormdatum 1672. Tekst: 
VIVAT ORANGIEN op de 

linkerzijde van de ketel en 
naast de vormnaat ORANGE. 

Pijpenmaker onbekend. 
Collectie auteur, foto Bert van 

der Lingen.
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stagnatie had alles te maken met de hoge sterfte in Gouda in de jaren 1710-1725, waarvoor uit 

de archieven geen verklaring bekend is.599 Ook onder de pijpenmakersbazen was er veel sterfte, 

vooral in de jaren 1711 en 1716. 

 Uit het Quotisatieregister van het Klein-Familiegeld van 1715 blijkt dat er in Gouda 33 

pijpenmakers, 9,5% van de pijpenmakers met een eigen merk,  in de laagste klasse werden 

aangeslagen.600  Zij behoorden tot de inkomensklasse van 500 gulden en werden voor 5 gulden 

aangeslagen. Er waren geen pijpenmakers die in een hogere klasse aangeslagen werden.  Ook 

twee handelaren in pijpen werden in deze klasse aangeslagen. Bij de personele quotisatie van 

1742 daarentegen werden 11% van de pijpenmakersbazen aangeslagen, waaronder een aantal 

in een hogere klasse.601 Ook hieruit blijkt dus dat de nijverheid het in de periode rond 1715 

moeilijker had. De periode 1717 tot 1737 was weer een periode van verdergaande groei van het 

aantal pijpenmakers met een eigen merk, waarbij de groei zo sterk was dat de stagnatie van de 

periode 1710-1717 in feite werd ingehaald. Gelet op deze groei na 1717 kan de stagnatie van de 

groei van het aantal pijpenmakers in de periode 1710-1717 dan ook niet verklaard worden uit de 

onhoudbare schuldenlast van Holland en de Unie en de daaruit voortvloeiende vermindering van 

werkgelegenheid, waardoor de bestedingsruimte van velen terugliep.602  Het feit dat de groei van 

de pijpennijverheid na 1715 nog geruime tijd aanhield laat zien dat er andere factoren waren, 

zoals de export, die deze groei verklaren. 

Omdat over het aantal werknemers per bedrijf verder weinig cijfers beschikbaar zijn, is in deze 

paragraaf, in de berekeningen van aantallen werkenden in de pijpennijverheid, toen deze op haar 

hoogtepunt was, als ook voor berekeningen van de omvang van de productie,  gerekend met 

zowel een gemiddelde bedrijfsomvang van 10 als van 15 werknemers. Eerder is al aangegeven dat 

een omvang van 10 werknemers of iets minder in de tweede helft van de 17e eeuw waarschijnlijk 

is en dat in de eerste helft van de 18e eeuw de omvang toegenomen is.

In 1737 werd het hoogste aantal in Gouda bereikt: 463 pijpenmakers met een eigen merk.   Het 

is echter wel de vraag of al deze pijpenmakers een zelfstandig bestaan hadden of dat een aantal 

van hen werk vond bij een andere pijpenmaker. In het begin van de 18e eeuw blijken steeds meer 

grote bedrijven de gilderegels naar hun hand te kunnen zetten of deze zelfs te kunnen omgaan. 

De verschillen tussen de grote bedrijven en de kleinere bedrijven, die zich veelal wel aan de regels 

moesten houden, werd steeds groter. Voor sommigen zal het daardoor aantrekkelijker geweest 

zijn om als meesterknecht bij een grote pijpenmakerij te gaan werken dan om zich zelfstandig te 

vestigen. Het werkelijk aantal functionerende pijpenmakerijen zal dus vermoedelijk lager hebben 

gelegen dan het aantal pijpenmakers met een eigen merk. 

 Verder moet hier opgemerkt worden dat toen in 1737 het aantal pijpenmakers met een eigen 

599  Habermehl, 2002, p. 303. Mogelijk werd de hoge sterfte veroorzaakt door malaria. Vriendelijke mededeling Jan luiten 
van Zanden.
600  Oldenwelt, 1950, p. 143.
601  Sahm, 2312, NT 1758, Personele Quotisatie 1742. Uitgevoerd 19 oktober en 7 november 1743.
602  Prak, 2002, p. 178 noemt als voorbeeld de vermindering van het aantal manschappen in het leger van 100.000 tot ca 
30.000 man.192 |
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merk stagneerde, dit een teken was dat het al enige jaren langer merkbaar moet zijn geweest dat 

de beste tijden voor de pijpennijverheid over waren. De reactie om geen zelfstandige pijpenmaker 

te willen worden werd niet zomaar genomen. Het moest dus voelbaar geweest zijn dat de afzet 

voor de kleinere bedrijven begon te dalen en dat het niet zo gunstig was om je zelfstandig te 

vestigen. Vermoedelijk is een combinatie van afnemende vraag van pijpen met een onbelangrijk 

merk en de concurrentie uit Alphen hier mede de oorzaak van geweest. Hierop wordt, voor zover 

dat kan aan de hand van archeologische vondsten,  in hoofdstuk vier nader ingegaan.

 De grootste bloei van de Goudse pijpennijverheid was dus aanzienlijk later dan die van de 

industriële productie in het algemeen.603 Dat de echte bloei van deze nijverheid tussen 1660 

en 1737/50 viel is relatief uitzonderlijk. Een dergelijk beeld is bijvoorbeeld ook zichtbaar in de 

papierindustrie, suikerindustrie, katoendrukkerijen, plateelbakkerijen en bij de branderijen. 

Voor veel andere takken gold dat deze al veel vroeger een neergang vertoonden.604  In deze 

bloeiperiode was ook het aantal inwoners van Gouda het grootst en vertoonde deze daarna 

pas een geleidelijke daling, overeenkomend met de ontwikkeling van de pijpennijverheid.605 De 

verschillende schattingen zoals door Habermehl en Lucassen gegeven worden (tabel 2.9.1.1.) 

verschillen sterk, maar uit beide reeksen cijfers blijkt dat in de periode van het laatste kwart van 

de 17e en het eerste kwart van de 18e eeuw het verloop van het aantal inwoners van Gouda 

parallel loopt aan de ontwikkeling van de pijpennijverheid.606  De bevolkingsdaling in Gouda zette 

dus veel later in dan in andere industriesteden als Leiden, Haarlem en Delft, waar de groei in het 

derde kwart van de 17e eeuw stagneerde en de bevolkingsomvang vervolgens licht daalde. In 

Rotterdam was er groei tot in het eerste kwart van de 18e eeuw, waarna stagnatie optrad. Alleen 

in Haarlem was een met Gouda vergelijkbare ontwikkeling te zien.607 

Tabel 2.9.1.1. Het verloop van de bevolkingsomvang in Gouda608

Volgens Lucassen
Volgens Habermehl

Jaar 1600 1622 1650 1674 1700 1725 1750 1760 1800

Inwoners 13.000 15.000 16.000 20.000 12.000

Inwoners 10.000 14.500 14.000 10.000 14.500 16.000 13.000 12.920 11.500

In de jaren na 1737 waren er verschillende hoogte en dieptepunten in het aantal pijpenmakers 

met een eigen merk , maar vanaf 1749 nam het aantal drastisch af en daalden de aantallen in 

ongeveer hetzelfde tempo als dat deze in de periode vanaf de oprichting van het gilde gestegen 

waren. Hoezeer de pijpennijverheid kromp is ook zichtbaar uit het gebruik door de pijpenmakers 

van de (pottenbakkers) ovens. Rond 1740 waren dit er nog 29, in 1789 was dit teruggelopen tot 

17 en in 1808 waren dit er nog maar 11.609 De inschatting van de omvang van de Goudse bevolking 

van Habermehl is in overeenstemming met het feit dat het hoogtepunt van de pijpennijverheid 

603  Van Zanden en van Riel, 2000, p. 38.
604  De Vries en van der Woude, 1995, p. 396. Van Zanden en van Riel, 2000, p.31.
605  Habermehl, 2002, p. 307.
606  Het door Lucassen gegeven cijfer voor 1750 lijkt veel te hoog ingeschat.
607  De Vries & van der Woude, 1995, p. 323. Habermehl, 2002, p. 307. Van Zanden en van Riel, 2000, p. 32.
608  Lucassen, 2002. Habermehl, 2002, p. 307. De dip in de bevolkingsontwikkeling van 1674 is veroorzaakt door de 
pestepidemie. Zie voor de cijfers van de bevolkingsomvang rond 1800 ook paragraaf 2.6.1. 
609  Schouten, 1977, p. 140. | 193
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eerder lag dan het in de literatuur steeds genoemde jaar 1749/50. De inschatting van Lucassen 

van de bevolkingsomvang van 1750 is zeker veel te hoog.

Juist uit de bloeiperiode van de Goudse nijverheid tussen 1720 en 1750, waarbij in 1737 het 

grootste aantal pijpenmakers met een eigen merk werkzaam was, zijn geen cijfers beschikbaar 

voor de gemiddelde omvang van de bedrijven c.q. voor het aantal werkenden in de Goudse 

pijpenmakerijen. Voor deze periode zijn de volgende schattingen uit secundaire bronnen 

beschikbaar:

•	 Nemnich geeft aan dat op het hoogtepunt van de Goudse productie 9.000 tot 10.000 mensen 

hun brood vonden in de Goudse pijpennijverheid.610 Of hiermee alleen de pijpenmakerijen 

bedoeld zijn of ook de bedrijven die bijvoorbeeld toeleverden en transporteerden is niet 

duidelijk. 

•	 Duco geeft aan dat in die periode per jaar een productie van vele tientallen miljoenen pijpen 

per jaar aannemelijk is.611 

•	 De Lange van Wijngaerden en Schotel gaven aan dat tussen 1720 en 1751 de pijpenfabrieken 

in hun grootste bloei waren en er 29 ovens voortdurend aan de gang waren met het bakken 

van pijpen. In Gouda vonden toen, volgens deze auteurs, vijftien- tot zestienduizend mensen, 

mannen, vrouwen en kinderen, door de pijpennijverheid hun bestaan.612 Dat dit aantal veel 

te hoog is blijkt wel uit het feit dat de omvang van de bevolking tussen 1725 en 1760 daalde 

van ca. 16.000 tot 12.920 inwoners.613

•	 Colenbrander noemt voor het hoogtepunt van de Goudse nijverheid het getal van 5000 

mensen die in deze nijverheid werkzaam waren.

•	 Wessels geeft in zijn stadsmonografie aan dat voor 1750 zeker aangenomen mag worden 

dat een aantal van 3.500 mensen werkzaam was in de pijpennijverheid en dat het aantal van 

15.000 dat elders genoemd wordt niet klopt.614 Ook de Vries en van der Woude schatten het 

aantal directe arbeidsplaatsen in 1730 op drie- tot vierduizend.615

•	 Goedewaagen maakte de volgende schatting: In het midden van de 18e eeuw, op het 

hoogtepunt van de nijverheid werkten ca. 4000 mannen en 3000 vrouwen in Gouda in 

de pijpennijverheid. Daarnaast waren nog ca. 3000 mensen ( kuipers, mandenmakers, 

vormmakers, klei-, turf- en vrachtschippers, handelaren en pottenbakkers) indirect 

werkzaam voor deze tak van nijverheid. 616

•	 Davids geeft aan dat de pijpenmakerijen in Gouda  in het tweede kwart van de 18e eeuw aan 

4000 tot 7000 mensen emplooi gaven. Hij gaat daarbij uit van een bevolking van ca. 20.000 

610  Stam, 1995, p. 747. Het verslag van Nemnich is in 1809 gedrukt. 
611  Duco, 1987, p. 11.
612  De Lange van Wijngaerden, 1817, p. 415. Schotel, 1878, p. 80 nam deze getallen over. 
613  Habermehl, 2002, p. 296 en 307.
614  Wessels, 1939, p. 23.
615  De Vries & van der Woude, 1995, p. 367. Hierbij gaan deze auteurs wel uit van een te hoog aantal zelfstandige bedrijven 
in Gouda.
616  Goedewaagen, 1942, p. 4. Ook Israel, 1991, p. 354 neemt het getal van 4000 werkenden in de pijpennijverheid van 
Goedewaagen over. En komt daarmee op ca 4% van de werkenden in de belangrijkste sectoren van industrie en visserij. Israel 
laat daarbij de door Goedewaagen genoemde 3000 vrouwen weg in zijn berekening.194 |
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mensen. Dit laatste is zeker te hoog. Er waren toen ca. 15.000 inwoners.617

•	 Prak geeft aan dat in het begin van de 18e eeuw vier- à vijfduizend mensen in de 

pijpennijverheid werkzaam waren op een bevolking van krap 20.000 inwoners.618

•	 In een beschikking van het gemeentebestuur van Namen, waarbij in 1782 aan Dieudonné 

Joseph Antoine in Namen toestemming werd verleend voor een pijpenfabriek, werd 

vermeld dat er in Gouda 280 meesters werkzaam waren die elk 60 tot 70 werknemers in 

dienst hadden, waardoor er ca. 18.000 personen in Gouda in de pijpennijverheid werkzaam 

waren.619 Dat dit aantal eveneens veel te hoog is behoeft geen betoog omdat in dat jaar het 

aantal inwoners van Gouda ca. 11.500 personen bedroeg en bovendien, door het feit dat 

aan huis gewerkt werd, er niet zoveel mensen per bedrijf werkzaam konden zijn.620 

•	 In de Nieuwe Geographische Reise- en Zak-atlas van 1773 werd aangegeven dat in dat jaar 

in Gouda in ‘de Pijpen-fabryken  … eenige duizend Werklieden hunne Kostwinning hebben.’621

Vooralsnog lijken de inschattingen van Colenbrander, Goedewaagen, Wessels, Davids, Prak en 

van de Vries en van der Woude de meest reële schattingen voor het aantal werkenden in de 

bloeiperiode van de Goudse nijverheid.

 Omdat er voor deze periode geen cijfers zijn over de gemiddelde omvang van de bedrijven, is het 

alleen mogelijk om met verschillende schattingen van de gemiddelde bedrijfsomvang te rekenen 

en zo een bandbreedte voor de omvang van de Goudse nijverheid en de productieaantallen te 

berekenen: 

Het lijkt reëel om uit te gaan van een gemiddelde bedrijfsomvang voor de bloeiperiode van 10 tot 

15 personen. In deze periode kwamen zowel kleine bedrijfjes met enkele personen naast grotere 

bedrijven voor zoals het bedrijf van Johannes Blom waar uit een boedelbeschrijving van 1716 

blijkt dat hij 10 schroeven en 12 vormen bezat en dus ca. 25 tot 30 personeelsleden moet hebben 

gehad.622 Het minder belangrijke bedrijf van Arend van Dijk, dat vooral groffe pijpen vervaardigde, 

had minstens 5 vormen en dus vermoedelijk tussen de 10 en 12 werkzame personen.623 

Als uitgegaan wordt van 10 tot 15 personen per pijpenmakerij en aangenomen wordt dat van 

het aantal pijpenmakers met een eigen merk maximaal 20% werkten in een ander bedrijf of 

niet functioneerde door bijvoorbeeld ziekte of handelaar was,  dan kunnen de in tabel 2.9.1.2. 

genoemde aantallen werkenden worden berekend:

Tabel 2.9.1.2. Omvang pijpennijverheid in Gouda 

Jaar 1720 1737 1750

Aantal pijpenmakers met een eigen merk 349 463 396

Idem minus 20% 297 393 337

Aantal werkenden bij 10 werknemers per bedrijf (afgerond) 3000 4.000 3.400

Idem bij 15 werknemers per bedrijf (afgerond) 4.500 6.000 5.100

617  Habermehl, 2002, p. 307.
618  Prak, 2002, p. 120-121.
619  Fraikin, 1981, p. 30.
620  Habermehl, 2002, p. 307.
621  Sepp, 1773, p. 79.
622  Duco, 1978, p. 17. Van der Meulen, 2008, p. 1913. 
623  Duco, 1988, p. 24-29. De stort van Arend van Dijk, waarop dit gegeven gebaseerd is,  is te dateren tussen 1714 en 1732. | 195

2.9



Het aantal werkenden in de Goudse pijpennijverheid was dus aanzienlijk. Als wordt uitgegaan 

van een bevolkingsomvang van Holland rond 1737 van 800.000 personen en dat 35% daarvan 

tot de beroepsbevolking behoorde, dan was het aandeel in de Hollandse beroepsbevolking van 

de Goudse pijpenmakers 1,4 tot 2,1 %.624 Als de personen die in de toeleverende branches en in 

de handel werkzaam waren worden meegeteld, dan was het aandeel van de beroepsbevolking 

van Holland die of in de Goudse pijpenmakerijen werkten of voor deze bedrijven werkten, ca. 2 

tot 3%.625

 Voor de periode na 1750, toen een steeds verdere concentratie in grotere bedrijven plaatsvond 

en meer kleine bazen in loondienst gingen werken is een schatting nog slechter te maken omdat 

uit die periode geen bruikbare gegevens beschikbaar zijn die het mogelijk maken om de omvang 

van een gemiddeld bedrijf te schatten. 

 De hier berekende schattingen van de omvang van de Goudse nijverheid ligt in de zelfde orde 

van grootte als de lage schatting van Wessels en de Vries en van der Woude als gerekend wordt 

met gemiddeld 10 werknemers per bedrijf en ligt iets onder de hoge schatting van Goedewaagen 

als gerekend wordt met 15 werknemers per bedrijf. Voor de berekening van de productieaantallen 

zal met bovenstaande cijfers verder gerekend worden. Om dit te kunnen doen moet nog een 

aanname gedaan worden over het aantal kasters per bedrijf en over de hoeveelheid pijpen 

die per dag door een persoon gekast konden worden. Als aanname is gebruikt dat in een 

gemiddeld bedrijf met 15 personen 4 kasters werkzaam zijn en in een bedrijf met 10 personen 

3 kasters. Hierbij moet wel aangetekend worden dat in kleinere bedrijven de kasters ook andere 

taken moesten verrichten. Dit ging ten koste van het aantal pijpen die een kaster per dag kon 

vervaardigen.626 Hiermee is in de berekening rekening gehouden door met een laag gemiddeld 

aantal te vervaardigen pijpen per dag per kaster te rekenen.

Over de aantallen pijpen die door een kaster per dag kunnen worden gevormd zijn de volgende 

cijfers beschikbaar:

•	 De Lange van Wijngaerden geeft aan dat in een fabriek, waar 34 tot 36 mensen werkten, in 

een week 36.000 tot 38.000 lange pijpen konden worden gemaakt.627 Dit zou, aannemende 

dat er in de fabriek 12 kasters actief waren, neerkomen op een dagproductie per kaster van 

500 lange pijpen.

•	 Brongniart gaf in de eerste helft van de 19e eeuw een aantal van 500 per dag op die door een 

kaster konden worden gemaakt.628

624  Omvang van de bevolking van Holland en van het % daarvan dat tot de beroepsbevolking behoorde is 
gebaseerd op een vriendelijke mededeling van Jan Luiten van Zanden.
625  Israel, 1991, p. 354 geeft aan dat het aandeel van het aantal arbeidskrachten in de pijpennijverheid als 
deel van het aantal arbeidskrachten in de belangrijkste sectoren van de Nederlandse industrie en visserij, 
1672-1700, ca. 4% bedroeg.  
626  Pieter Stomman (Sahm OA 2598)  onderscheidde 9 hoofdgroepen van handelingen voor het vervaardigen 
van pijpen. Met name in de kleine bedrijven waren een aantal handelingen alleen door de kaster uit te voeren 
omdat deze de enige volwassen man in het bedrijf was. Gedacht moet worden aan de kleibereiding en soms 
ook het rollen van de klei voordat deze in de vorm gebracht kon worden. Zie ook hoofdstuk 1 voor de diverse 
handelingen bij het produceren van pijpen.
627  De Lange van Wijngaerden, 1817, p. 419.
628  Brongniart, 1877, p. 183. Brongniart is in 1847 gestorven. Aangenomen mag worden dat zijn observaties 
in de eerste helft van de 19e eeuw gedaan zijn.196 |
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•	 Duco geeft aan dat een kaster 5 gros lange pijpen per dag kan kasten.629 Dit komt neer, 

gerekend met een kastersgros van 160 stuks, op 800 pijpen per dag.

•	 In het Westerwald haalde een pijpenmaker een dagproductie van 1000 tot 1500 stuks.630

•	 De jongens die in de Stadspijpenfabriek kastten hadden een productie van ca 500 pijpen 

per dag.631

•	 In 1910 mochten beker- en doetelkasters niet meer dan 35 gros per week produceren. Bij 

een  werkweek van 50 uur en een kastersgros dat ca. 160 pijpen bevatte, kwam dat neer 

op 110 pijpen per uur.632 Omgerekend naar werktijden van 14 uur kwam dit neer op een 

productie van ca. 1540 pijpen per dag.

Deze cijfers lijken op het eerste gezicht heel verschillend, maar komen in werkelijkheid vrij goed 

overeen. Het kasten van lange pijpen is veel moeilijker en tijdrovender dan het kasten van korte 

of groffe pijpen. De productie in het Westerwald betrof vrij korte pijpen. Van een jongen, ook al 

maakt hij korte groffe pijpen, kan geen al te hoge productie verwacht worden. Doetels en bekers 

zijn in verhouding zeer korte pijpen, die snel te kasten waren. In de periode 1720-1750 werden 

in Gouda in meerderheid  kwaliteitspijpen vervaardigd, waarvan er een groot deel lang was of 

halflang. Hier is uitgegaan van een productie van een kaster van 500 pijpen per dag. Daarmee is 

niet voor het maximum van 5 gros per dag gekozen, om zo ook enige leegloop en in de kleinere 

bedrijven ook andere werkzaamheden mee te rekenen. Bij een werkjaar van 300 dagen komt de 

indicatieve berekening voor Gouda voor de verschillende jaren afgerond uit op:

1720: 130 tot 180 miljoen stuks

1737: 180 tot 240 miljoen stuks

1750: 150 tot 200 miljoen stuks.

Bij deze cijfers moet wel bedacht worden dat hierbij uitgegaan is van een inschatting van een 

normaal verlopende productie. In werkelijkheid kunnen de getallen dus wat hoger of lager liggen. 

Ook is hier geen rekening gehouden met dat een deel van de productie uit groffe pijpen bestond 

en waarvan er meer per dag met minder mensen te vervaardigen waren. Het is onbekend hoe 

groot het aandeel van de verschillende soorten pijpen in de Goudse productie was. 

In 1737 was de situatie voor de kleinere bedrijven al minder gunstig. Zoals uiteengezet werkten 

een aantal pijpenmakers met een eigen merk toen al bij grote bedrijven. Het is dus wel mogelijk 

dat de aantallen vervaardigde pijpen rond 1737, maar ook rond 1750, in werkelijkheid wat lager 

waren.

In de periode 1737-1749 fluctueerde het aantal pijpenmakers met een eigen merk tussen ca. 

420 en 460. Vanaf 1749 zette een constante en snelle daling in.  Een daling die sneller verlopen 

lijkt te zijn dan de daling van de nijverheidsproductie als geheel.633 Opvallend is dat de vorm 

629  Duco, 1980, p. 124.
630  Kügler, 1982, p. 242.
631  Smiesing & Brinkerink, 1988, p. 50.
632  Duco, 1980, p. 144. Bekerpijpen en doetels zijn korte pijpen die aan het eind van de 19e eeuw tot 
ontwikkeling kwamen.
633  Van Zanden en van Riel, 2000, p. 92. Helaas zijn de cijfers over de daling van de nijverheidsproductie 
slechts vanaf 1760 beschikbaar. | 197
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van de Goudse ovoïde kwalteitspijpen na 1750 nauwelijks meer veranderde. Ook de keramische 

kwaliteit neemt na 1740 niet meer toe. Innovatie lijkt dan te zijn uitgewerkt en droeg niet meer 

bij aan het veroveren van de markt. De concurrentie uit andere centra, vooral uit het Westerwald 

en de mercantilistische maatregelen in Pruisen en andere landen waren, zeker na 1756, zeer 

nadelig voor de export (zie paragraaf 4.3.2.). De opkomst van het snuiven en de concurrentie uit 

Aarlanderveen beïnvloedden de Goudse productie al eerder negatief en hebben zeker bijgedragen 

tot de stagnatie in de periode 1737-1750 en daarna aan het verval. In de periode 1737-1770 

daalde het aantal pijpenmakers met een eigen merk met 46%. Vanaf ca. 1770 verliep de daling 

van het aantal pijpenmakers met een eigen merk veel minder steil. Waarom dit zo is, is niet 

duidelijk. Een mogelijke verklaring is dat meer van deze pijpenmakers wel hun gildeproef hadden 

afgelegd maar vanwege de slechte omstandigheden als knecht zijn gaan werken, waardoor de 

afname in de productie niet zo zichtbaar is in de aantallen pijpenmakers met een eigen merk. 

Ook is het mogelijk dat het terugdraaien van de maatregel van 1751, het alleen mogen zetten 

van een eigen merk, en de verruiming van 1778 toen twee merken mochten worden gezet, van 

invloed geweest zijn op de langzamere daling. Heel waarschijnlijk lijkt dit niet gelet op de dalende 

export in die tijd. 

 Dat het hoogtepunt van de pijpennijverheid, met veel bedrijven die hun producten via de 

Amsterdamse pijpenmarkt afzetten voorbij was, blijkt ook uit het feit dat de Amsterdamse 

pijpenmarkt, die zo’n grote rol speelde in de afzet,  na 1760  geen eigen marktmeester meer 

had.634 Hoe dit precies geïnterpreteerd moet worden is niet duidelijk, immers dit gegeven kan 

zowel geduid worden in het licht van de concentratie in grotere bedrijven die zelf in staat waren 

hun pijpen internationaal af te zetten, maar kan ook worden begrepen als een teken van daling 

van de afzet als geheel. Vermoedelijk hebben beide processen hieraan bijgedragen.

Gouda had, vooral in de tweede helft van de 18e eeuw,  te maken met concurrentie van 

buitenlandse pijpenmakers  op de Nederlandse markt, op de thuismarkten van deze buitenlandse 

pijpenmakerijen en op andere buitenlandse markten en met concurrentie uit andere Nederlandse 

centra. 

 De pijpenmakers in het Westerwald (het grootste Duitse keramische centrum, gelegen ten 

oosten van Koblenz) waren de grootste concurrenten van de Goudse pijpenmakers.635 Om de 

doorvoer en import van deze pijpen tegen te gaan was er in 1751 een import- en doorvoerheffing 

door de Staten van Holland en West-Friesland ingesteld.636 Deze werd lange tijd door de 

pijpenmakers uit het Westerwald ontdoken door  middel van frauduleuze omschrijvingen van 

hun waren en door smokkel. Deze praktijken werden vanaf de zeventiger jaren steeds effectiever 

tegengegaan.637 Zo schreef Weymar Remy, een pijpenmaker uit Grenzhausen,  in 1780 aan de 

Graaf van Wied, dat de import- en doorvoerheffing van 7 stuivers per gros tot nu toe werd 

634  Van der Lingen, 2016, p. 71.
635  Keramiek uit het Westerwald werd over de Rijn naar Nederland verscheept. In Keulen moesten de schepen overladen. 
Hierdoor heten potten uit het Westerwald bij ons Keulse potten. 
636  Ook pijpen uit het Wesergebied worden in vooral het oosten van ons land gevonden.
637  Kügler, 1995, p. 327.198 |
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ontdoken door de kisten met pijpen aan te merken als mineraalwater uit Selters.638 Echter, zo 

schreef hij, is dit vorig jaar ontdekt. Hij verzocht de Graaf zijn invloed aan te wenden om met de 

Hollanders te onderhandelen over de doorvoerheffing en als drukmiddel de klei die naar Gouda 

werd uitgevoerd te belasten. Dit gebeurde uiteraard niet, omdat de angst voor omzetverlies 

bij de uitvoer van klei maakte dat deze maatregel door de Graaf niet als uitvoerbaar werd 

beschouwd.639 De betere controle heeft de concurrentie uit het Westerwald waarschijnlijk wat 

minder scherp gemaakt, al waren de heffingen te gering om de concurrentie werkelijk tegen te 

gaan.640 De lonen in het Westerwald waren zo laag dat dit de transportkosten over de Rijn, die 

ten hoogste een kwart van de prijs bepaalden, ruimschoots compenseerde.641 Ook bleek dat 

de controle verre van waterdicht was. Zo gaf de Lange van Wijngaarden aan dat In 1787 er ook 

veel invoer van pijpen uit het Westerwald was die deels frauduleus als Goudse pijpen werden 

ingevoerd. Bij de Schenkenschans aan de Rijn werd toen voor 1328,- gulden en via de IJssel voor 

1967,- gulden ingevoerd. 642 In 1788 werd de in- en doorvoerheffing verhoogd, maar met een zo 

gering bedrag dat dit nauwelijks extra remmend was op de in- en doorvoer van pijpen uit het 

Westerwald. Uit twee brieven uit 1789 van enerzijds de commissarissen van het gilde in Höhr en 

anderzijds van de overlieden en dekens van het Goudse gilde, blijkt dat de prijzen van de pijpen 

uit het Westerwald aanzienlijk lager lagen dan die opgegeven werden door de pijpenmakers uit 

Höhr.643  Duidelijk wordt hieruit dat de pijpen uit het Westerwald nog wel degelijk concurrerend 

waren op zowel de Hollandse markt als ook in Hamburg, waar internationale handelaren de 

pijpen verder verscheepten over de hele wereld.644 Hoe sterk de effecten van deze concurrentie 

uit het Westerwald waren wordt eveneens duidelijk uit genoemde brief van de overlieden en 

dekens van het Goudse gilde. Zij beschrijven daarin dat rond 1765-1770 jaarlijks ongeveer 10 

Friese tjalken met pijpen naar Hamburg verzonden werden en dat dit aantal thans nog geen 

drie bedroeg.645 Dit correspondeert goed met de opgave van Hermann waarin hij stelde dat In 

1792 de export naar Duitsland nog slechts een derde deel uitmaakte van wat deze ooit was.646 

Of dit geheel aan de concurrentie uit het Westerwald toe te schrijven is lijkt onwaarschijnlijk, 

met name door de veranderingen in de tabaksconsumptie en de invoerverboden in Pruisen. De 

uitvoer naar Hamburg was van veel belang omdat daar de tussenhandel naar grote delen van 

Duitsland en naar de Oostzee door belangrijke handelsbedrijven werd verzorgd.  Hoe belangrijk 

de concurrentie uit het Westerwald was als een van de verklarende factoren voor de neergang 

van de nijverheid in Gouda wordt in paragraaf 3.1.1.2. verder aangegeven. 

638  Weymar Remy und Sohn in Grenzhausen an Graf Wied, Fürstl. Wied. Arch. Neuwied Schr. 22 Gef. 10 Fasc. Fol. 159-160. 
Met dank aan Martin Kügler.
639  Kügler, 1995, p. 327.
640  Kügler, 1995, p. 327 geeft zelfs aan dat nu de pijpenmakers uit het Westerwald de invoerheffingen volledig moesten 
betalen de Westerwälder pijpenmakers niet meer goed konden concurreren en andere wegen zochten om hun producten naar 
de Noordzee te transporteren, bijvoorbeeld via de IJssel, maar dat dit niet lukte. Hierdoor zouden zij hun handel al meer in 
zuidelijke richting hebben verlegd.
641  Mak, 1994, p. 164.De verschillen in lonen in eerste helft 17e eeuw waren: Keulen 15 stuivers, Arnhem 22 stuivers, 
Amsterdam 27 stuivers per dag. De lonen in het Westerwald lagen nog aanzienlijk lager. Ook in de 18e  eeuw waren deze 
verschillen overeenkomstig.
642  De Lange van Wijngaarden, 1817, p. 406.
643  Duco, 1982a, p. 10. Zie ook paragraaf 2.7.
644  Kügler, 1997, p. p. 45.
645  Goedewaagen, 1942, p. 6.
646  Hermann, 1792, p. 223. | 199
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Het Pruisische invoerverbod van 1756 was eveneens van grote negatieve invloed op de 

Nederlandse afzet (zie paragraaf 3.1.1.1.). 

 Ook de afzet binnen landen waar concurrerende pijpencentra waren, verminderde vanaf het 

tweede kwart van de 18e eeuw. Dit was niet alleen te danken aan het enkele feit dat in Duitsland, 

het tegenwoordige Polen en Frankrijk langzamerhand steeds betere pijpen werden gemaakt, 

maar ook aan de verarming die in die delen van Europa optrad. De welvaart van werkenden 

neemt niet alleen in ons land in het laatste kwart  van de 18e eeuw af, maar ook in veel van de 

ons omringende landen.647 Grotere werkloosheid, stijgende prijzen en lager reële lonen waren 

van invloed op het koopgedrag van mensen. Zo geven van Zanden en van Riel aan dat er een sterk 

verband is tussen de ontwikkeling van de reële lonen en de productie van de bouwnijverheid, 

de zeepfabricage, de textiel en de bierbrouwerijen in de tweede helft van de 18e eeuw.648 Ook in 

Frankrijk waren de laatste jaren van het Ancien Régime moeilijke jaren voor de armen.649 In het 

buitenland werd de Goudse pijp dus steeds meer een luxeproduct. Door de kwaliteitsproductie 

in de buitenlandse centra werd het verschil in kwaliteit met de Goudse pijp kleiner. Daarbij werd 

de Goudse exportpijp in de tweede helft van de 18e eeuw, door het verval van de nijverheid 

in Gouda en de daaruit voortvloeiende armoede, minder fraai afgewerkt en werd door vele 

pijpenmakers gewerkt met al te vaak herstelde mallen, wat eveneens aan de kwaliteit niet ten 

goede kwam.650 Het is dan ook niet verwonderlijk dat, in financieel moeilijker tijden, steeds meer 

rokers in die landen en ook in ons land, kiezen voor een product dat veel goedkoper is en slechts 

in beperkte mate een geringere kwaliteit heeft. Het prijsverschil tussen Duitse en Nederlandse 

pijpen was vaak aanzienlijk. In Zwitserland werden bijvoorbeeld Duitse koningspijpen in 1789 

voor een gulden vijfenzeventig  en Nederlandse koningspijpen voor twee gulden acht en tachtig 

tot vier gulden twee en dertig verkocht.651 In het topsegment van deze markt, waar de allerbeste 

Goudse pijpen afzet vonden, was vooral de verschuiving naar het gebruik van snuiftabak 

fnuikend voor de afzet. Juist die consumenten die de Goudse kwaliteitspijpen rookten stapten 

steeds meer over op snuiftabak, maar deels ook aan het eind van de 18e eeuw op pijpen van 

andere materialen zoals porselein. De overblijvende armere en verarmende roker kon de Goudse 

kwaliteitspijp steeds minder goed bekostigen. 

 Deze ontwikkeling wordt geïllustreerd door een brief uit 1825 van de pijpenhandelaar Johan 

Christoph Balthasar uit Eisenberg (Saksen) aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Gouda. 

Deze handelaar wilde graag weer Hollandse pijpen verkopen en in contact gebracht worden met 

een gerenommeerde pijpenfabriek. Hij schreef dat hij sedert 1764 werkzaam is geweest voor een 

handelshuis in Naumburg an der Saale en dat dit handelshuis pijpen van Frans Verzijl in Gouda 

bestelde in twee soorten: ordinaire en caminpijpen. Doordat er nu in Saksen “fabrieken werden 

ingericht waarin men ingelijk Tönnersche pijpen vervaardigde, die alhoewel minder in kwaliteit 

en minder deugdzaam –echter veel goedkoper waren dan de Goudsche – zoo vermeerde het 

gebruik der Sachsische pijpen, en legde tot den verkoop den Hollandsche grote hinderpalen in den 

647  Bochove, 2008, p. 76.
648  Van Zanden en van Riel, 2000, p. 93.
649  Asselain, 1984, p. 51.
650  Duco, 1988, p.73.
651  van der Lingen, 2015, p. 172.200 |
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weg”. Ook de oprichting van porseleinfabrieken waar men eveneens pijpen vervaardigde zorgde 

ervoor dat “de ontbieding van pijpen uit Gouda van tijd tot tijd diervoege verminderde, dat men 

thans de Hollandsche pijpen in Sachsen nagenoeg niet meer kent”.652

 Ook uit de Amsterdamse statistieken, over de periode 1753-1793, blijkt dat de handel 

in pijpen in de tweede helft van de 18e eeuw terugloopt. Hoewel uit deze statistieken geen 

conclusies getrokken kunnen worden, gelet op de grote onderregistratie in deze statistieken, 

corresponderen deze cijfers goed met de eerder genoemde trends en met de vermindering van 

de aantallen vondsten in het Oostzeegebied in de tweede helft van de 18e eeuw.653   

De afzet van kwaliteitspijpen nam in het binnenland in de tweede helft van de 18e eeuw eveneens 

af. Dit was niet alleen te danken aan de opkomst van het gebruik van snuiftabak maar ook en 

vooral aan de verarming van delen van de bevolking, waardoor een verschuiving plaatsvond in 

het rookgedrag van de armeren. Het gemiddelde reële inkomen per hoofd van de werkende 

bevolking bleef tijdens de 17e en grote delen van de 18e eeuw nagenoeg constant  en begon 

pas vanaf 1760 terug te lopen.654 Pas in de Franse tijd is er echt sprake van een achteruitgang 

van de koopkracht van mensen in loondienst.655  Deze daling zet door tot in het begin van de 

19e eeuw. Leegloop, structurele werkloosheid en pauperisme namen in de Hollandse steden 

na 1770 sterk toe en daarmee de sociaal-economische ongelijkheid.656 Van de eens florerende 

nijverheid was niet veel meer over en de walvisvangst en haringvisserij namen gedurende de 

18e eeuw af en moesten tegen het einde van die eeuw zelfs met subsidies in stand worden 

gehouden. Ook de toeleverende bedrijvigheid en het transport leden onder deze afname.657 

De toenemende werkloosheid, de hoge belastingen en de hoge prijzen van ondermeer eerste 

levensbehoeften veroorzaakten een vermindering van de binnenlandse vraag, omdat het budget 

dat besteed moest worden aan eten ten koste ging van uitgaven die niet van primair belang 

waren voor het levensonderhoud.658 Juist de middengroepen, die daarvoor een koopkrachtige 

vraag hadden, gingen sterk in koopkracht achteruit. In tegenstelling tot de steden was er op het 

platteland sprake van een grote welvaartstoename, na de voor de landbouw zo slechte periode 

1650-1750.659 Velen trokken dan ook naar het platteland en nam de verstedelijking in ons gehele 

land af.660 Buiten de steden werden veelal de veel goedkopere zijmerkpijpen gerookt en zal de 

toenemende welvaart nauwelijks voor een grotere vraag naar kwaliteitspijpen gezorgd hebben.  

Door de vaak hoge graanprijzen werden de armen het meest getroffen. De opkomst van de 

aardappel als onderdeel van het volksvoedsel had in de tweede helft van de 18e eeuw tot 1795 

een matigende werking op de daling van de koopkracht van met name het armere deel van de 

652  Sahm, KvK&F, inv. nr. 343, nr. 1g.
653  Zie bijlage 2.
654  Van Zanden, 1993, p. 12. Van Zanden & van Riel, 2000, p. 167. De Vries & van der Woude, 1995, p. 720  gaan wel uit van 
groei van het reële loon tot ca 1740, waarna een daling inzet.  
655  Van Zanden en van Riel, 2000, p. 92 tonen dit aan voor de lonen in de nijverheid.
656  Knevel, 2002, p. 251; Schutte, 1977, p. 218.
657  De Vries & van der Woude, 1995, p. 319-320.
658  Jansen, 1973, p. 89-90,  heeft dit verband voor Amsterdam aangetoond.
659  De Vries & van der Woude, 1995, p. 255, p. 270-274.
660  Paping, 2009. | 201
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bevolking.661 Na 1795 daalt de koopkracht, zowel uitgedrukt in kilogrammen roggebrood als in 

kilogrammen aardappelen.662 Rond 1800 behoorde ons land weliswaar tot de rijkste landen van 

de wereld, maar armoede en rijkdom waren zo ongelijk verdeeld dat velen van de hand in de 

tand leefden.663

 Wat betekende deze ontwikkeling voor de binnenlandse vraag naar pijpen?

De verarming onder met name mensen uit de middenklasse zorgde ervoor dat velen van hen 

naar besparingen gezocht moeten hebben. Zoals eerder betoogd heeft het tabaksgebruik een 

geringe prijselasticiteit. Een van de weinige mogelijkheden om te besparen was het gebruik van 

goedkopere pijpen en goedkopere tabak. De zijmerkpijp en de lobbenpijp die tot de groffe soort 

behoorden waren aanvankelijk, door de slechte verdiensten in de landbouw in de eerste helft 

van de 18e eeuw, vooral ‘boerenpijpen’, maar worden in de tweede helft van de 18e eeuw ook 

veel aangetroffen in wijken in het westen van ons land waar ambachtslieden woonden. Niet 

overal in ons land is dat het geval. Bijvoorbeeld in Alkmaar, Zwolle en Hasselt worden deze 

nauwelijks gevonden, terwijl in Dordrecht en Leiden deze pijpen wel regelmatig voorkomen.664 

Dat in bijvoorbeeld Zutphen en Zwolle in de tweede helft van de 18e eeuw de groffe pijpen 

nauwelijks meer voorkwamen en er vooral Goudse kwaliteitspijpen en pijpen uit het Westerwald 

worden gerookt is vermoedelijk te danken aan de transportkosten, die op de goedkope pijpen 

onevenredig drukten.665 

 Ook het gebruik van pijpen uit het Westerwald was goedkoper dan de kwaliteitspijpen  uit 

Gouda. Pijpen uit het Westerwald worden dan ook in opgravingen in grote delen van ons land 

aangetroffen. Vooral in het oosten en zuiden van ons land is dat het geval, bijvoorbeeld in 

Venlo, Eindhoven, Tiel, Nijmegen, Deventer, Zutphen en Zwolle.666 In Amsterdam en Dordrecht 

daarentegen worden deze pijpen slechts sporadisch aangetroffen.667 Naast Duitse pijpen uit 

het Westerwald worden in kleinere aantallen in het oosten van ons land ook pijpen uit andere 

Duitse productiecentra aangetroffen zoals Gross-Almerode, Hildesheim, Stadtlohn, Wanfried en 

Vreden.668

 Vermoedelijk hebben, met name in delen van het westen van ons land, vooral zijmerkpijpen 

tegen het einde van de 18e eeuw een rol gespeeld in de vervanging van kwaliteitspijpen voor het 

armere deel van de bevolking, terwijl in het oosten en zuiden dit veel meer gebeurde door de 

pijpen uit het Westerwald. Dit verschil is door transportkosten te verklaren, waardoor de pijpen 

uit Utrecht, Schoonhoven en Gorinchem in het oosten en zuiden van ons land te duur waren en 

dit omgekeerd gold voor de pijpen uit Duitsland in het westen en noorden van Nederland. Tegelijk 

moet hierbij worden aangetekend dat er weliswaar voor de centra Gorinchem, Schoonhoven en 

661  Van Zanden, 1993, p. 12
662  Pot, 1994, p. 137-138.
663  Prak & van Zanden, 2013, p. 170.
664  Duco, 2004, p. 89; Ekkel, 1993a, p. 82; Ekkel, 1993b, 116;  Oostveen,  2004a, p. 12; Oostveen, 2004b, p. 29-103. 
Oostveen, 2005, p. 13. Oostveen, 2006, p. 1739. Eigen waarnemingen. Het blijft wel de vraag in hoeverre de vondsten 
representatief zijn voor het aanbod in het verleden.
665  In Zwolle was er in de tweede helft van de 18e eeuw nog maar weinig productie van pijpen.
666  Voorbeelden hiervan zijn: Bogers-Lokken, 2009, p. 54; Duco, 2006, p. 4; Oostveen, 2004, p. 10; Oostveen, 2014, p. 50, 
59, 60.
667  Oostveen, 2001, p. 24; Oostveen, 2003, p. 12;  Oostveen, 2004b, p. 10.
668  Zie bijvoorbeeld Oostveen, 2003, p. 12, 13. En Oostveen, 2006, p. 1739.202 |
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Utrecht in de 18e eeuw, een bloeiperiode was en dat ook in Gouda veel van dit soort pijpen 

geproduceerd werden,  maar dat het niet zo was dat die centra een zo hoge productie hadden 

dat de groffe producten massaal in de plaats kwamen van de Goudse kwaliteitspijpen. De 

zijmerkpijp en de groffe lobbenpijp uit deze periode maken daarom altijd een beperkt deel uit 

van het vondstmateriaal in een gebied. 

 Het feit dat pijproken bij de patriotten niet heel populair was, maar bij de armere orangisten veel 

meer, zal eveneens bijgedragen hebben aan de vermindering van de afzet van de kwaliteitspijp. 

Ook in de Franse tijd nam het aantal Goudse pijpenmakers aanvankelijk niet sterk af maar 

ging pas vanaf 1803 dramatisch dalen.669 Voor het jaar 1804 noemen zowel Colenbrander als  

Metelerkamp het aantal van 2500 werkenden in de pijpennijverheid.670 Dit lijkt, gelet op de krimp 

van het aantal pijpenmakers met een eigen merk naar 208, die deels alleen nog in naam een 

eigen bedrijf hadden,  een hoog getal.

2.9.2. De productie buiten Gouda  

Van de centra buiten Gouda zijn slechts een beperkt aantal gegevens bekend die betrekking 

hebben op de omvang van de nijverheid. Wel zijn van deze centra cijfers over het aantal 

zelfstandige pijpenmakers per periode van 10 jaar beschikbaar.671 Deze centra zijn vaak slechter 

onderzocht dan de pijpennijverheid in Gouda. Bovendien zijn over deze centra vaak veel minder 

gegevens te vinden, ondermeer  doordat slechts in enkele centra ook een gilde was en er dus 

geen gildeadministratie beschikbaar is. Er is uitgegaan van archiefgegevens en de pijpenmakers 

waarvan de producten duidelijk aan een bepaald centrum toe te schrijven zijn, maar die niet 

in de archieven zijn gevonden, zijn niet meegenomen. Zou dit wel gebeurd zijn dan zouden de 

getallen voor een aantal plaatsen aanzienlijk hoger liggen. Een goed onderzocht centrum dat 

hier als voorbeeld kan dienen is Utrecht in de 17e eeuw.672 Op basis van archiefgegevens en 

bodemvondsten kan tabel 2.9.2.1. gemaakt worden:

Tabel 2.9.2.1. Aantallen Utrechtse pijpenmakers in de periode 1640-1680 op basis van verschillende bronnen.

1640-1650 1650-1660 1660-1670 1670-1680

Enkel gebruik archiefgegevens 2 4 4 10

Gebruik archiefgegevens en merken op bodemvondsten 14 15 19 11

Vooral voor de 17e eeuw is er een duidelijke onderregistratie van pijpenmakers in de archieven 

te constateren.673 Toch is ervoor gekozen om alleen op basis van archiefgegevens te werken 

669  Zie paragraaf 2.6.
670  Colenbrander, 1909, p. 624. Metelerkamp, 1807, p. 75.
671  Oostveen & Stam, 2011. De gegevens zijn ten behoeve van dit onderzoek samengevat in de  tabel bijlage 5. Gekozen 
is voor het aantal pijpenmakers in perioden van 10 jaar omdat voor veel regionale centra vaak van een pijpenmaker maar 
één of enkele data bekend zijn. Voor een goed onderzocht centrum als Gorinchem, waar ook een gilde actief was is hierdoor 
mogelijk na 1656 een overschatting van het aantal pijpenmakers aan de orde. Voor de meeste centra is eerder sprake van een 
onderschatting. 
672  Smiesing, 1991, p. 304. Van Oostveen, 2016, p. 42, 43.
673  Zie van Oostveen & Stam, 2011. Dit geldt in ieder geval voor de volgende centra: Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam, 
Breda, Delft, Dordrecht, Enkhuizen, Gorinchem, Groningen, Haarlem, Hoorn, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Rotterdam, 
Schiedam, Utrecht en Zwolle. | 203
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omdat aan de andere methode veel onzekerheden kleven en voor veel centra deze gegevens 

onvoldoende bekend zijn.

 In veel van de pijpenmakerijen werkten de vrouw en de kinderen mee. Veel bedrijven 

behoorden tot de kleine huisnijverheid. Al snel mag voor deze bedrijven, indien de kinderen 

meegerekend worden, uitgegaan worden van bedrijven waar 3 tot 5 mensen werkzaam waren. 

Ook waren al van het begin van de pijpennijverheid leerlingen in pijpenmakerijen aanwezig. 

Leerling-akten uit 1616 en 1621 uit Amsterdam en uit 1650 uit Den Haag laten dat bijvoorbeeld 

zien.674 Behalve de kleine bedrijven waren er ook in verschillende centra grotere bedrijven. Een 

mooi voorbeeld van zo’n pijpenmakerij is die van Jacob Pietersen die tussen 1620 en 1645 in 

Hoorn of Enkhuizen werkzaam was en waarvan geen archiefgegevens bekend zijn.675 Uit talrijke 

bodemvondsten uit het buitenland, maar bijvoorbeeld ook uit Oudeschans, is duidelijk geworden 

dat deze pijpenmaker een behoorlijke productie gehad moet hebben.676 Het bedrijf van Edward 

Bird (1630-1665) in Amsterdam behoorde tot de allergrootste bedrijven uit de 17e eeuw, met 

enorme exporten naar ondermeer Amerika en Zweden. Grote regionaal werkende bedrijven  

waren bijvoorbeeld , gelet op het grote aantal bodemvondsten van pijpen gemerkt met HB 

rondom Leiden, de bedrijven van vader en zoon Beyfort ( 1620-1668) in Leiden en ook het bedrijf 

van Robert Bon (1622-1643) in Rotterdam. Toch lijkt het erop dat in de centra buiten Gouda in de 

17e eeuw de omvang van de bedrijven in het algemeen vrij klein was. Van maar enkele bedrijven 

is bekend dat die een grote omvang hadden. 

 Naast de relatief grote bedrijven waren er ook middelgrote bedrijven. Voorbeelden zijn de 

bedrijven van Willem Pritsaert (1630-1642) en Willem Teeck (1630-1674) in Gorinchem; Marten 

Hendriks (1642-1666) in Groningen; Hendrik Jalissen (1644) in Leeuwarden en Joris Wright 

(1651-1661) in Leiden.677 

 Op basis van de beperkte gegevens is het risicovol om een schatting te maken van de gemiddelde 

omvang van de lokale en regionale bedrijven. Een gemiddelde omvang van 5 à 6 personen lijkt 

voor het midden van de 17e eeuw vrij reëel . In het laatste kwart van de 17e eeuw nam, zoals 

eerder al aan de orde kwam,  het aantal lokale en regionale bedrijven drastisch af. Het kan bijna 

niet anders dan dat deze ontwikkeling gepaard ging met ook een vermindering van het aantal 

werknemers en leerlingen per bedrijf. Ook in het eerste kwart van de 17e eeuw zal de gemiddelde 

omvang lager geweest zijn. Voor de periode 1630-1650, toen minimaal 130 bedrijven buiten 

Gouda in productie waren en de hoogste productie voor de 17e eeuw in deze centra bereikt 

werd,  kan dus gerekend worden met een minimum aantal werkenden in deze centra van 650 tot 

800. Omdat voor de 17e eeuw de archiefgegevens, zoals reeds aangeven,  minder volledig zijn,  

lijkt het dan ook weinig zinvol om hier verder te rekenen aan een productieomvang voor de 17e 

eeuw. In de 18e eeuw is het bronnenmateriaal vollediger en is het dus beter mogelijk iets over de 

omvang van deze tak van nijverheid te zeggen.

674  Zie bijlage 6 en 7.
675  Duco, 2009, p. 148-150. Duco geeft aan dat pijpen met het merk IP met name frequent in de streek Hoorn/ Enkhuizen 
worden aangetroffen en het vermoedelijk dus om een pijpenmaker gaat die in een van deze steden werkzaam was. Ook zijn 
pijpen met de volledige naam op de steel bekend, zodat merk en naam aan elkaar gekoppeld kunnen worden.
676  Stam, 2013, p. 135.
677  Vaak is maar één datum bekend uit het werkzame leven van een pijpenmaker.204 |
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 In de 18e eeuw nam buiten Gouda, na de sterke achteruitgang van het aantal bedrijven 

aan het eind van de 17e eeuw, het aantal weer toe en bereikte een hoogtepunt in de periode 

1750-1780. Ook de omvang van de grotere bedrijven lijkt, op basis van de teruggevonden 

boedelbeschrijvingen, aanzienlijk groter dan in de 17e eeuw.678 Hoe groot deze bedrijven buiten 

Gouda werkelijk waren is de vraag omdat van deze bedrijven niet bekend is of zij ook alle 

schroeven en vormen in gebruik hadden. Verreweg het grootste bedrijf in de 18e eeuw was het 

bedrijf van Philip Hoogenboom in Aarlanderveen. Dit bedrijf kon alleen die omvang bereiken 

doordat Hoogenboom zich aan de Goudse gilderegels onttrok en Goudse kwaliteitspijpen 

namaakte. Andere grotere bedrijven waren bijvoorbeeld de bedrijven van Dirk Barunet (1754-

1785) in Gorinchem, Jurrien van den Bargh (1764) in Deventer, het bedrijf van Thomas Granbrou 

de Jonge (1722) in Maastricht,  Leendert Begeer ( 1727-1728) in Woerden en van Jacobus van 

der Veen (1738-1787) in Zwolle. Deze pijpenmakers legden zich toe op de productie van groffe 

pijpen.

 Van veel bedrijven is onvoldoende informatie beschikbaar om over hun omvang kwantitatieve 

uitspraken te kunnen doen. Zo zijn in Gorinchem, op basis van het aantal keren dat zij personeel 

aannamen een aantal bedrijven tot de grotere bedrijven uit het eind van de 18e eeuw te 

rekenen.679 Over de bedrijven uit de periode van voor 1773 is hierover nauwelijks iets bekend.

Ook voor Schoonhoven zijn slechts voor een beperkt aantal jaren (1778-1792), de periode dat 

er in Schoonhoven de meeste pijpenmakersbazen waren,  cijfers beschikbaar over het aantal 

knechten dat in dienst was. Vrouwen en kinderen worden niet vermeld. De aantallen knechten 

schommelden aanzienlijk. Gemiddeld was er minder dan 1 knecht per bedrijf werkzaam. Ook 

voor Utrecht zijn slechts voor de jaren 1784 en 1793 gegevens die laten zien dat er respectievelijk 

2 en 1 knecht gemiddeld per bedrijf werkten. Van tal van andere centra zijn over de personele 

samenstelling van de bedrijven geen gegevens beschikbaar.

 Op basis van deze zeer beperkte gegevens blijft het zeer riskant om een schatting te maken van 

het aantal mensen dat in een bepaald jaar in de pijpenmakerijen buiten Gouda werkzaam waren. 

Op grond van de hier besproken gegevens lijkt een conservatieve schatting voor de periode 1720 

tot 1759 van 4 tot 6 personen gemiddeld per bedrijf, inclusief vrouwen en kinderen, reëel. Het 

aantal werkenden in de pijpenmakerijen buiten Gouda komt hiermee op de in tabel 2.9.2.2. 

genoemde aantallen. 

 

678  Van der Meulen, 2008, p. 1931-1932.
679  Van der Meulen, Brinkerink en von Hout, 1992, p. 20-46. Dit zijn de bedrijven van Jan van Aten (1781-1801: 61x), Dirk 
Barunet (1773-1785: 20x), Anthony van Erp 1788-1800: 21x), Jacobus van Erp ( 1789-1799: 13x), Jan van Erp ( 1781-1796: 36x), 
Christoffel de Hoog (1773-1793: 18x), Jan van Ophuyzen de oude (1773-1786: 15x), Johannes Ophuyzen de jonge (1773-1786: 
17x), Jan van Outheusden (1774-1800: 47x), Gijsbert Stam (1783-1790: 24x), Jan Valke (1788-1800: 26x), Gerrit Venderbos 
( 1788-1792: 13x), Johannes Wouters (1774-1783: 8x), Jacobus van Wouw(1792-1799: 11x) en Jan van Wouw (1774-1792: 24x). | 205
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Tabel 2.9.2.2. Omvang nijverheid buiten Gouda. 

Jaar 1720-1729 1730-1739 1740-1749 1750-1759

Aantal pijpenmakerijen per 10 jaar 72 83 83 95

Bij 4 werknemers per bedrijf (afgerond) 290 330 330 380

Bij 6 werknemers per bedrijf (afgerond) 430 500 500 570

Totale productie (in miljoen stuks) 40 - 60 50-75 50-75 60-85

In de tweede helft van de 18e eeuw concentreert de productie van grove pijpen zich steeds meer 

in Gorinchem en Schoonhoven en in mindere mate in Utrecht en Aarlanderveen/Alphen. Ook in 

Gouda werden veel van dit soort pijpen vervaardigd. Vermoedelijk steeg in deze centra ook het 

gemiddeld aantal werkenden per bedrijf, maar bleef de gemiddelde omvang van de bedrijven 

ook toen tussen 5 en 8 personen.

 Verder kan hier nog iets worden gezegd over de omvang van de productie. Het kasten van groffe 

pijpen was aanzienlijk makkelijker en sneller te doen dan het kasten van de lange kwaliteitspijp. 

De productie van een kaster van groffe pijpen was dan ook hoger. Een dagproductie van 1000 tot 

1500 stuks was zeker haalbaar. De kasters moesten in de kleinere bedrijven ook nog andere taken 

uitoefenen, zoals het bereiden van de klei. De werkelijk haalbare gemiddelde productie van een 

kaster zal dan ook waarschijnlijk in de orde van grootte van 1000 stuks gelegen hebben. Ook 

behoeven deze pijpen veel minder afwerking. Een aanname dat op 1 kaster 1 persoon was die 

de pijpen afwerkte is voor de groffe pijpen een redelijke aanname. Als hiermee gerekend wordt 

dan kunnen de volgende productieaantallen per jaar berekend worden: Voor de periode 1720-

1729: 40-60 miljoen stuks; voor de periode 1730-1749: 50 tot 75 miljoen stuks; voor de periode 

1750-1759: 60 tot 85 miljoen stuks. Nagenoeg heel deze productie werd in eigen land afgezet.

2.9.3. Gelegenheidspijpen - indicatoren van ongelijke ontwikkeling

Gelegenheidspijpen kunnen omschreven worden als pijpen met daarop een afbeelding die verwijst 

naar bijvoorbeeld een contemporaine gebeurtenis, een belangrijk persoon of een herdenking. 

Ook heraldische motieven en pijpen met motieven die verwijzen naar de handel komen veel 

voor.680 Pijpenmakers maakten al in de vroege 17e eeuw de eerste gelegenheidspijpen.681 Zie 

bijvoorbeeld afbeelding 1.3.5.b+c. van de vroegste gelegenheidspijp met afbeeldingen van 

Frederik Hendrik en Amalia van Solms en afbeelding 2.9.1.1. en van een Oranjepijp ter ere van 

Stadhouder  Willem III.  Zeer verschillende gebeurtenissen en aanleidingen hebben geleid tot de 

vervaardiging van gelegenheidspijpen.682 Onderstaand zijn een aantal gelegenheidspijpen uit het 

midden en het eind van de 18e eeuw  afgebeeld die een indrukgeven van de vele soorten van dit 

soort pijpen die vervaardigd zijn (afbeelding 2.9.3.1. tot 2.9.3.5.).

 Vaak wordt betoogd, dat de grote aantallen kwalitatief zeer hoogwaardige gelegenheidspijpen 

die rond 1748 op de markt kwamen, te maken hadden met het hoogtepunt in economisch 

opzicht van de Goudse nijverheid. Bovendien wordt aangegeven dat de export door deze pijpen 

680  Duco, 1987, p. 102.
681  De eerste bekende gelegenheidspijp is die ter ere van Frederik Hendrik en Amalia van Solms. Vermoedelijk Amsterdams, 
ca 1630. De eerst bekende Goudse gelegenheidspijpen zijn een wapenpijp met op de ketel de Leeuw in de Hollandse Tuin en 
pijpen met het stadhouderlijk wapen of Vivat Orangien. Alle rond 1672. 
682  Een breed overzicht is in het boek van Krommenhoek en Vrij 1986 opgenomen. Voor oranjepijpen zie Duco, 1992.206 |
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weer nieuwe impulsen kreeg.683  Beide aannamen lijken onjuist. Niet alleen zijn de aantallen 

gelegenheidspijpen die gevonden worden gering, maar ook blijkt uit het gebruik van de mallen dat 

de aantallen geproduceerde pijpen vrij gering waren.684 De poging van de grote pijpenmakerijen 

om met gelegenheidspijpen, bijvoorbeeld voor de Vrede van Aken en de geboorte van Willem V 

in 1748, meer bekendheid te verwerven en zo hun marktaandeel te vergroten c.q. te behouden, 

lijkt een  meer plausibele verklaring. 

 Zoals eerder aangegeven lag het hoogtepunt van het aantal pijpenmakers met een eigen 

merk in het jaar 1737 en trad er tot 1750 een stagnatie in de groei van het aantal zelfstandige 

bedrijven op. Het waren vooral de grote bedrijven, met een belangrijk merk, waarvan een aantal 

met het recht op uitbesteding en bedrijven die op enigerlei wijze bevoordeeld waren, die in 

deze periode nog wisten te groeien. Veel kleinere bedrijven voelden het begin van de neergang 

eerder en raakten uit productie. Een aantal van die pijpenmakers ging bij de grote bedrijven 

werken. Er ontstond dus steeds meer een tweedeling tussen bedrijven die het niet meer redden 

en de grotere gefortuneerde bedrijven met internationale orderportefeuilles. Het waren dan ook 

alleen de grotere bedrijven die in staat waren om dit soort gelegenheidspijpen op de markt te 

brengen.  Het was duur om de mallen voor dit soort pijpen te laten maken en de oplagen van 

deze pijpen waren beperkt. Veel van deze mallen werden in de jaren veertig van de 18e eeuw 

gegraveerd door de beste zilversmeden, zoals Dillis van Oye te Gouda.685 Later ook door zijn 

zoon Johannes van Oye.686 Het artistieke hoogtepunt van gelegenheidspijpen ligt in de periode 

1740-1760.687 Deze pijpen werden of verkocht of er werd bij een gros normale eerste kwaliteit 

pijpen zo’n pijp bijgevoegd. Vermoedelijk hebben de grote pijpenmakerijen deze pijpen gebruikt 

als een soort stimulans voor hun afnemers, in een tijd dat ook deze bedrijven de druk van een 

verslechterende markt voelden, om zo hun omzet te vergroten. Gelet op de geringe aantallen 

van deze pijpen die in Nederland en in het buitenland worden gevonden, kan de productie van 

de gelegenheidspijpen niet veel bijgedragen hebben aan een verhoogde afzet. Van een extra 

impuls voor de export lijkt dan ook geen sprake te zijn geweest. Ook Oranjepijpen met daarop 

afbeeldingen van de Stadhouderlijke familie lijken niet voor export te zijn gemaakt.

683  Bijvoorbeeld Duco, 1992, p. 41.
684  Ook Duco, 1992, p. 27 geeft aan dat, met enkele keren ophalen van de mal, het aantal uit één mal geproduceerde pijpen 
niet boven de 10.000 gelegen zal hebben. Zelden worden twee min of meer eendere pijpen van dezelfde pijpenmaker uit twee 
verschillende mallen gevonden. Gelet op het aantal verschillende gelegenheidspijpen dat bekend is uit het midden van de 18e 
eeuw, mag worden aangenomen dat van dit soort pijpen er gemiddeld per jaar  maximaal rond de 100.000 stuks geproduceerd 
zijn. Vergeleken met de jaarlijkse productieaantallen van alle type pijpen in Gouda is dit een gering marktaandeel.  
685  Geboren 1678, overleden 06-07-1749. Zie Duco,1992, noot 41 en p. 21.
686  1722-1782. Duco, 1992, p. 22.
687  Duco, 1992, p. 21-28.

AFBEELDING 2.9.3.1.:  
Oranjepijp, 1748-1750. 

Afgebeeld zijn Stadhouder 
Willem IV en Anna van 

Hannover. Hielmerk Turfmand 
gekroond, pijpenmaker Jan 

Houtam. Collectie auteur, 
foto Bert van der Lingen.
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Dat na 1751 steeds minder van deze pijpen in productie kwamen had vermoedelijk te maken met 

de verslechterende marktomstandigheden waardoor de winstmarges van de pijpenmakerijen 

terugliepen en het investeren in dergelijke dure mallen niet erg rendabel leek en met het feit 

dat er weinig memorabele gebeurtenissen waren en bovendien het huis van Oranje weinig 

inspireerde. Door de patriotten werd op 17 oktober 1778 zelfs een verbod ingesteld om de leus 

‘Oranje Boven’ op pijpen aan te brengen.

 Ook in Alphen zijn gelegenheidspijpen in de periode rond 1750 gemaakt. De mallen daarvan 

AFBEELDING 2.9.3.2.: 
Gelegenheidspijp voor 
de Vrede van Aken, 1748. 
Afgebeeld Keizerin Maria 
Theresia en Frans van 
Hongarije. Merk L gekroond, 
pijpenmaker Frans Verzijl. 
Collectie auteur, foto 
Bert van der Lingen.

AFBEELDING 2.9.3.4.: Pijp 
met de Zeeuwse wapens 
tussen twee griffioenen. Merk 
AP monogram gekroond. 
1750-1780. Pijpenmaker 
Teunis Brammert of Huijbert 
Verspuij. Collectie auteur, 
foto Bert van der Lingen.

AFBEELDING 2.9.3.3.: De 
Gedeputeerden van de 
Staten-Generaal. Welke 
vier personen afgebeeld 
zijn is onbekend. Hielmerk 
7 gekroond. Pijpenmaker 
Willem Brammert (1730-
1753). Collectie auteur, foto 
Bert van der Lingen.
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werden voor 1750, toen in Gouda de regels voor het buiten de stad verkopen van gereedschappen 

werden verscherpt, in Gouda vervaardigd.

2.9.4. Iets over het binnenlands verbruik

Om een indruk te krijgen in hoeverre de productiecijfers op basis van de gedane aannames een 

reëel beeld geven, nog iets over het verbruik van pijpen in Nederland. In paragraaf 2.1 is al 

ingegaan op het grote tabaksverbruik in de Noordelijke Nederlanden in de 17e en 18e eeuw. Hoe 

groot dat verbruik werkelijk was en hoeveel pijpen er jaarlijks in de Republiek werden gebruikt is 

onbekend. Het is ook heel moeilijk om daar een schatting van te maken. Kleipijpen verstopten na  

zeven tot tien keer roken en braken ook vaak. Met behulp van de halmen van het pijpenstrootje 

kon geprobeerd worden de pijp weer open te krijgen, maar als dat niet meer lukte  werden deze 

vaak weggegooid of uitgebrand bij de pijpenuitbrander of werd dit thuis zelf in een speciaal rek 

in de haard gedaan. Het korte bestaan van een pijp betekent dat het verbruik hoog was. 

 De binnenlandse vraag was voor zowel het ontstaan van het zo competitieve centrum Gouda 

als voor haar voortbestaan van essentieel belang. Hierdoor was er veel kennis over wat de 

pijpenrokers wilden en kon goed aangesloten worden op de sobere maar voorname levensstijl 

in Holland in de periode van de barok.688 Een deel van de rokers op de thuismarkt hoorden toen 

immers tot de meest vooraanstaande en stijl bepalende consumenten. Ook was de binnenlandse 

vraag een stabiliserende factor in de totale afzet. Dat de binnenlandse vraag hoog was werd 

mede bepaald door het feit dat de stedelijke bevolking in de Republiek relatief heel groot was. 689 

Slechts van het genootschap Felix Meritis zijn gegevens over verbruik bekend.690 In de periode 

1783-1854 werden door dit genootschap bijna 900.000 stuks aangeschaft voor de leden en 

bezoekers en werden ook nog eens tussen 1783 en 1861 voor het genootschap bijna een miljoen 

pijpen uitgebrand (afbeelding 2.9.4.1.). Ieder lid betaalde jaarlijks f 3,15 voor de aankoop van 

‘beste fijne lange en korte Pijpe’ waardoor per persoon 18 pijpen per maand beschikbaar waren. 

Als daar de uitgebrande pijpen bij worden geteld dan was het gebruik ca. 36 pijpen per persoon 

per maand, die alleen op de bijeenkomsten van het genootschap werden gerookt. Het is echter 

688  In het model van Porter is dit één van de belangrijke ‘Demand conditions’. Zie Porter, 1990, p. 82.
689  De Vries en van der Woude, 1995, p. 770.
690  Van der Lingen, 2013, p 70 en 82. Ook zijn geen getallen over individueel gebruik, of per huishouden bekend.

AFBEELDING 2.9.3.5.: 
Rex Hispa. Exportpijp. Merk 

de Theetafel. Pijpenmaker 
Dirk Mansvelder (1745-1784). 
Collectie auteur, foto Bert van 

der Lingen.
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niet duidelijk of niet ook een deel van deze pijpen door de bezoekers werden gerookt, waardoor 

het verbruik aanzienlijk lager uit komt. Desalniettemin laat het rookgedrag in Felix Meritis 

duidelijk zien hoe hoog het verbruik van pijpen was. Bovendien is hieruit ook zichtbaar dat in de 

hogere kringen in Nederland het gebruik van de Goudse kwaliteitspijp in de tweede helft van de 

18e eeuw nog steeds geliefd was.

Een geheel ander gegeven werpt ook een licht op het hoge inlandse verbruik en export. Uit 

de Personele Quotisatie van 1742 in Amsterdam blijkt dat de tabak gerelateerde beroepen 

een zevende plaats innamen onder alle beroepen die hierin opgenomen zijn. 691Daarbij moet 

aangetekend worden dat in het tweede kwart van de 18e eeuw de tabak- en pijpenhandel in 

Amsterdam vele malen groter was dan in de andere steden in Nederland.

 Ook is het mogelijk om op basis van het aantal inwoners van de Republiek een inschatting te 

maken van het binnenlands verbruik. Het aantal inwoners was niet steeds gelijk in de 17e en 18e 

eeuw, maar steeg in de 17e en 18e eeuw met een derde deel (tabel 2.9.4.1.). 

Tabel 2.9.4.1. Bevolkingsomvang van de Republiek 

x 1000 in de 17e en 18e eeuw.692

1600 1650 1700 1750 1795

1.410 1.810 1.910 1.910 2.075

Uitgaande van 1,5 miljoen inwoners  van de Republiek kan worden uitgegaan van 525.000 rokers 

en uitgaande van 2 miljoen inwoners kan worden uitgegaan van maximaal 700.000 rokers. Stel 

dat iedere roker per week 3 tot 5 pijpen zou verbruiken dan komt dit bij een bevolkingsomvang 

van 1,5 miljoen neer op een binnenlandse afzet van 82 tot 136 miljoen stuks en bij een aantal 

inwoners van 2 miljoen neer op een afzet van 110 tot 180 miljoen stuks.  Deze getallen komen goed 

overeen met de productieaantallen zoals die op basis van een aantal inschattingen bovenstaand 

691  Van der Lingen, 2016, p. 84.
692  Paping, 2009.

  
AFBEELDING 2.9.4.1.: Twee 
verschillende pijpen gemaakt 
voor het genootschap Felix 
Meritis in Amsterdam. Merk 
96 gekroond. Pijpenmaker 
Pieter Stomman (1792-1838). 
Foto Bert van der Lingen.
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zijn berekend, als uitgegaan wordt van een ongeveer even hoge export als binnenlands verbruik 

van kwaliteitspijpen. 

 Uit het Grootboek van de firma Frans Verzijl en Zoonen blijkt ook dat de afzet in Nederland 

vergelijkbaar was met die naar het buitenland.693 Het binnenlands verbruik in het midden van de 

18e eeuw zou dan kunnen bestaan uit ongeveer een derde grove pijpen en de rest kwaliteitspijpen. 

Dat deze schatting zeer onzeker is en het verbruik mogelijk hoger of lager gelegen heeft, moge 

blijken uit volgende twee, wel zeer verschillende inschattingen van het verbruik aan tabak en 

pijpen:  

-  De inschatting van het gebruik van pijpen en tabak in ’s-Hertogenbosch in geval van belegering 

gedurende 60 dagen laat een heel hoog gebruik van pijpen en tabak zien.694 De berekening van 

de benodigde ‘mondbehoeften’ in 1747 toen een inval van de Franse troepen werd gevreesd 

was als volgt:.

Het garnizoen werd op 6.000 man gerekend (allen rokers). De bevolking van de stad beliep 12.500   

zielen. Vluchtelingen en zuigelingen werden hiervan afgetrokken zodat 9.000 etende monden 

over bleven. Hieronder rekende men 3.200 rokers. 

Benodigde pijpen:

9.200 rokers ieder à 2 pijpen daags, maakt 18.400 pijpen daags, en dus in 60 dagen: 1.104.000 

pijpen.

Benodigde tabak:

Voor de militairen: 6000 rokers ieder op 1/8 pond daags, en dus in 60 dagen:  45.000 pond.

Voor de ingezetenen: 3200 rokers ieder à 1/16 pond daags is                            12.000 pond.

Totaal:                                                                                                                       57.000 pond.

- Uit een ‘Beknopte handleiding ten dienste van de militaire administratie te velde’ uit 1853 blijkt 

een zeer lage behoefte: Voor duizend manschappen werd daar gerekend dat voor een maand 

240 pond goede kwaliteit droge tabak en 4000 goed doorboorde, korte Goudse pijpen moesten 

worden ingeslagen.695

Deze laatste inschatting lijkt erg laag te zijn en is mogelijk ingegeven door de krappe financiën in 

die tijd en van de verplichting van de soldaten om zelf voor een deel van hun rookbehoeften te 

zorgen.696 

693  Helaas zijn deze gegevens afkomstig uit het grootboek van deze firma (1791-1816) nog niet voldoende uitgewerkt om 
hier volledig zicht op te hebben. Het grootboek is aanwezig in het Rotterdams archief. De inschatting is gemaakt op basis van 
de gegevens uit een lezing van Bert van der Lingen op de pijpendag 2018 te Gouda.
694  Heurn, 1776-1778, p. 333-338. Memorie der Mondbehoeften.
695  Bazelmans & Purmer & de Kort & Verspaandonk, 2017, p. 47-48.
696  Bazelmans & Purmer & de Kort & Verspaandonk, 2017, p. 47. Alleen in geval van belegering werden in de 19e eeuw 
pijpen en tabak verstrekt. | 211
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2.10. De sociale omstandigheden van de pijpenmakers in de 17e 
en 18e eeuw

2.10.1. Armoede voor velen, welstand voor weinigen 

Het beroep van pijpenmaker heeft voor weinigen tot welstand geleid. Slechts enkele grote bazen 

wisten een hoog inkomen te verwerven. Een voorbeeld is Edward Bird uit Amsterdam, die in 

1665 overleed en die een rijk huishouden naliet met ondermeer schilderijen.697  Hij kon tot de 

gegoede burgerij gerekend worden. Andere voorbeelden zijn vader en zoon Beyfort uit Leiden. 

Zij waren zulke succesvolle pijpenmakers dat ook zij zeker tot welstand gekomen zullen zijn. 

Philip Hoogeboom uit Aarlanderveen zou zeker ook in dit rijtje thuishoren, ware het niet dat hij 

zo’n drankprobleem had, dat hij daaraan ten onder gegaan is. Ook de pijpenmakers uit Gouda 

met een gerenommeerd merk en de handelaren met een eigen merk zijn tot een behoorlijke 

grote welstand gekomen.698 Bekende voorbeelden van deze laatste zijn Frans Verzijl, Jan Arijsz. 

Danens, Arij van Houten die ook tabakshandelaar waren en Jan van Leeuwen en Jacob de Vos.699 

In de quotisatie van 1715 worden 33 van de 345 pijpenmakers (9,6 %)  met een eigen merk voor 5 

gulden (inkomensklasse 500 gulden) aangeslagen voor de laagste klasse van het Klein-Familiegeld  

en in 1743 worden 45 van de 423 op dat moment aanwezige pijpenmakers (10,6%) met een 

eigen merk, aangeslagen voor 6 gulden of meer.700 Geconstateerd kan dus worden dat er meer 

grotere bedrijven waren in 1743 en dat de welvarendheid van die bedrijven eveneens gestegen 

was. Opvallend is ook dat in 1743 alleen Jan Arijsz. Danens voor 40 gulden werd aangeslagen 

( inkomens boven de 2500 gulden) en dat Frans Verzijl toen nog voor 15 gulden (inkomens 

tussen de 1000 en 2500 gulden) werd aangeslagen.701 Slechts vier andere pijpenmakers kregen 

een aanslag die net boven het minimum lag, en wel van acht gulden (inkomens tussen 700 en 

1000 gulden). Dat zou dus betekenen dat behalve deze 45 pijpenmakers (een kleine 11 %) alle 

anderen minder dan 600 gulden per jaar zouden verdienen. Vermoedelijk is dat onjuist omdat 

de gezinsinkomens meestal te laag werden geschat en het maar de vraag is of iedereen wel werd 

aangeslagen zoals bedoeld was. 702

 In totaal zullen in de centra buiten Gouda, gelet op de in de archieven steeds weer vermelde 

armoede van deze pijpenmakers, veel minder dan 10% van de pijpenmakerijen een zekere 

mate van welvaart gehaald hebben.703 In Gouda zijn met name in de beginperiode en in het 

tweede kwart van de 18e eeuw relatief veel bedrijven welvarend. In deze laatste periode blijft 

het percentage bedrijven dat een inkomen genereerde om als redelijk welvarend aangemerkt te 

kunnen worden vermoedelijk beperkt tot maximaal  15 tot 20 %. Daarnaast kan ingeschat worden 

697  G.A.A., N.A. 2482/705-715, 22 mei 1665. Den Braven, 2005, p. 13.
698  Duco, 2003, p. 40. Rond het midden van de 18e eeuw hadden een vijftigtal pijpenmakers zo’n gerenommeerd merk. 
699  Van der Meulen, 1981, p. 55-56. Frans Verzijl handelde ook in klei. Tevens bevrachtte hij 23 jaar lang schepen met 
pijpen naar Hamburg en Bremen zonder hiervoor aan het schippersgilde te betalen en werd na 1753 ook lid van dit gilde.
700  Sahm, 0011.210. Quotisatieregister, 19 april 1715  van het Klein-Familiegeld; Sahm, 2312, NT 1758, Personele Quotisatie 
1742. Uitgevoerd 19 oktober en 7 november 1743. Oldenwelt, 1950, p. 190  geeft verkeerde cijfers voor 1742.
701  Het bedrijf van Verzijl bereikte pas later zijn hoogtepunt.
702  Er zijn verder nauwelijks gegevens over de inkomens van de pijpenmakersbazen beschikbaar. Daarbij is ook onduidelijk 
in hoeverre het hier gaat om bedrijfsinkomens of persoonlijke inkomens. Werden de kosten van huisvesting als bedrijfskosten 
gezien of waren dat persoonlijke kosten? Inschattingen over de welvarendheid van de pijpenmakers zijn dan ook moeilijk te 
maken en zijn zeer onzeker. 
703  Dit wordt bijvoorbeeld duidelijk uit het quotisatiecohier van 1749 uit Leeuwarden. Zie Carmiggelt,1988, p. 22. 212 |
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dat vermoedelijk 50 tot 70 % van de bedrijven boven de grens van echte armoede gebleven zijn, 

met bedrijfsinkomens tussen de 350 en 600 gulden per jaar.  Dat betekent dat de rest 10 tot 

35 % echt arm was en minder dan 350 gulden per jaar verdiende. Daarbij moet wel bedacht 

worden dat dit het gezinsinkomen was omdat vrouw en kinderen in het bedrijf meewerkten. Een 

jaarinkomen voor een ongeschoolde arbeider bedroeg in die tijd ongeveer 250 gulden. Gouda 

was dus één van die Nederlandse steden met een grote stedelijke arbeidersklasse.704 

 Opvallend is dat geen van de pijpenmakers tot de sterk gesloten regentenklasse wist door 

te dringen. Zelfs Jan Arijsz. Danens, die bij de quotisatie van 1743 voor hetzelfde bedrag werd 

aangeslagen als twee van de drie burgemeesters, een chaise en twee paarden bezat en een 

dienstbode had, behoorde niet tot de regenten.705 Alleen de pottenbakker en koopman in klei 

en pijpaarde, Sebastiaan van Ravensbergen, werd in 1748 opgenomen in de raad van Gouda 

toen door de oorlog met Frankrijk de belastingen hoog waren en opstand werd gevreesd.706  

Dankzij de bemoeienis van Stadhouder Willem IV (wetsverzetting) werden zes leden van de 

vroedschap ontslagen en burgers, waaronder van Ravensbergen in de vroedschap opgenomen. 

Hem werden slechts onbeduidende ambten gegund en hij bracht het nooit tot burgemeester. 

Van Ravensbergen was kennelijk alleen voor de vorm opgenomen in de vroedschap.707

 Ook wisten sommige pijpenmakers in andere centra een redelijk inkomen te verwerven. Zo is 

bekend dat in Utrecht bij de heffing van de inkomstenbelasting van 1,5 % in 1753, vijf pijpenmakers 

deze belasting betaalden, hetgeen betekent dat zij, gelet op de ondergrens voor deze belasting 

van een jaarinkomen van 400 gulden, een redelijke verdienste gehad moeten hebben.708 Dit 

betekende dat ongeveer de helft van de Utrechtse pijpenmakers hiertoe behoorden. Niet 

alleen het feit dat deze pijpenmakers belastingplichtig waren, maar ook de vergelijking met de 

nominale daglonen in Holland, die varieerden van 18 stuivers voor ongeschoolde arbeid tot 

25 stuivers voor geschoolde arbeid, resulterend in een jaarinkomen van 250 tot 300 gulden, 

leert dat deze kleine ondernemers een redelijk inkomen uit hun bedrijf haalden.709 In dergelijke 

bedrijven werkten vrouw en kinderen veelal mee. Dat betekent dat het bedrijfsinkomen een 

gezinsinkomen was. Als bedacht wordt dat het geschatte  inkomen per hoofd van de bevolking 

in die tijd lag op 175,- tot 250, - gulden dan  waren de verdiensten in deze pijpenmakerijen niet 

als meer dan redelijk te kwalificeren.710 Voor de overige pijpenmakers in Utrecht betekent dit dat 

deze duidelijk arm waren.

 Vele andere pijpenmakers in de verschillende centra waren arm tot zeer arm. Zo liet de 

Delftse pijpenmaker Maerten Jacobsz. in 1639 slechts de volgende schamele bezittingen na: 

‘een oud beddeke met een pelue, drie matte stoelen, een taeffelken, een tang en vispan, drie 

kleyne bordekens, een kleyn spiegelken, vier tinne lepels, een luyermande, een lepelhuyske, drie 

704  Israel, 1991, p. 353.
705  Dit betrof Govert Suijs en Tieleman van Zeebergen. Burgemeester Cornelis Arckenbout werd voor 160 gulden 
aangeslagen. Er waren 13 leden van de vroedschap die hoger werden aangeslagen dan Jan Danens en er waren er 6 die voor 
hetzelfde bedrag werden aangeslagen en 9 die voor een lager bedrag in de quotisatie waren opgenomen. Sahm, 2312, NT 
1758, Personele Quotisatie 1742. Uitgevoerd 19 oktober en 7 november 1743.; de Jong, 1985, p. 262.
706  Sahm, 2312, NT 1758, Personele Quotisatie 1742. Uitgevoerd 19 oktober en 7 november 1743. 99-100.
707  Van der Meulen en Smeele, 2012, p. 44.
708  Smiesing, 1981, p. 33.
709  Van Zanden, 1987, p. 565-566.
710  Van Zanden, 1987, p. 571. | 213
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ouwe vrouwenhemden, een spinwiel, drie ouwe kinderhemden, seks oude mutsse, twee oude 

kroege’.711  In Alkmaar was geen van de pijpenmakers tot een zodanige welstand gekomen dat 

zij een huis konden kopen.712 Uit het quotisatiecohier uit 1749 van Leeuwarden blijkt dat de 

beroepen van pijpenmaker en pijpenmakersknecht tot de minst betaalde beroepen behoorden. 

Deze groep wordt omschreven als ‘armtlijk’, ‘wint sober de kost’ of ‘suinig bestaan’. En over 

deze bevolkingsgroep wordt gezegd: ‘de geringere soorte van menschen leeft als van hand tot 

tand en moet dagelijks in ’t sweet haers aengesigts haer brood winnen. Manqueert daartoe 

de gelegenheit of wille, of werdense door ouderdom of lighaemlijke swakheden daer inne 

belet, sy lyden een pynlyke immers allesints ongemakkelyke armoede’.713  In Groningen waren 

de pijpenmakerijen geconcentreerd rond het Zuiderdiep en de Raamstraat, die beide tot de 

armere buurten behoorden. Veel pijpenmakerijen in Groningen werden gerechtelijk door 

schuld verkocht.714 Dus ook voor Groningen kan er van worden uitgegaan dat het beroep van 

pijpenmaker weinig winstgevend was. 

 Ook in het “Quohier van Aenteyckeninge van vamilien binnen de Stadt Goude gedaen in den jare 

1674” staan dergelijke kwalificaties. Aanduidingen als ‘is van geen vermogen’, klein pijpmaker, 

onvermogend’, ‘weijnich te doen’ en ‘is van slegten doen’ laten weinig aan de fantasie over.715 

Ook de werkomstandigheden in de warme vochtige pijpenmakerijen met veel stof en zwaar 

werk, zeker voor de kasters, maakten het werk in de pijpenmakerijen tot een zwaar en ongezond 

beroep.

 De welstand van de werkenden in de pijpennijverheid was door de jaren niet gelijk. 

Pijpenmakers werkten op stukloon en rond 1700 was dit voldoende om van te leven. 

Pijpenmakersknechten leefden  op de dag. Zij die spaarzaam waren konden zich van tijd tot 

tijd iets extra’s permitteren . Soms ook deden zij wat extra’s met opgeschoten geld.716 Tegen 

het midden van de 18e eeuw nam de welvaart in de pijpenmakerijen af en daalden de lonen. 

Een knecht met een groot gezin had  dan ook de inkomsten van zijn vrouw en grotere kinderen 

nodig om zijn bestaan mogelijk te maken.717 Het beroep van pijpenmaker werd in de tweede 

helft van de 18e eeuw dan ook minder aantrekkelijk en velen zochten een ander beroep. Het 

wisselen van nering was in een stad als Gouda in de tweede helft van de 18e eeuw, met een zeer 

dominante pijpennijverheid en terugval in andere takken van nijverheid echter moeilijker dan 

elders . De werkgelegenheid in de pottenbakkerijen liep, ondanks de werkgelegenheid die de 

pijpenmakers bij de pottenbakkers genereerden, ook terug; rond 1700 waren er nauwelijks meer 

tegelbakkerijen; de werkgelegenheid bij de grofgarenspinners en de kleingarenspinners liep in 

de 18e eeuw sterk terug en ook tapisserieën waren na 1770 in Gouda niet meer aanwezig.718 

Deze grote afhankelijkheid van de pijpennijverheid betekende ook eerder armoede omdat 

de pijpenmakersbazen in een stad met zo’n eenzijdige werkgelegenheid de lonen in slechte 

711  Van der Meulen, 1989, p. 103.
712  Vriendelijke mededeling P. Bitter, stadsarcheoloog van Alkmaar, 5-4-2014.
713  Carmiggelt, 1988, p. 22.
714  Tupan, 1980, p. 4.
715  Duco, 1981b, p. 6.
716  Duco, 1988, p. 68. Opgeschoten geld is een voorschot van de baas.
717  Duco, 1988, p. 72.
718  De Neve, 2002, p. 348-365.214 |
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economische tijden verder konden verlagen dan in steden met een breed aanbod aan soorten 

werk.719 Daarom trokken ook velen  aan het einde van de 18e eeuw weg uit Gouda en waren er 

veel bedeelden. Velen gingen varen of kozen voor het leger. 

 Het aantal bedeelden dat ondersteuning kreeg van de gereformeerde diaconie in Gouda 

loopt globaal parallel met de op en neergang van de  pijpennijverheid (zie tabel 2.10.1.1.).720 De 

verschillen tussen de jaren waarvan de aantallen bekend zijn, is niet zo groot als verwacht mag 

worden op basis van de economische situatie. Kennelijk trokken mensen weg of vonden ander 

emplooi als de economische situatie van de pijpennijverheid slecht was.

  

Tabel 2.10.1.1.: Aantal bedeelden gereformeerde diaconie en de toestand van de pijpennijverheid en de 

bevolkingsomvang (geschat).721

Jaar Aantal 
bedeelden

Bevolkings-
omvang

Toestand Jaar Aantal 
bedeelden

Bevolkings-
omvang

Toestand 

1663 380 13.000 Opkomend, florerend 1749 545 13.000 Begin definitieve 
neergang

1672 556 12.000 Rampjaar, tijdelijke 
moeilijkheden

1758 601 12.000 Slechte toestand, verval

1741 303 14.000 Eind van zeer goede 
periode, voldoende 
werk, dalende 
bevolkingsomvang

1795 581 11.000 Slechte toestand, velen 
weggetrokken

Door de slechte economische situatie in de pijpenmakerijen aan het eind van de 18e eeuw werden 

na 1770 huwelijken uitgesteld en was er een duidelijke toename van het aantal onwettig geboren 

kinderen. Hoe slecht de situatie was blijkt ook uit klachten van de Goudse gilden waarin deze 

‘zich uitten over: ‘de droevige duure omstandigheden der tijd’ (1770) en ‘de meer dan quijnende 

toestand der negotie’ (1771).722 

 Uit grafiek 2.10.1.1. blijkt dat de gemiddelde periode die een pijpenmaker (inclusief de tijd 

dat zijn weduwe het bedrijf verder voerde) door de tijd nagenoeg constant is gebleven. In de 

moeilijke periode 1760-1790 is er zelfs een geringe stijging van het aantal jaren dat deze bedrijven 

bleven bestaan. Dit is ( zie paragraaf 2.10.3.) veroorzaakt doordat meer weduwen het bedrijf van 

hun voormalige echtgenoot voortzetten. Pas na 1805, toen de pijpennijverheid kwijnde, is een 

tijdelijke verkorting van de levensduur van de bedrijven zichtbaar. 

719  Vergelijkbare situatie is in de 19e eeuw te constateren bij vergelijking van de lonen van de Goudse pijpenmakersknechts 
met die van Den Bosch en die van steden in België. Stam, 2015, p. 136.
720  Dolder-de Wit & Abels & Hulshof & van der Hoeven, 2002, p. 372.
721  Omvang bevolking naar de grafiek van Habermehl, 2002, p. 307. Getallen zijn indicatief.
722  De Neve, 2002, p. 364. | 215
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723 

Door de dominantie van één nijverheid trof de armoede in de pijpenmakerijen de stad Gouda als 

geheel en werd Gouda al aan het einde van de 18e eeuw een arme stad. Een ontwikkeling die zich 

tot ver in de 19e eeuw versterkt voort zou zetten.724 Deze armoede in Gouda betekende ook dat 

aan het einde van de 18e eeuw het aantal jongeren afkomstig uit Gouda dat veroordeeld werd 

fors toenam, waaronder velen die in de pijpennijverheid werkzaam waren.725 

Gegevens over sterfte zijn schaars. Vergelijking van de resultaten van  onderzoek van Lucassen en 

Habermehl laat op het eerste gezicht zien dat de armoede in Gouda niet betekende dat de sterfte 

in Gouda hoger was dan elders. In Holland was de sterfte, gerekend voor de hele bevolking in 

de 18e eeuw, ongeveer 5 keer zo groot als thans.726 De sterfte lag dus ongeveer rond de 40 per 

duizend.  Als aan de hand van aantallen gestorvenen per jaar en de omvang van de Goudse 

bevolking uitgerekend wordt wat daar globaal het sterftecijfer was, dan lag dat in het midden van 

de 18e eeuw ook rond de 40 per duizend.727 Helaas is voor Gouda alleen uitgegaan van officiële 

begrafenissen en kan hier dus slechts bij benadering iets gezegd worden over de werkelijke sterfte 

in Gouda. Het is waarschijnlijk dat het berekende sterftecijfer voor Gouda te laag is. Armoede, 

zeer lange werkdagen en slechte werkomstandigheden (warm en vochtig) zullen zeker ook een 

rol gespeeld hebben, waardoor het waarschijnlijk is dat het sterftecijfer, zoals door Habermehl 

berekend, te laag is. Mogelijk lag het sterftecijfer aan het eind van de 18e eeuw nog hoger door 

de slechte economische omstandigheden.  In de Hollandse steden waren er gemiddeld per gezin 

3-4 kinderen.  In de 17e en 18e eeuw bereikten minder dan de helft van de kinderen in Gouda 

de volwassen leeftijd.728 Hierdoor lag de gemiddelde leeftijd na geboorte in 1778 op 33,6 jaar. 

Bij volwassenen lag de sterftepiek tussen 61 en 70 jaar.729 Het feit dat vaak beide ouders in de 

723  Zie bijlage 3. 
724  Stam, 2012, p. 87.
725  Bontebal en Doedeijns, 2004, p. 128. 
726  Lucassen, 2002, p. 186.
727  Habermehl, 2002, p. 303 en 307.
728  In 1778 stierven in Gouda 50,4% van de kinderen; 87 van de 130 overleden voor het eerste levensjaar. Habermehl, 
2002, p. 304.
729  Habermehl, 2002, p. 304.

GRAFIEK 2.10.1.1.: 
Het gemiddelde aantal 
jaren dat een pijpenmaker 
(inclusief zijn eventuele 
weduwe als zij het bedrijf 
voortzette) werkzaam bleef 
na de start van zijn bedrijf. 723
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pijpenmakerijen werkten was slecht voor de overlevingskansen van baby’s en peuters. Vrouwen 

konden daardoor hun zorgtaak onvoldoende uitoefenen en veel kleine kinderen kregen geen 

of onvoldoende moedermelk en moesten het doen met voeding aangelengd  met water uit de 

grachten.

 Gelet op het geringe aantal geboortes per gezin en de hoge kindersterfte was immigratie dus 

nodig om de bevolkingsomvang van de Hollandse steden op peil te houden. Buiten Holland lag 

het kindertal hoger, tussen de 5 en 6.730 Ook in Gouda is er een voortdurende instroom van 

mensen die in de pijpenmakerijen gaan werken. In de periode 1670-1740 is de instroom in Gouda 

het grootst.731 Dit is in overeenstemming met de groei van de pijpennijverheid in die periode. Aan 

het eind van de 18e eeuw toen de werkgelegenheid drastisch afnam en de lonen daalden werd 

het voor de pijpenmakers steeds moeilijker om aan personeel te komen en was de animo om 

in de pijpenmakerijen te gaan werken zo laag dat de pijpenmakersbazen daarover klaagden. De 

omvang van de bevolking daalde dan ook in die tijd in Gouda.732

2.10.2.Werkverdeling, lonen en leerling-contracten

In de pijpenmakerijen werd op stukloon gewerkt. Hoeveel iemand verdiende was dus mede 

afhankelijk van het tempo, het soort werk, het type pijpen en de orders die in een pijpenmakerij 

binnenkwamen. De productie van de pijpen kende voor de beste soorten pijpen 34 handelingen, 

die door verschillende personen werden uitgevoerd.733 De arbeidsverdeling was in het algemeen 

zo dat de kasters (vormen van de pijp in een mal) mannen waren en ook de kleibereiding deden, 

de jongens en oudere mannen die niet meer in staat waren om te kasten waren meestal de 

rolders en alle lichtere werkzaamheden werden gedaan door vrouwen en meisjes en ook door 

jonge jongens. In een pijpenmakerij was de baas of meester pijpenmaker het hoofd. Daaronder 

werkten de knechten die volleerde pijpenmakers waren. Zij hadden de volledige leertijd 

doorlopen en beheersten het vak geheel. Voordat iemand knecht werd heette hij jongen.734 Voor 

hun twaalfde deden jongens tal van werkzaamheden, waaronder rollen (in Schoonhoven) en 

glazen. Wilde een jongen in Gouda doorgaan voor het beroep van pijpenmaker dan mocht hij 

tot zijn vijftiende jaar slechte pijpen tremmen. Daarna mocht hij pas fijne en porceleijne pijpen 

tremmen. Dit laatste mochten meisjes pas na hun achttiende verjaardag.735 Voor verschillende 

handelingen werden verschillende lonen betaald. Het zware werk van de kaster verdiende het 

meest, waarbij een kaster die lange pijpen maakte meer betaald werd dan een kaster die korte 

pijpen vervaardigde. Kasters waren gespecialiseerd in één soort pijpen. Voor de uitbetaling en 

de controle op de individuele werkzaamheden werd gewerkt met grospenningen (zie paragraaf 

1.2.). Aan het eind van de week werd aan de hand van de verzamelde grospenningen uitbetaald. 

Tevens was deze wijze van afrekening voor de baas ook een mogelijkheid om het individuele 

werk van zijn werknemers te controleren. Over de hoogte van de kasterlonen zijn helaas geen 

730  Lucassen, 2002, p. 186.
731  Habermehl, 2002, p. 305.
732  Habermehl, 2002, p. 307.
733  Duco, 1980, p. 143. Zie ook hoofdstuk 1.
734  Duco, 1980, p. 143.
735  Nederveen Meerkerk & Schmidt, 2006, p. 38. | 217
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gegevens beschikbaar zodat een vergelijking met andere lonen niet mogelijk is.736  Slechts één 

loon van een wees die in Gouda besteed werd bij de pijpenmaker Andries Jacobsz. Melchior in 

1688 laat zien dat deze voor 24 stuivers per week werkte en daardoor ongeveer betaald werd 

als een geschoolde werkman.737 Mogelijk zijn in de eerste helft van de 17e eeuw lonen deels als 

vast loon en deels als stukloon uitbetaald. Een aanwijzing hiervoor is een rechtszaak tussen de 

knecht Willem of Anthony Allen en William Pritsaert, een pijpenmaker in Gorinchem, waarbij 

Allen uitbetaling van een derde van het jaarloon van 100 gulden eist en datgene wat hij op basis 

van de boekhouding van Pritsaert nog tegoed heeft.738 In de 19e eeuw is een vergelijking van de 

kasterlonen met andere lonen wel mogelijk en is het duidelijk dat de lonen in de pijpennijverheid 

tot de laagsten in de nijverheid behoorden.739  In de 17e en 18e eeuw zal dit niet anders geweest 

zijn. Wel daalden de reële lonen in de tweede helft van de 18e eeuw toen de prijzen van de pijpen 

daalden vanwege de steeds moeilijker afzet van pijpen. De lonen voor het kasten van lange en 

korte pijpen verschilden sterk en waren evenredig met de verschillen in de verkoopprijzen van 

die pijpen.740 Ook de rolderslonen verschilden per soort pijpen. In Alphen was een kasterloon 

ongeveer de helft van de totale loonkosten  en een rolder ontving slechts ca. 35% van het loon 

van een kaster. Een vrouw kreeg daar 65 cent voor het sorteren van een gros pijpen.741 Het 

moeilijker rollen ten behoeve van de lange pijpen werd niet door jongens, maar door mannen 

gedaan, vaak oudere mannen die vanwege hun fysieke gesteldheid niet meer konden kasten.

In het gildereglement van 1660 zijn de rechten en plichten van de pijpenmakersbaas en zijn 

personeel geregeld. De baas moest de knecht voor de afgesproken periode het afgesproken werk 

geven en alleen bij slecht werk of wangedrag mocht deze worden ontslagen met een opzegtermijn 

van twee weken. Een knecht mocht niet voor de beëindiging van de werktijd weggaan. Verder 

moest een baas als hij een knecht of jongen aannam eerst bij de vorige werkgever informeren of 

deze daar zijn contractperiode had volgemaakt.742

 Soms werd ook contractueel een loon afgesproken bij leerling-contracten. Deze lonen zijn 

opgenomen in bijlage 7 en geven een indicatie van de uitbetaalde lonen.

 De lonen van leerlingen en kinderen waren in de pijpenmakerijen zeer verschillend. Dit 

gold ook in andere takken van nijverheid. Zo kreeg een meisje van 12 jaar dat spinde voor 

een Leidse lakenwever slechts kost en inwoning en een set kleren.743  Daarentegen is van de 

lakennijverheid in Delft een contract bekend uit 1731 tussen een aantal lakenkooplieden, die 

in Delft een nieuwe productie van laken wilden opzetten en het stadsbestuur. Daarin werd 

geregeld dat het stadsbestuur van Delft jaarlijks 125 weeskinderen ter beschikking zou stellen. 

Deze kinderen kregen in hun tweede jaar 5 stuivers wekelijks en daarna jaarlijks 5 stuivers meer 

zodat ze in hun zesde jaar op 25 stuivers uitkwamen.744 Deze beloning was hoger dan in tal van 

736  De in bijlage 7 opgenomen lonen zij hoofdzakelijk lonen van leerlingen en knechten waarvan de taken niet nader 
omschreven zijn. 
737  Hulshof, 1996, p. 113.
738  Van der Meulen & Brinkerink & von Hout, 1992, p. 38.
739 De Wit, 2004, hoofdstuk 2.
740  Zie bijlage 6.
741  Van der Meulen, 1986, p. 35.
742  Duco, 1978, p. 11.
743  Nederveen Meerkerk en Schmidt, 2006, p. 24.
744  Posthumus, 1943, p. 57.218 |
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pijpenmakerijen (zie  bijlage 7). Ook de werktijden in de pijpenmakerijen waren voor kinderen 

aanzienlijk langer dan die in het Delftse contract van de lakennijverheid waren opgenomen. Zo 

nam in 1626 de Amsterdamse pijpenmaker Willem Flud (1625-1631) een leerjongen van 11 jaar 

aan. De werktijden waren van ’s morgens zes tot de nachtklok ’s avonds als men ‘bij de Caers’ 

werkt. In de zomer werkte men van vijf uur  ‘s morgens tot acht uur ’s avonds. Pauze van acht tot 

half negen ’s morgens en van twaalf tot dertien uur in de middag. Dus een werkweek van 78 tot 

83 uur.745 Ook van de pijpenmakerij van Willem Hoppe zijn dezelfde werktijden bekend.746 In het 

Delftse contract van de lakennijverheid werden werktijden genoemd van 60 uur ’s-zomers tot 66 

uur ’s-winters. 

 Ook in de pijpenmakerijen werden wezen besteed. Het waren in het algemeen burgerwezen 

die binnen de gilden te werk werden gesteld en geen wezen van armen, die op los werk waren 

aangewezen.747 Het aantal wezen in de pijpenmakerijen was in de minderheid t.o.v. andere 

kinderen die daar werkten. Zo bedroeg het aantal weeskinderen, dat in de periode 1753-1759 

werd besteed in de pijpenmakerijen in Gouda, 24 waaronder 18 jongens.748 Na 1783 werden in de 

Stadspijpenfabriek wezen collectief ingezet. Opvallend is de inzet van een wees voor het kasten 

van pijpen in 1688 tegen een loon van 24 stuivers per week.749 Dit loon doet vermoeden dat deze 

jongen, waarvan de lijftijd niet bekend is,  alleen groffe pijpen kastte en jonger dan 18 jaar was, 

omdat het kasten daarvan minder zwaar was en dit ook minder gecontroleerd werd, gelet op de 

geringe belangstelling van het gildebestuur voor de productie van groffe pijpen. Vermoedelijk 

waren de kasterlonen voor de lange kwaliteitspijpen hoger. 

 Voor veel pijpenmakers was het noodzakelijk dat behalve de vrouw ook kinderen meewerkten 

in het bedrijf. In de pijpenmakerijen in ons land werkten dan ook vele honderden kinderen. 

Hoeveel valt op geen enkele manier te achterhalen. Wel wordt in het rapport over de toestand 

van de neringen en de bedrijven uit ca. 1812 vermeld dat ongeveer evenveel kinderen als 

volwassenen in de pijpenmakerijen werkzaam waren.750 Veel van de kinderen waren kinderen uit 

het gezin van de pijpenmaker, maar ook, zoals bovenstaand al aangegeven is, werden kinderen 

in de pijpenmakerijen in dienst genomen.

 Over de leeftijd waarop kinderen in de pijpenmakerijen gingen werken zijn nauwelijks gegevens 

te vinden. Gelet op de geringe verdiensten in deze nijverheid is het aannemelijk dat kinderen al 

op zeer jonge leeftijd in de pijpenmakerijen gingen werken. Dit zal zeker in de tweede helft van 

de 18e eeuw gegolden hebben. Nederveen Meerkerk & Schmidt nemen aan dat kinderen, enkele 

uitzonderingen daargelaten,  niet voor hun achtste jaar begonnen met werken. 751 Een rapport 

over de toestand van de neringen en de bedrijven uit ca. 1812 laat zien dat leeftijden van zes en 

zeven jaar waarop kinderen begonnen te werken in de pijpenmakerijen normaal waren.752 Het 

is niet duidelijk of dit ook gold in de betere tijden van de pijpennijverheid  in bijvoorbeeld de 

745  Duco, 1978, p. 7. 
746  Goedewaagen, 1940, p. 20.
747  Spaans, 2002, p. 272
748  Nederveen Meerkerk & Schmidt, 2006, p. 36.
749  Hulshof, 1996, p. 113. Zie ook bijlage 7.
750  Sahm, OA 2598.
751  Nederveen Meerkerk & Schmidt, 2006, p. 30.
752  Sahm, OA 2598. | 219

2.10



eerste helft van de 18e eeuw in Gouda. Het lijkt aannemelijk dat door de grote armoede in veel 

regionale pijpenmakerijen, maar ook in tal van kleine arme Goudse bedrijven, het eerder regel 

dan uitzondering geweest zal zijn dat kinderen zo vroeg begonnen te werken.

 In 1666 werd het aantal leerjaren van drie naar twee verminderd om zo het tekort aan 

arbeidskrachten te verkleinen. Ook mochten pijpenmakers uit andere steden zonder een leertijd 

een bedrijf beginnen.753 Al snel na 1666 werd bepaald welke onderdelen de leertijd had: Het 

eerste halfjaar moest de leerling als rolder werken, het tweede halfjaar moest hij het tremmen 

leren en het laatste jaar het kasten.754 In het reglement van 1686 werd de leertijd weer op drie 

jaar gesteld, met een leertijd van ieder één jaar voor het rollen, tremmen en kasten (op de 

schroef werken). Voorts werd het verboden om jongens onder de achttien jaar op de schroef te 

laten werken. Dit in tegenstelling tot andere centra. Zo mochten jongens in Schoonhoven al met 

14 en later zelfs met 12 jaar op de schroef werken.755 Hierbij moet wel worden aangetekend dat 

in plaatsen als Schoonhoven vooral korte grove pijpen werden vervaardigd. Het kasten van deze 

pijpen was zwaar, maar minder zwaar dan het kasten van de lange pijpen.

Gedwongen door de slechte omstandigheden in de Goudse pijpennijverheid aan het eind van 

de 18e eeuw, werd ook daar schoorvoetend de leeftijd waarop op de schroef gewerkt mocht 

worden verlaagd. Nadat in 1782 aan Anthony de Nobel werd toegestaan om zijn zoon van 16 jaar 

op de schroef te laten werken en in een resolutie van  1785 werd bepaald dat Jacobus de Jong, 

oud 16 jaar, eveneens toegestaan werd om op de schroef te werken, werd de leeftijd voor het 

kasten steeds verder verlaagd.756 In de in 1783 opgerichte Stadspijpenfabriek werkten kinderen 

van 10 tot 14 jaar. Jongens werkten hier dus  op de schroef. Ook hier was het zo dat het kasten 

van de korte groffe pijpen niet zo zwaar was als het kasten van de maatpijpen, maar toch mag 

ook het al op zo jonge leeftijd laten kasten van pijpen beschouwd worden als een gevolg van de 

verslechterende situatie.

2.10.3. Vrouwenarbeid

Ook vrouwen werkten massaal in de pijpenmakerijen mee. Er is weinig inzicht mogelijk over de 

aantallen vrouwen die in deze sector werkzaam waren (afbeelding 2.10.3.1.). Twee berichten van 

Duitse reizigers uit respectievelijk 1710 van von Uffenbach en 1762 van de Duitse natuurkundige 

Johann Beckmann, die beiden een Goudse pijpenmakerij bezochten, zijn zo onbetrouwbaar 

dat hier geen conclusies op gebaseerd kunnen worden. Zowel von Uffenbach  als Beckmann 

beschrijven een bezoek aan een, niet nader genoemde Goudse pijpenmakerij waar 18 mannelijke 

en 24 vrouwelijke werknemers werkten.757 Een wel heel merkwaardige coïncidentie. Bovendien 

geven zij beide aan dat pijpen geglazuurd werden. Nu kwam dit laatste, met name in de 17e 

eeuw, wel eens voor, maar dit gebeurde  in de 18e eeuw veelal buiten de pijpenmakerijen.758 

Het is dus, zoals Smiesing terecht aangeeft, de vraag wat von Uffenbach echt gezien heeft en of 

753  Duco, 1978, p. 12-13.
754  Duco, 1978, p. 12-13.
755  Van Oostveen & Kleiweg, 2009, p. 9.
756  Duco, 1978, p. 22; Duco, 1980, p. 146.
757  Von Uffenbach, 1754, deel III, p. 296-297. Smiesing 1989, p. 120.
758  Zie bijvoorbeeld Cremer, 2005, p. 96.220 |

2.10



beiden zich niet baseren op een onbekende bron die eveneens onbetrouwbaar was.759

760 

Vrouwen werkten hetzij als echtgenote, familielid of als betaalde kracht, maar waren meestal 

geen gildelid, hoewel hun werkzaamheden wel gereguleerd werden op basis van de gilderegels.761 

In het belastingregister van 1674 worden zestien pijpenmaaksters genoemd.762 Dit waren 

vrouwen die als hoofd van een huishouding werkten om in hun bestaan te voorzien, maar niet 

allemaal noodzakelijkerwijs baas van een bedrijf waren. Dat hier slechts een heel klein deel van 

alle vrouwen die werkten werden genoemd, behoeft geen betoog. Het was hen in de steden met 

een gilde, Gouda, Schoonhoven, Gorinchem en Leiden, verboden om op de schroef te werken.  

In de kleinere centra zijn wel enkele vrouwen werkzaam geweest als zelfstandige pijpenmaakster, 

waarvan niet aangenomen wordt dat dit weduwen waren van pijpenmakers. Bijvoorbeeld in 

Zwolle in de 17e en 18e eeuw (totaal 2 vrouwen), Maastricht in de 18e eeuw  (2 vrouwen), Leiden 

17e eeuw (1 vrouw), Amersfoort (3 vrouwen rond 1650) en in Aarlanderveen één vrouw in de 

eerste helft van de 18e eeuw.763 

 De inkomsten van de vrouwelijke werknemers waren veel lager dan die van de mannen. Dit is 

niet alleen te verklaren uit de andersoortige arbeid die vrouwen was toegestaan, maar ook werd 

voor het zelfde werk aan vrouwen een lager loon uitbetaald.  Dat er voor vrouwen een noodzaak 

was om in de pijpenmakerijen te werken heeft alles te maken met de slechte verdiensten in deze 

bedrijfstak. Veelal konden pijpenmakers niet voldoende inkomen verwerven om hun gezin te 

onderhouden. Dit gold zeker aan het eind van de 18e eeuw in Gouda, maar ook in veel regionale 

centra was de verdienste in de pijpenmakerijen zo gering dat ook hier deze noodzaak aanwezig 

was. In veel pijpenmakerijen waar de verdiensten wel voldoende waren, was het gezinsinkomen 

zo laag dat om enige welstand te kunnen genieten het zeer wenselijk was dat meer gezinsleden 

meewerkten. De koppeling die Noordegraaf en van Zanden leggen tussen arbeidsparticipatie van 

vrouwen en de levensstandaard gaat dan ook zeker op voor de pijpenmakerijen, waar veel vraag 

759  Smiesing, 1987, p. 3.
760  Uit: Helbers en Goedewaagen, 1942, p. 161.
761  Schmidt, 2007, p. 168. 
762  Schmidt, 2007, p. 174-175.
763  Oostveen en Stam, 2011. Oostveen, J., 2016. p. 41.
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pijpen afwerken. 760

| 221

2.10



was naar ongeschoolde arbeid.764

 In de lijst van pijpenmakers in Gouda staan ook veel weduwen vermeld die het bedrijf van 

hun man voortzetten.765 Dit zijn er tussen 1620 en 1810: 361. De juridische positie van weduwen 

was gunstig om zelf een bedrijf te kunnen leiden. Zij waren handelingsbekwaam en beschikten 

zelf over hun bezit, ook konden zij contracten afsluiten en rechtshandelingen verrichten.766 

Veelal was de toegang tot de gilden alleen voorbehouden aan vrouwen die het bedrijf van 

hun man voortzetten.767 Vanaf 1666 was het hen toegestaan om lid van het gilde te worden. 

Bij de Goudse pijpenmakers, net als bij het pottenbakkersgilde, het broodbakkers-, en het 

knoopmakersgilde, moest er echter wel de zoon of een meesterknecht aanwezig zijn, wilde de 

weduwe het bedrijf voort mogen zetten.768 De weduwe werd dan lid van het gilde.769 Het was 

vrouwen immers niet toegestaan om op de schroef te werken. Bij de Goudse pottenbakkers 

gold een vergelijkbare regel om voor deze vrouwen zware arbeid te voorkomen.770 Het aantal 

jaren dat de pijpenmakersweduwen het bedrijf van hun man voortzetten was heel verschillend. 

Sommigen stierven al snel nadat hun man gestorven was, terwijl er ook heel lange periodes, tot 

38 jaar aan toe, voorkwamen waarin een weduwe het bedrijf voortzette. Duidelijk is dat een 

deel van de weduwen die lang in het bezit waren van een pijpenmakerij met een oudere man 

getrouwd waren. Veelal zal dit de vrouw uit een tweede huwelijk van een pijpenmaker geweest 

zijn. Sommige van deze weduwen blijken ook een zekere welstand gehad te hebben, gelet op 

het feit dat in het quotisatieregister van 1743 drie weduwen van pijpenmakers zijn vermeld.771 In 

1734 werd het in Gouda ook toegestaan, dat als een weduwe van een pijpenmaker hertrouwde, 

haar nieuwe man, na betaling van zestig gulden, in het gilde opgenomen kon worden.772 Dit gold 

in Gouda ook voor de lijndraaiers en gruttersweduwen. Knoopmakersweduwen moesten zelf de 

proef afleggen, wat bij de pijpenmakers niet het geval was.773 Vrouwen konden geen lid worden 

van het gildebestuur. Een bijzondere uitzondering op de regels is dat aan een gescheiden vrouw 

in 1675 toegestaan is om het pijpenmaken te mogen uitoefenen. Dit betrof Aegje Martens die in 

1675 als pijpenmaakster mocht werken na haar scheiding van Jan Gerritsz (afbeelding 2.10.3.2.). 

774  

764  Noordegraaf & van Zanden, 2005, p. 397,398.
765  Duco, 2003, p. 209-228.
766  Schmidt, 2005, p. 8.
767  Schmidt, 2005, p.17. Buiten Nederland was de situatie voor weduwen vaak anders. Bij de Rijnlandse steengoedbedrijven 
was het alleen mannelijke nakomelingen toegestaan het bedrijf na de dood van de pottenbakker over te nemen. Mennicken, 
2013, p. 313. 
768  Schmidt, 2007, p. 167.
769  Regeling van 1666. Duco, 2003, p. 29.
770  Van der Meulen & Smeele, 2012, p. 47.
771  Sahm, 2312, NT 1758, Personele Quotisatie 1742. Uitgevoerd 19 oktober en 7 november 1743.
772  Duco, 2003, p. 29.
773  Schmidt, 2007, p. 167.
774  Schmidt, 2007, p. 171. Onbekende pijpenmakers, niet opgenomen in de lijst van Duco, 2003, p. 209-228. Sahm, oag, inv. 
nr. 106, 21-08-1675. De tekst is als volgt: ‘Aegje Martens het pypmaken te exerceeren. is na deliberatie goed gevonden ende 
verstaan Aegje Maartens huijsvrou van Jan Gerritsz zijnde van bedde en tafel gescheyden ende nu op d´vaart [‘varende’, hij 
is dus met een schip weg om geld te verdienen], te consenteeren het pypmaacken te mogen exerceeren ter tyt en wylen [ter 
tyt en wylen: ‘tot dat’] d´voors[eyde]  Jan Gerritssz het pypmaacken weder mochte coomen op te setten, als wanneer [dese = 
doorgehaald] deselve [Aegje] gehouden sal zijn bij continuatie ‘t gilde te voldoen [contributie] ende sal hier van copye gegeven 
worden aenden overman ende deeckens van ‘t pijpmaackersgilde omme te dienen tot derselver naricht’.222 |
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Uitzonderlijk is ook dat een weduwe van een andere pijpenmaker een bedrijf overnam zoals in 

het geval van Johanna van der Spelt, weduwe van Jan Mullaart, die het bedrijf van Hermanus 

van der Spelt van 1756-1768 voortzette.775 Ongetwijfeld zal bij deze uitzondering op de regels 

het belang van het gerenommeerde merk, de gekroonde 66, een rol gespeeld hebben. Een 

vergelijkbare situatie deed zich voor bij Catrijna Meurs, de weduwe van Hermanus Meurs,  die 

van 1770-1774 het bedrijf van Willem Meurs na diens overlijden overnam en het merk Kommetje 

in het bakje bleef voeren.776 Na haar overlijden was het merk vacant. 

 Ook het handelsbelang leidde in 1711 tot een merkwaardige uitzondering. Toen werd de 

dochter van Jan van Geneve  als koopvrouw en in het bezit van het merk de Schoen toegelaten 

tot het gilde. Een vrouw, niet zijnde een weduwe, werd dus vanwege het belang van het merk 

toegelaten.777

  778

In grafiek 2.10.3.1. is het aantal weduwen als percentage van het aantal pijpenmakers met een 

eigen merk per periode van 10 jaar uitgezet. Wat opvalt is dat het aantal  weduwen dat een 

eigen bedrijf voerde  in de tweede helft van de 18e eeuw fors toenam.779 Dit is te verklaren uit 

de slechtere positie van weduwen in die tijd. Het was voor hen door het algemene gebrek aan 

werk moeilijk om over te stappen naar een ander beroep. Noodgedwongen zetten zij daarom 

het bedrijf van hun voormalige echtgenoten voort. Mogelijk speelde ook het behoud van een 

merk waar nog orders op binnenkwamen een rol. Hoe anders verging het Geertje Dircks Neck 

775  Duco, 2003, p. 195.
776  Duco, 2003, p. 139.
777  Duco, 2003, p. 22.
778  Gebaseerd op de lijst van Goudse pijpenmakers in209-228. Duco, 2003, p. 
779  Het door Schmidt 2007, p. 178 genoemde percentage van 10% voor 1788/89 is hiermee vermoedelijk in 
overeenstemming omdat in het hier voorliggende onderzoek van een percentage is uitgegaan dat gesommeerd is over een 
periode van 10 jaar.

AFBEELDING 2.10.3.2: 
Besluit van de magistraat om 
toestemming te verlenen aan 
de gescheiden Aegje Martens 

om als pijpenmaakster te 
werken en haar verplichting 
om het gildebestuur hiervan 

mededeling te doen.

GRAFIEK 2.10.3.1.:
Percentage weduwen 
met een eigen bedrijf 

gesommeerd  in perioden 
van 10 jaar. 778

| 223

2.10



aan het eind van de 17e eeuw. Deze weduwe van de pijpenmaker en handelaar Jan Ariensz. 

Block (merk IAB, met recht op uitbesteding) voerde handel in pijpen en pijpaarde en zette de 

pijpenmakerij van haar man niet voort.780 Uit de inventaris van haar nalatenschap uit 1695 valt te 

lezen dat zij 711.216 pijpen in huis had en dat zij een rijk huishouden voerde en zij tot de gegoede 

middenklasse gerekend kon worden.781

 Ook is duidelijk te zien dat in de periode 1710-1730 het aantal weduwen met een eigen bedrijf 

toenam. In deze periode was de sterfte in Gouda hoog en dit veroorzaakte een kleine dip in het 

aantal zelfstandige pijpenmakers.  De hoge percentages in het begin van de 17e eeuw kunnen 

verklaard worden door de onvolledige registratie in de archieven en de geringe aantallen toen 

aanwezige pijpenmakers, waar deze berekening op gebaseerd is en kan dus vermoedelijk gezien 

worden als een toevalligheid. 

 In Schoonhoven was in het gildereglement opgenomen dat een weduwe vrij stond om met 

haar zoon, ongeacht zijn leeftijd, de pijpenmakerij te continueren.782

 Ongehuwde vrouwen konden geen bedrijf opzetten. Getrouwde vrouwen waren zelf niet 

handelingsbekwaam, maar in deze afhankelijk van hun echtgenoot. Uitzonderlijker was dat, 

zoals hierboven aangegeven, in 1711 de dochter van een koopman, die rechthebbend was op 

het merk de Schoen, na het overlijden van haar vader tot het gilde werd toegelaten.783 Er waren 

dus vrouwen die geen weduwe, maar wel lid van het gilde waren. Maar dit was alleen bij hoge 

uitzondering zo. Het gildebestuur moest daarvoor haar eigen regels overtreden. Na 1800, in de 

Franse tijd, zijn er dan ook enkele vrouwen die geen weduwe zijn maar wel een pijpenmakerij 

opzetten, zoals Johanna Versluijs in 1801 en daarna Geertruij Stomman in 1814.784 Er waren ook 

toen geen vrouwen die deel uitmaakten van het gildebestuur.

2.10.4. De sociale functie van het gilde

Dat het gilde ook een sociale functie had, zoals bij de meeste gilden, blijkt ondermeer uit de 

regeling van begrafenissen van pijpenbroeders, maar ook uit de pijpenmakersbossche, die negen 

jaar na de oprichting van het gilde, in 1669, werd ingesteld (afbeelding 2.10.4.1.).785  Hier volgde 

de oprichting dus na de oprichting van het gilde en niet zoals bij de Goudse pottenbakkers, 

waar de bossche van voor de oprichting van het gilde dateerde.786 Ook de instelling van een 

pijpenpand, waar onverkochte pijpen en gereedschappen konden worden beleend is een sociale 

functie van het gilde (zie paragraaf 2.3).

 De pijpenmakersbossche diende als sociaal vangnet: …hun met Siekte of andere accidenten 

van God den Heere werdende besogt, ende mitsdien hun werk niet konnende doen, tot sodanige 

armoede geraken, dat zij noch van levens-middelen, noch van Doctor, Chirurgijn of Medicamenten 

780  Jan Ariensz. Block overleed in 1690 en niet zoals Duco, 2003, p. 210 vermeldt in 1696. Van der Lingen, 2013, p. 126.
781  Van der Lingen, 2013, p. 127.
782  Van der Meulen en den Toom , 1983, p. 42.
783  Duco, 2003, p. 22.
784  Duco, 2003, p. 223 en 225.
785  Duco, 1978, p. 11-12. In lid 11 en 12 van het reglement van 1660 staan al bepalingen omtrent de begrafenis van een 
pijpenmaker. Zo moeten de nabestaanden het gilde twee gulden betalen voor het gebruik van de ‘pelle ofte cleet’ op de kist.
786  Van der Meulen & Smeele, 2012, p. 45. De pottenbakkersbossche werd in 1667 opgericht, het gilde in 1683.224 |
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tot genesinge van hunne quale konnen werden voorsien….787. De werkwijze werd in een apart 

reglement van 15 artikelen vastgelegd, waarin precies beschreven werd wie in aanmerking kwam 

voor financiële ondersteuning en hoeveel dat bedroeg.788  Het inschrijfgeld bedroeg twintig 

gulden voor vreemde bazen en vijf gulden voor poorters en twee gulden en tien stuivers voor 

kinderen van leden van de bossche. De wekelijkse contributie bedroeg twee en bij meer dan vier 

zieken drie stuivers. Zieken en leden ouder dan zestig jaar ontvingen drie gulden. In 1753 werd 

de bossche verplicht voor bazen en knechten.789

 In 1765 werd dit omgezet in een weduwenbossche.790 In 1783, toen de toestand van de 

pijpennijverheid steeds slechter werd, werd de pijpenmakersbossche opgeheven. In 1784 werd 

ook de zieken en bejaardenkas opgeheven.791 In tegenstelling tot tal van gilden in ons land, die 

behoorlijke vermogens hadden opgebouwd, was dat bij het pijpenmakersgilde niet het geval.792 

Daarvoor was het pijpenmaken een te weinig lucratieve nijverheidstak. De opheffing van de 

bossche heeft sterk bijgedragen aan de toenemende individuele armoede in Gouda, die in de 19e 

eeuw nog schrijnender zou worden.

  

  

2.11. Conclusies van hoofdstuk 2

In de voorgaande paragrafen zijn een groot aantal factoren de revue gepasseerd die van invloed 

geweest zijn op de pijpennijverheid. Van elk van deze factoren is zo goed als mogelijk aangegeven 

in hoeverre deze van belang geweest zijn voor de opkomst en achteruitgang van de nijverheid, 

zowel in Gouda als ook in de lokale, regionale en marktaanvullende centra. Het is hier dan ook 

vooral van belang de belangrijkste factoren ten opzichte van elkaar te wegen om zo een beeld te 

787  Van der Meulen 1994, p. 14.
788  Duco, 1978, p. 11-12.
789  Hulshof, 1996, p. 135.
790  De Lange van Wijngaarden, 1817, p. 410.
791  Duco, 1978, p. 22.
792  Genabeek, 1994, p. 79.

AFBEELDING 2.10.4.1.: 
Twee begrafenisschilden van het 
pijpenmakersgilde, 1735. Zilver. 
Rotterdam, Hendrik van Beest, 

jaarletter Z. Museum Gouda 
inv. nr. 30.489 a en b. Op deze 

begrafenisschilden is op de ene 
de vervaardiging van pijpen te 

zien en op de andere het dragen 
van tonnen met pijpen. Deze 

schilden werden op de pelle op 
de kist gelegd.   
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vormen over wat op hoofdlijnen de ontwikkeling van de pijpennijverheid heeft gestuurd.

 In hoofdstuk 3 zal het beeld verder worden gecompleteerd met gegevens over de buitenlandse 

concurrentie en de beperkende maatregelen voor de Nederlandse export in deze landen. Ook 

zal daar aangegeven worden in welk deel van de wereld de Goudse pijp maatgevend was. Na 

een paragraaf over het verloop van de internationale handel wordt een overzicht gegeven 

over de landen waarheen de Hollandse pijpen werden geëxporteerd. In hoofdstuk vier zijn een 

aantal  thematische verkenningen aan de hand van archeologische vondsten opgenomen, zoals 

over concurrentie bij de export van Amsterdam en Gouda, wanneer het hoogtepunt van de 

export van Gouda viel, de concurrentiekracht van Gouda ten opzichte van andere buitenlandse 

productiecentra, de effectiviteit van buitenlandse invoerbeperkingen en heffingen en tot slot 

welke pijpenmakers met welke merken de belangrijkste exporteurs waren.

Randvoorwaarden voor het ontstaan van een belangrijke pijpennijverheid

Een belangrijke factor waardoor de Nederlandse kleipijpennijverheid snel kon groeien is 

gelegen in de hoge tabaksconsumptie in Nederland, die vermoedelijk zelfs hoger lag dan die in 

Engeland. De daling van de tabaksprijzen na 1635 is daarin ook een belangrijke factor geweest. 

De tabakspolemiek is in Nederland nauwelijks van invloed geweest op de verspreiding en de 

toename van het roken. Het gebruik van snuiftabak en het gebruik van andere soorten pijpen 

was in ons land beperkt.

 De verbindingen door al het water in Nederland waren zeer goed. Hierdoor was het mogelijk 

dat er in Nederland, in Gouda, één groot centrum van productie ontstond, dat het gehele land 
kon voorzien van de hoogste kwaliteit pijpen en bovendien was hierdoor export ook goed 
mogelijk. Ook de aanvoer van klei en brandstoffen kon over water plaatsvinden. Voor alle 
pijpenmakercentra gold dat de ligging aan water en de aanwezigheid van pottenbakkerijen 

wezenlijke vestigingsvoorwaarden waren. Ook de vele schepen die uit Amsterdam naar 

bestemmingen over de gehele wereld vertrokken bepaalde de mogelijkheden om te exporteren 

(stapelmarkt). 

 De randvoorwaarden om tot een voor grote delen van Europa maatgevende productie te 

komen waren in Nederland dan ook meer aanwezig dan in tal van andere landen. Gouda werd 

mede daardoor in het midden van de 18e eeuw het grootste productiecentrum van Europa. In 

hoofdstuk 4 wordt aan de hand van archeologische vondsten nagegaan hoe de internationale 

positie van de Goudse pijp was en of deze kon concurreren met bijvoorbeeld Engelse en Duitse 

producten.

De redenen dat Gouda het belangrijkste centrum binnen Nederland werd

Als voornaamste reden voor de ontwikkeling van Gouda als belangrijkste Nederlands centrum kan 

genoemd worden dat daar de kwaliteit sneller toenam dan in Amsterdam en zo de achterstand, 

die de Goudse pijpenmakers  door de transportkosten  op de Amsterdamse pijpenmarkt hadden, 

kon worden gecompenseerd, omdat de betere kwaliteit pijpen voor een hogere prijs en met 
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meer winst verkocht konden worden. Door deze hogere kwaliteit vanaf ca. 1640 en doordat 

Amsterdam al een aantal markten bediende met goedkope pijpen waren de Goudse pijpenmakers 

aangewezen op andere markten. De markt voor de groffe Amsterdamse pijpen werd nationaal 

en internationaal, rond het midden van de 17e eeuw, steeds kleiner en de binnenlandse vraag 

naar dit soort pijpen uit Amsterdam werd steeds meer door lokale en regionale centra gedekt. 

De Amsterdamse pijpenmakers wisten in deze teruglopende markt niet meer over te schakelen 

naar de benodigde kwaliteitsproductie. Dit is te verklaren uit de verarming van de bedrijven 

waardoor investeringen achterbleven en de achterstand in kennis, bij de veelal kleine bedrijven, 

over de daarvoor noodzakelijke technologische innovaties. Het is dus zeker niet te danken aan de 

oprichting van het Goudse gilde in 1660 dat Gouda Amsterdam overvleugelde. Reeds voor die tijd 

was dit gebeurd. Nadeelcompensatie door hogere kwaliteit, concurrentie binnen Gouda en de 

oriëntatie op andere markten dan de Amsterdamse pijpenmakers, zijn de voornaamste redenen 

dat Gouda Amsterdam voorbij kon streven. Ook de aansluiting van de kwaliteitspijp bij de meer 

op luxe gerichte levensstijl maakte de Goudse pijp gevraagd. In hoofdstuk vier wordt nagegaan 

wanneer de Goudse export groter werd dan die van Amsterdam, gebaseerd op archeologische 

vondsten. 

 Het enige andere centrum dat potentieel een concurrent voor Amsterdam was, was Gorinchem 

waar in de eerste helft van de 17e eeuw kwaliteitspijpen werden gemaakt. Dit centrum was te 

zeer op het zuidelijke afzetgebied gericht en had een te slechte verbinding met Amsterdam waar 

de internationale handel plaatsvond, waardoor pijpenmakers uit dit centrum de concurrentieslag 

met Gouda om de hoogste kwaliteit niet volhielden.

De opkomst van de Goudse pijpennijverheid

Ook in de periode 1660 tot aan het economische hoogtepunt in de ontwikkeling van de Goudse 

nijverheid in ca. 1737 was de oriëntatie op kwaliteit de allerbelangrijkste drijvende kracht 

achter het succes van dit centrum. Deze kon alleen tot stand komen door harde onderlinge 

concurrentie. Het is zeker niet zo dat het gilde deze concurrentie tegen ging. Een aantal van 

haar maatregelen hadden als effect dat de concurrentie zelfs scherper werd, zoals het recht dat 

bepaalde pijpenmaker/handelaren kregen om orders op hun merk uit te zetten, waardoor alleen 

die pijpenmaker die de beste kwaliteit tegen de laagste prijs kon leveren de opdracht kon krijgen. 

De oriëntatie op kwaliteit was alleen een effectieve strategie in een markt waar de oriëntatie 

op een meer hedonistische levensstijl met de bijbehorende appreciatie van luxe producten, 

zowel in Nederland als ook daarbuiten, een belangrijk verschijnsel was en deze appreciatie ook 

geleidelijk doordrong in alle lagen van de bevolking die zich iets meer luxe konden veroorloven. 

De belangrijkste oorzaak was dat nergens ter wereld een vergelijkbare kwaliteit kon worden 

geproduceerd door een reeks innovaties die in Gouda plaatsvond. Deze reeks innovaties was 

mogelijk door de overschakeling op andere turf, waardoor heter en gecontroleerder kon worden 

gebakken en betere kleimengsels konden worden gebruikt. Hierdoor werd het mogelijk om 

een steeds hogere kwaliteit te produceren, culminerend in de ovoïde pijp met een zeer dunne 
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steel en scherf. Hierdoor werd de Goudse kwaliteitspijp in Europa, maar ook daarbuiten zeer 

geapprecieerd. Deze kwaliteitsontwikkeling en oriëntatie was geen geïsoleerd verschijnsel 

van de pijpennijverheid. Israel wijst erop dat het succes van de ‘industriële capaciteit’ van de 

republiek niet alleen veroorzaakt werd door hoge productie maar ook in hoge mate een kwestie 

van gespecialiseerde technieken was, die elders moeilijk te evenaren waren.793

 Door de steeds verdergaande innovaties in Gouda steeg de kwaliteit. Dit zorgde ervoor dat 

de afzet toenam. Hierdoor nam de werkgelegenheid toe, wat op zijn beurt weer leidde, vooral 

binnen Gouda, tot meer concurrentie, die weer de innovatie bevorderde. De samenhangende 

ontwikkeling van concurrentie, innovatie, kwaliteit, afzet en werkgelegenheid werkte als een 

vliegwiel, waardoor Gouda, in tegenstelling tot andere centra, het maatgevende centrum van de 

wereld werd (zie afbeelding 2.12.2.). 

Dat de kwaliteitspijpen veel duurder waren dan de slegte pijpen en pijpen geproduceerd in 

andere centra, was geen probleem omdat de roker bereid was te betalen voor deze luxe pijp met 

zijn goede rookeigenschappen. In de 17e eeuwse en begin 18e-eeuwse groeimarkt veroorzaakten 

verstoringen en rampen dan ook weinig blijvende schade.  Zo blijken de gevolgen van het 

Rampjaar, gemeten aan de groei van het aantal pijpenmakers met een eigen merk, veel minder 

ingrijpend te zijn geweest dan andere auteurs tot nu toe hebben aangenomen en kan er zeker 

niet gesproken worden van verval.  Alleen de grote sterfte in Gouda in de jaren twintig van de 18e 

eeuw leidde tot een kleine onderbreking in de groei van de pijpennijverheid.

 Aanvankelijk was het gilde sterk stimulerend voor de groei van de nijverheid. Ten tijde van 

de oprichting van het gilde in 1660 waren de pijpenmakerijen nog vrij klein en een aan huis 

gebonden nijverheid. Omdat het merk nog niet het belang had dat het later zou krijgen waren de 

orders die op een merk binnenkwamen nog vrij beperkt in omvang. Er was dus nog geen grote 

behoefte om met grotere productie-eenheden te werken. De taken die het gilde verrichtte ten 

aanzien van bescherming van de individuele merken, de aanvoer van klei en turf, de baklonen, 

de oprichting van de pijpenmarkt en het pijpenpand, etc. waren alle stimulerend voor de 

nijverheid. De maatregelen van 1686 zorgden ervoor dat er een strikte scheiding kwam tussen 

pijpenmakers en handelaren. Dit was conserverend ten aanzien van de bestaande structuur. 

Alleen de handelaren/pijpenmakers die een eigen merk hadden met het recht op uitbesteding 

konden grotere orders aan. Deze kleine groep met een merk met recht op uitbesteding werd 

steeds machtiger en werd door het gildebestuur beschermd.

 Verschillende maatregelen van het gilde zorgden ervoor dat de prijs van de Goudse pijp hoog 

bleef. Zolang de markt groeide en de consument de hoge prijs accepteerde was dit alles geen 

bezwaar. Toen in de tweede helft van de 18e eeuw de afzet begon terug te lopen werkten de 

regels van het gilde verstarrend en zorgden deze ervoor dat de neergang extra hard ging.

 Ook liet het gildebestuur na om de technologietransfer naar andere centra effectief tegen 

te gaan. Dat de merkenbescherming binnen de provincie Holland geregeld werd heeft alles te 

maken met de opkomst van de grote concurrentie, die in het tweede kwart van de 18e eeuw 

793  Israel, 1991, p. 127-128.228 |
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werd gevoeld vanuit Aarlanderveen/Alphen. Al veel eerder was er sprake van fraude met 

Goudse pijpen, maar kennelijk is daar toen nog niet met overheidsmaatregelen op gereageerd. 

Pas na het economische hoogtepunt van de Goudse nijverheid in 1737 werden in 1739/40 de 

benodigde octrooien verleend. Opvallend is dat de concurrentie vanuit Alphen/Aarlanderveen 

werd tegengegaan met een octrooi voor de Goudse pijpenmakers om een bijmerk te mogen 

plaatsen en dat geen poging is gedaan om deze buitennering te verbieden, zoals wel ten behoeve 

van de Goudse pottenbakkers is geprobeerd. De octrooien van 1739/40 bleken weinig effectief.

Opvallend in de hele ontwikkeling in Gouda is ook de keuze van het gildebestuur voor de 

bescherming van de kwaliteitspijp en de grote merken met een flink handelsbelang. Dit betekende 

dat de bescherming van merken van de eenvoudige pijpen nauwelijks werd geregeld en zeker 

niet gehandhaafd. Dit terwijl aangenomen mag worden dat ook dit soort pijpen een flink aandeel 

hadden in de Goudse productie. Voor de Goudse pijpenmakers was het van groot belang om 

relaties met handelaren en de tabaksnijverheid in Amsterdam te hebben. Vermoedelijk hebben 

echter slechts een klein deel van de belangrijkste pijpenmakers hiervan geprofiteerd. Soms 

werden gilderegels genegeerd of werd in strijd met de gildereglementen gehandeld, vooral als 

een groot handelsbelang meespeelde. De geprivilegieerde groep van pijpenmakers werd steeds 

belangrijker en de kleinere bedrijven leden daar vanaf het begin van het tweede kwart van de 

18e eeuw steeds duidelijker onder. In hoofdstuk vier worden de merken van deze pijpenmakers 

en van handelaren met een recht op uitbesteding vergeleken met de vondsten, zodat een beeld 

verkregen kan worden over het belang van deze geprivilegieerde pijpenmakers/ handelaren voor 

de Goudse export en welk belang het merk had voor de export van pijpen.

 De hoge loonkosten in Holland waren voor veel takken van nijverheid geen onoverkomelijk 

probleem om succesvol te zijn in de periode van hegemonie in de wereldhandel. Het voordeel 

van de stapelmarkt, de technische kennis en innovaties waren veel bepalender voor dit succes, 

zo ook voor de Goudse pijpennijverheid.794 

 Vrouwen en kinderen werkten massaal in de pijpenmakerijen. Het was weduwen toegestaan 

het bedrijf van hun man voort te zetten. Velen hebben daarvan gebruik gemaakt. Naarmate het 

slechter ging met de pijpennijverheid namen meer weduwen het bedrijf van hun man over.

Een voorzichtige schatting, met vele aannames,  leert dat op het hoogtepunt van de nijverheid 

tussen de 4000 en 6000 mensen in Gouda rechtstreeks werk vonden in deze nijverheid en dat 

op het hoogtepunt de productie vermoedelijk jaarlijks tussen de 180 en 240 miljoen stuks lag. 

Vermoedelijk  vonden in de toeleverende en dienstverlenende bedrijvigheid in Gouda nog eens 

minstens 3000 mensen emplooi. 

Hoogtepunt en neergang van het Goudse centrum

Na het hoogtepunt van het aantal pijpenmakers met een eigen merk in 1737 stagneerde de 

nijverheid en vanaf 1749 zet een steile daling in van het aantal pijpenmakers. Dat deze daling 

toen pas inzette heeft vermoedelijk bepaald dat in de literatuur steeds werd aangenomen dat 

het hoogtepunt rond 1749 gelegen heeft. Ook de aantallen pijpenmakers in de gildeadministratie 
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heeft geleid tot deze aanname. Ten behoeve van dit onderzoek is een nieuwe berekening gemaakt 

van het aantal pijpenmakers met een eigen merk per jaar (zie grafiek 2.9.1.1.).  Bepaling van het 

hoogtepunt op basis van het aantal pijpenmakers met een eigen merk geeft geen volledig beeld 

van de ontwikkeling. Vermoedelijk hebben de kleinere bedrijven al voor 1737 gevoeld dat er 

zwaar weer op komst was en anderzijds hebben de grote bedrijven in de eerste jaren nog weinig 

last gehad van de stagnatie en het verval. Dit blijkt ondermeer uit het feit dat rond 1750 veel 

gelegenheidspijpen van hoge kwaliteit door belangrijke bedrijven op de markt zijn gebracht. Ook 

het Goudse pijpenmodel kreeg pas rond 1740-1750 haar fraaiste vorm. Daarna stopt de reeks 

innovaties nagenoeg geheel, die daarvoor zo sterk bijgedragen heeft aan de leidende rol van de 

Goudse pijpennijverheid.

 Het hoogtepunt van de Goudse pijpennijverheid was relatief laat in vergelijking met die van 

veel andere takken van nijverheid. Voor sommige andere takken van nijverheid was het eveneens 

zo dat deze pas laat hun hoogtepunt bereikten, zoals voor de papierindustrie, de suikerindustrie, 

de katoendrukkerijen, de plateelbakkerijen en bij de branderijen.795

 In de veertig jaar na 1749 neemt het aantal pijpenmakers met een eigen merk tot de helft af. 

De periode van stagnatie van de Goudse pijpennijverheid in het tweede kwart van de 18e eeuw 

werd vermoedelijk veroorzaakt door: marktverzadiging en de opkomst van de snuiftabak en de 

porseleine pijp waardoor in de voor onze pijpenexport zo belangrijke landen door de hogere 

kringen steeds minder gebruik werd gemaakt van de Goudse pijp. Ook de verarming, die toen 

reeds in grote delen van Europa optrad, van grote delen van de bevolking leidde tot de keuze 

van veel consumenten voor een goedkopere pijp, veelal afkomstig uit de toen opkomende 

regionale centra. Immers doordat bijvoorbeeld in het centrum in het Westerwald en in Pruisen 

steeds betere pijpen werden vervaardigd was bij een krappere beurs de keuze voor een iets 

minder goede pijp snel gemaakt, zeker als het kwaliteitsverschil met de Goudse pijp niet meer in 

verhouding stond tot het verschil in prijs. Het marktaandeel voor de Goudse pijp versmalde dus.

De concurrentie van de  Alphense pijpenmakers, die goedkopere kwaliteitspijpen konden 

leveren, door ondermeer frauduleuze namaak en het niet hoeven te voldoen aan gilderegels, 

zorgde voor een negatieve druk op de Goudse afzet. Al in de tweede helft van de 17e eeuw en 

in de eerste helft van de 18e eeuw werden de eerste invoerbeperkingen in het buitenland van 

kracht, die nog maar een beperkte invloed hadden op de export. De aanzet van het industrieel 

mercantilisme in Noord-Europa in de eerste helft van de 18e eeuw was voor de pijpennijverheid, 

in tegenstelling tot de effecten op de uitvoer van veel andere nijverheidsproducten, dus nog niet 

van veel belang.796 

Pas toen de Goudse pijpennijverheid in de tweede helft van de 18e eeuw al kromp, veroorzaakten 

ook de opkomst van het centrum Westerwald en de Pruisische handelsbelemmeringen en de 

opkomst van grote pijpenfabrieken in Pruisen een verdere afname van de Goudse export. Juist als 

de steile daling inzet komt het gilde in 1751, op aandrang van een aantal kleinere pijpenmakers, 

795  Israel, 1991, p. 358-361.
796  Israel, 1991, p. 382-184 noemt ondermeer Leids laken, tabaksproducten, Delfts aardewerk, papier, zeildoek, 
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met een maatregel die het onmogelijk maakte dat handelshuizen zich verder ontwikkelden. Dit 

is vermoedelijk een belangrijke belemmering geweest voor de Goudse nijverheid om zich in 

een steeds moeilijker markt aan te passen.  Bovendien was door de gilderegels kostenreductie 

slechts beperkt mogelijk. Als 21 jaar later de regel dat een pijpenmaker alleen zijn eigen merk 

mag zetten en dus niet voor een ander mag werken wordt opgeheven en zes jaar later zelfs 

door een pijpenmaker twee merken mogen worden gezet is het eigenlijk al te laat, al wordt 

mogelijk hierdoor de snelheid van verval wat geremd. Hoge impost op turf en kolen zorgden in de 

tweede helft van de 18e eeuw voor hoge baklonen en hogere prijzen voor de pijpen en dalende 

winstmarges.

 Zowel de pijpen uit het Westerwald als ook de zijmerkpijpen werden in verschillende delen 

van ons land steeds meer gerookt en deels  verdrongen deze pijpen de Goudse kwaliteitspijpen. 

De export en doorvoer van producten uit het Westerwald, die deels frauduleus plaatsvond, was 

de pijpenmakers in Gouda dan ook een doorn in het oog.

 In de bestaande literatuur worden de mercantilistische invoerbeperkingen in Pruisen als 

de voornaamste oorzaak van het verval gezien. Waarschijnlijker is het dat de combinatie van 

factoren voor het verval heeft gezorgd, waarbij de in de literatuur niet genoemde verarming van 

de bevolking mogelijk één van de allerbelangrijkste oorzaken is geweest van zowel de stagnatie 

als ook het verval. In hoofdstuk vier zal een voorbeeld worden uitgewerkt van de invloed van 

de productie in het Westerwald op de export aan de hand van opgravingen in Mannheim, waar 

duidelijk zichtbaar is hoe de Nederlandse pijp verdrongen werd. Ook de invloed van de keuze van 

welgestelden voor snuiftabak en soms voor de porseleine pijp heeft een grote impact gehad op 

de export van de Goudse pijp. De versmalling van de markt voor de Goudse kwaliteitspijp, door 

enerzijds de verarming van velen en anderzijds de keuze van de meer welgestelden voor andere 

wijzen van tabaksgebruik, is een zeer belangrijke oorzaak van het verval geweest. 

Het hoogtepunt van de productie van de zijmerkpijpen, die behoorden tot de groffe pijpen 

lag in Gouda in de periode 1720-1760. Daarna nam de concurrentie van dit soort pijpen uit 

Schoonhoven en Gorinchem, waar deze goedkoper geproduceerd konden worden, zo toe 

dat deze productietak in Gouda steeds meer verviel. Waarschijnlijk is mede hierdoor ook de 

stadspijpenfabriek geen succes geworden. 

Opvallend is dat in de 18e eeuw niet alleen de gemeentelijke overheid steunend was voor de 

Goudse nijverheid, maar dat toen ook de Staten zich inzetten voor het behoud van deze grote 

bron van werkgelegenheid. 

 In de Franse tijd was aanvankelijk een geringe opleving van de nijverheid zichtbaar, vermoedelijk 

ondermeer door een toename van de export, doordat het Westerwald niet meer kon uitvoeren.  

Vanaf 1803 ging het verval in Gouda snel. Naast de hiervoor reeds genoemde factoren waren ook 

het Continentale Stelsel en de hoge tabaksaccijnzen van grote invloed op de neergang. 
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De andere centra.

In de andere centra lag, met uitzondering van Alphen, de nadruk op de productie van groffe pijpen. 

Onderscheid wordt gemaakt naar lokale, regionale en bovenregionale centra. Voor de regionale 

en lokale centra gold dat de afstand tot Gouda een zeer bepalende factor was om de concurrentie 

van Gouda te kunnen weerstaan, omdat immers bij een grotere afstand de Goudse pijp duurder 

werd. Tot de bovenregionale centra worden Gorinchem en Schoonhoven gerekend. Deze waren 

voor Gouda marktaanvullende centra. Ook Alphen was een bovenregionaal centrum  dat, vooral 

in de 18e eeuw, een concurrent voor Gouda was. Rotterdam was een bovenregionaal centrum in 

de eerste helft van de 17e eeuw. Vooral het laatste kwart van de 17e eeuw en het begin van de 

18e eeuw was een periode dat veel van de regionale centra een moeilijke periode doormaakten 

of zelfs niet meer produceerden, door de overstap van veel rokers naar een kwaliteitspijp. De 

verarming van de bevolking zorgde ervoor dat in de tweede helft van de 18e eeuw vooral de 

centra Gorinchem, Schoonhoven en Utrecht en ook deels Alphen een bloeiperiode doormaakten 

door de levering van zijmerkpijpen in vooral de verarmde handwerkkwartieren in de steden in 

West-Nederland. Per centrum is in paragraaf 2.4. de ontwikkeling verklaard. Opvallend is dat in de 

centra buiten Gouda de armoede onder de pijpenmakers groter was. Dit had ondermeer te maken 

met de geringere verdiensten bij de vervaardiging van groffe pijpen. In de Franse tijd gingen veel 

van de centra die groffe pijpen vervaardigden verloren doordat de tabak te duur werd.

2.12. Toetsing aan de modellen van Porter, Levitt en Vernon

In paragraaf 1.1.6. zijn de modellen van Porter, Levitt en Vernon beschreven. In deze paragraaf 

worden de bevindingen uit hoofdstuk 2 getoetst aan deze modellen.

Het model van Porter

Porter stelt dat loonkosten en schaalvoordelen niet bepalend voor de concurrentiekracht 

van een bedrijf of sector zijn. Dit komt deels overeen met de bevindingen over de Goudse 

pijpennijverheid. De duurste pijpen werden maatgevend en werden over de hele wereld goed 

verkocht. De goedkopere pijpen werden vooral lokaal verkocht aan mensen die minder uit 

wilden geven aan een pijp. In Gouda waren de loonkosten hoog, maar toch konden de Goudse 

pijpenmakers een enorme afzet van de duurste soort pijpen realiseren. Voor de afzet van de beste 

soorten pijpen waren de loonkosten aanvankelijk dus niet bepalend. Tijdens het hoogtepunt van 

de nijverheid en het verval probeerden de pijpenmakers steeds goedkoper te gaan produceren 

en werden loonkosten dus veel meer bepalend door marktverzadiging en concurrentie van 

goedkope pijpen. Schaalvoordelen blijken wel van belang geweest te zijn. De pijpenmakers met 

het recht op uitbesteding konden veel grotere orders aan dan de kleinere, enkel aan de eigen 

woning gebonden bedrijven. Tegelijk waren deze grotere bedrijven ook beter in staat om zowel 

de handel vorm te geven door actief afzetkanalen aan te boren, maar ook de bedrijfsprocessen 
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beter vorm te geven en te innoveren (baktechnieken, betere recepten voor het mengen van de 

klei, etc.). Kleinere bedrijven verkeerden in de situatie dat de baas zelf in het productieproces 

hard mee moest werken en dus hiervoor onvoldoende tijd kon vrijmaken. 

 Innovatie en verbetering zijn voor de Goudse pijpenmakers de sleutelwoorden die het 

succes bepaald hebben. In paragraaf 2.3.4.3. (onder het kopje turf) is hierop ingegaan. 

Kwaliteitsverbetering door betere brandstoffen, kleimengsels en oventechnieken hebben tot een 

hogere kwaliteit geleid die hand in hand gegaan is met een steeds fraaiere en aan de behoeften 

van de tijd aangepaste vormgeving. Voor de grotere bedrijven gold dat andere methoden om 

de markt te benaderen, zoals via tabakshandelaren, rechtstreekse verzending aan klanten en 

het onderhouden van nauwe contacten met (Amsterdamse en buitenlandse) pijpenhandelaren, 

nieuwe en perspectief biedende methoden waren. Soms leidde dit ook tot de vervaardiging van 

speciale pijpen, zoals de dopvormige pijpen (afbeelding 2.4.1.1.) voor de tabakshandelaar van 

de Velde en speciale exportmodellen voor bijvoorbeeld klanten in Duitsland (afbeelding 3.3.2.2.) 

en Frankrijk (afbeelding 3.4.1.6.). Dit soort pijpen waren altijd speciale pijpen, die in veel lagere 

aantallen werden geëxporteerd dan de standaardmodellen. Ook sommige figurale pijpen zijn 

voor de exportmarkt of voor bepaalde groepen klanten in Nederland gemaakt.

 De steeds verdergaande innovaties in de 17e en de 18e eeuw tot ca. 1740 hebben ervoor gezorgd 

dat de Goudse pijpennijverheid zijn toppositie steeds verder kon uitbouwen. Dit komt overeen 

met het theorema van Schumpeter over de creatieve destructie, waarbij de nieuwe vindingen er 

steeds weer voor zorgden dat de oude technieken en methoden werden vervangen. Opvallend is 

dat de neergang van de pijpennijverheid samenviel met het moment in de ontwikkeling van de 

Goudse pijp waarop verdere innovaties niet of nauwelijks meer plaatsvonden.

Porter onderscheidt in zijn ‘diamant’ vier speelvelden die het succes van bedrijven bepalen. In 

figuur 2.12.1 is deze ‘diamant’ ingevuld met de factoren en randvoorwaarden die voor de Goudse 

pijpennijverheid tot succes geleid hebben.

 De ‘Factor conditions’: De grote voordelen die Gouda op dit vlak had waren: een goede 

opleiding van de pijpenmakers in de bedrijven en het toezicht hierop door het gilde 

(meesterproef) - de ligging aan een net van waterwegen, de belangrijkste noord-zuid verbinding 

en de Hollandse IJssel, waardoor alle noodzakelijke transporten goed konden plaatsvinden en 

daarvoor geen buitengewone kosten gemaakt hoefden te worden – sterke concurrentie binnen 

en buiten Gouda, waardoor een oriëntatie op kwaliteit ontstond – gegarandeerde aanvoer van 

klei en brandstoffen, deels met min of meer een monopolie/voorrangspositie door de grootte 

van de vraag in Gouda.

 De ‘Demand conditions’: In de stijl van de Hollandse barok paste de uitgewogen sobere 

kwaliteitspijp. Deze paste bij een meer uiterlijk sobere, hedonistische levensstijl met de 

bijbehorende appreciatie van luxe producten.  De appreciatie voor dit soort kwaliteitspijpen werd 

al vanaf de jaren voor het midden van de 17e eeuw steeds groter. Direct contact met de gebruikers 

was er steeds en het was dus ook steeds duidelijk wat het ‘gewenste’ product was. Innovaties van 
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zowel de vormgeving als van de keramische eigenschappen en de kwaliteit als rookinstrument 

sloten hierbij aan. Ook in het buitenland werd deze Hollandse stijl zeer gewaardeerd, wat de 

afzet van dit kwaliteitsproduct bevorderde. Rokende kooplieden en rokende vooraanstaande 

personen zullen door hun voorbeeldfunctie bijgedragen hebben aan de populariteit van dit 

product in kringen die wat meer te besteden hadden.

Firm strategy, structure and rivalry:

- passend binnen gildesystemen
- concurrerende bedrijven jagen

innovatie aan
- innovatief klimaat

Demand conditions:

- duidelijke binnenlandse vraag naar
kwaliteit

- omvangrijke binnenlandse vraag
- voorbeeldfunctie kwaliteitspijpen

rokende Nederlandse kooplieden /
vooraanstaande personen in
buitenland

Related and supporting industries:

- volledige aanwezigheid van
toeleverende bedrijven zoals koper-
en zilversmeden, pottenbakkers, 
mandenmakers en kuipers

- goede transportsystemen
- stapelmarkt / handelaren

Factor conditions:

- vakkundig pijpenmakers
- net van waterwegen, ligging aan

Noord-Zuid-verbinding en Hollandse
IJssel

- sterke concurrentie, in en buiten
Gouda

- goede aanvoer klei en brandstoffen

 De ‘Related and supporting industries’: Voor het ontstaan van deze nijverheid was overal de 

aanwezigheid van pottenbakkersovens een randvoorwaarde. Dit was zeker ook in Gouda het 

geval, waar een bovenregionale aardewerknijverheid aanwezig was. In de stad waren ook de 

andere toeleverende bedrijven aanwezig, zoals koper- en zilversmeden, mandenmakers, kuipers 

en drukkers. Ook waren er goede transportmogelijkheden door de aanwezigheid van schippers. 

De nabije stapelmarkt en de pijpenhandelaren, zowel in Gouda als ook in Amsterdam , hebben 

veel bijgedragen aan het floreren van deze tak van nijverheid in Gouda.

 De ‘Firm strategy, structure and rivalry’: Na 1660 waren alle Goudse pijpenmakers lid van 

het pijpenmakersgilde. Daarmee was er een organisatie die de belangen van de pijpenmakers 

AFBEELDING 2.12.1.: Factoren 
en randvoorwaarden die de 
Goudse pijpennijverheid zo 
succesvol hebben gemaakt, 
ingevuld in het diamantmodel 
van Porter.
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vertegenwoordigde en bijvoorbeeld geschillen met hun advies doorstuurde naar de gemeentelijke 

overheid voor besluitvorming. Dat het gilde niet in alles stimulerend was en dat vooral na het 

eerste kwart van de 18e eeuw een aantal maatregelen van het gilde eerder remmend waren voor 

tal van bedrijven is uiteengezet in paragraaf 2.3.2. De sterke band tussen gilde en gemeentelijke 

overheid was van veel belang om deze nijverheid goed te laten presteren (zie verder paragraaf 

2.3.1.).  De aanwezigheid van veel bedrijven in een beperkte stedelijke ruimte zorgde voor veel 

concurrentie. Dit stimuleerde de innovatie. 

Opvallend is dat nagenoeg alle vier de speelvelden laten zien dat er een vrijwel volledige  set 

van factoren en randvoorwaarden voorhanden was die het succes van deze nijverheid zo sterk 

bepaald hebben. Daarbinnen was de stijgende kwaliteit, door een voortdurende reeks innovaties, 

die er voor gezorgd heeft dat de afzet toenam, waarschijnlijk de belangrijkste aanjager van het 

succes van de Goudse pijpennijverheid. De innovaties en de daardoor stijgende afzet zorgden 

ervoor dat de werkgelegenheid toe nam, wat op zijn beurt weer leidde tot meer concurrentie, 

waardoor de kwaliteit weer omhoog ging. Deze samenhangende ontwikkeling van kwaliteit, 

afzet, werkgelegenheid en concurrentie en innovatie werkte als een vliegwiel, waardoor Gouda, 

in tegenstelling tot andere centra, het maatgevende centrum van de wereld werd (afbeelding 

2.12.2).

 Dat deze ontwikkeling niet zonder de andere genoemde factoren en randvoorwaarden zo 

succesvol kon zijn wordt door gebruik te maken van het model van Porter extra verduidelijkt.

Porter laat in zijn artikel ook zien welke factoren en omstandigheden ervoor gezorgd hebben dat 

de Italiaanse keramische tegelindustrie, die vooral in Sassuolo gevestigd is, zo succesvol kon zijn. 

Hier spelen dezelfde factoren en omstandigheden een rol die er ook voor gezorgd hebben dat de 

Goudse pijpennijverheid zo succesvol kon worden. Dynamiek en verandering, vooraanstaande 

AFBEELDING 2.12.2.: het 
vliegwiel van de Goudse 

pijpennijverheid
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en kritische kopers, hoogwaardige distributiemogelijkheden, intensieve concurrentie tussen 

de lokale bedrijven en de constante druk van innovatie zijn factoren die, zoals bovenstaand 

aangegeven bij de pijpennijverheid, ook bepalend geweest zijn. De aanwezigheid van verwante 

en ondersteunende bedrijven heeft ook daar een rol gespeeld.

De modellen van Levitt en Vernon

In paragraaf 1.1.6. is reeds aangegeven dat toepassing van het model van de productlevenscyclus 

van Levitt vooral op de twee volgende niveaus de duidelijkste resultaten laten zien: het niveau 

van het producttype en die van de afzonderlijke centra. Het model van Vernon wordt in de 

onderstaande analyse meegenomen.

Het niveau van het producttype:

Het voorbeeld van de Jonaspijpen: De Jonaspijp (het Bijbelse motief Jonas in de Walvis) heeft 

zich vermoedelijk uit de zeemonsterpijp ontwikkeld (zie afbeelding 1.3.5.) doordat aan de 

steelzijde, naar de roker toe, bij sommige zeemonsterpijpen handmatig een soort oogjes werden 

aangebracht, waardoor er een gezichtje ontstond.797 Deze zeemonsterpijpen met een gezichtje 

zijn tussen 1610 en 1625 te dateren. Zeemonsterpijpen en Jonaspijpen waren aanvankelijk vooral 

geliefd bij zeelieden. De ontwikkeling van de Jonaspijp (zie afbeelding 1.3.8. en afbeelding 2.12.3 

- 2.12.9.) is daardoor vermoedelijk begonnen in Hoorn/Enkhuizen of in Amsterdam. 

  

798

797  Van der Lingen, 2013, p. 107-113.
798  Afbeeldingen 2.12.3 tot 2.12.7 en 2.12.9. collectie en foto’s Ewout Korpershoek. Afbeelding 2.12.8. Collectie auteur, foto 
Freek Mayenburg.

AFBEELDING 2.12.3.: 
Gevonden in Amsterdam, 
1620-1630. Mogelijk 
Rotterdamse productie. 798 

AFBEELDING 2.12.4.: 
Productie Jacob Pietersen, 
Enkhuizen of Hoorn, 
1625-1635.
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Deze vroegste Jonaspijpen hebben een kleine bolle ketel en zijn nog heel klein (afbeelding 

2.12.3 met een ketel die slechts 14 mm hoog is en 2.12.4.), overeenkomend met de generieke 

ontwikkeling van het pijpenmodel (paragraaf 1.3.). Deze pijpen zijn nog minder fraai dan de 

latere exemplaren en kunnen worden aangemerkt als pijpen uit de introductiefase van Levitt. 

Doordat deze pijpen geliefd waren bij zeelieden verliep de introductie snel. Aanvankelijk waren 

er nog weinig producenten. 

 Eerder is de ontwikkeling van de Jonaspijp anders beschreven doordat nog niet zoveel 

Jonaspijpen beschikbaar waren voor analyse als thans het geval is. Duco liet bijvoorbeeld, in zijn 

beschrijving die hij ruim dertig jaar geleden opstelde, de ontwikkeling van de Jonaspijp beginnen 

met een zeer fraai uitgewerkt exemplaar uit (vermoedelijk) Hoorn met op de steel ‘JONAS ANNO 

1632’.799 De door Duco als vroegst beschreven pijpen horen typologisch echter tot pijpen uit de 

groei/volwassen fase volgens het model van Levitt. Recent onderzoek heeft aangetoond dat de 

ontwikkeling van de Jonaspijp eerder begonnen is dan Duco toen aangaf. De exemplaren van 

afbeelding 2.12.3. en 2.12.4. zijn bijvoorbeeld op basis van de ketelvorm en grootte eerder te 

dateren. Het besef dat het onwaarschijnlijk is dat een ontwikkeling begint met een uitgerijpt type 

pijp laat zien wat denken in termen van de groeifasen van Levitt zou kunnen bijdragen aan kennis 

over deze producten.

 Er is bij de Jonaspijpen nauwelijks een grens te trekken tussen de groeifase en de fase van 

volwassenheid van Levitt. In de groeifase en de vroege fase van volwassenheid (Levitt) werden er 

steeds meer Jonaspijpen geproduceerd, niet alleen door meer pijpenmakers in de centra waar de 

productie begonnen was, maar ook in andere centra. Deze ontwikkeling komt overeen met de fase 

van volwassenheid uit het model van Vernon, waar uitbreidende markt en grotere standaardisatie 

aan de orde zijn. De pijp had in deze periode een uitgerijpte vorm en versiering. De pijpen van 

afbeeldingen 2.12.5 en 3.4.1.4. en de bovenste pijp van afbeelding 1.3.8. zijn hiervan duidelijke 

voorbeelden. De productie vond toen voor het overgrote deel plaats in Amsterdam en in Gouda. 

Als andere plaatsen waar deze pijpen werden vervaardigd kunnen bijvoorbeeld worden genoemd: 

Gorinchem, Rotterdam (afbeelding 2.5.3.1.)  en Keulen (afbeelding 3.1.1.2.1.).800 Er ontstonden 

dan ook verschillen tussen de pijpen uit verschillende centra. Niet alleen zeelieden, maar ook 

steeds meer andere burgers (ambachtslieden) gingen deze pijpen roken. In tegenstelling tot wat 

Levitt aangeeft speelde het merk, vooral voor producties buiten Amsterdam, een steeds minder 

belangrijke rol voor deze groep pijpen. 

799  Duco, 1987, p. 91.
800  Van der Meulen, Brinkerink en von Hout, 1992, p. 95.

AFBEELDING 2.12.5: 
Productie Amsterdam 
of Gouda, 1630-1640.
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In de latere fase van volwassenheid nam, overeenkomend met de generieke vormontwikkeling 

van de pijp, het volume toe en werd de pijp langgerekter. De pijp van afbeelding 2.12.6  en 

de middelste pijp van afbeelding 1.3.8. zijn hier voorbeelden van. Productie vond vooral in 

Gouda en Amsterdam plaats, maar bijvoorbeeld ook uit Groningen zijn Jonaspijpen uit deze 

periode bekend.801 De vormgeving werd  minder fraai en het reliëf vervaagde. De bolle wangen 

verdwenen en de ogen lagen minder diep. Ook het oor kreegt een S vorm en was niet meer 

naturalistisch.802 Er was relatief veel vraag in deze fase, maar ook veel concurrentie doordat het 

aantal producenten  toenam.  

 De fase van de neergang van de Jonaspijp sluit aan bij de fase waarin de generieke vorm van de 

pijp zich ontwikkelde van het dubbelconische model in de richting van het vroege trechtervormige 

model. Hierdoor was het nauwelijks meer mogelijk om van dit model een  pijp in de vorm van een 

gezicht te maken. Pijprokers zullen hierdoor steeds minder geïnteresseerd geraakt zijn in deze 

pijpen. Bij de pijp van afbeelding 2.12.7 en de onderste pijp van afbeelding 1.3.7. is te zien dat 

de vormgeving slapper werd. De productie concentreerde zich vooral in Gouda en daar kwamen 

veel Jonaspijpen met initialen van de pijpenmakers op het begin van de steel in productie. In 

Amsterdam stopte de productie vermoedelijk in deze fase, overeenkomend met de neergang van 

dit centrum en de productie van vooral de allereenvoudigste pijpen. Ook in Haarlem zijn in deze 

periode dit soort Jonaspijpenvervaardigd (afbeelding 2.5.2.2.).  In de eindfase is van de fraaie 

Jonaspijpen bij sommige producenten in Gouda slechts een onooglijk product overgebleven 

(afbeelding 2.12.8). Op zich klopt de observatie van Vernon dat de productie zich concentreerde 

in een gebied met hoog opgeleide pijpenmakers, maar omdat het hier om groffe pijpen gaat, 

waar minder opleiding voor nodig was, is deze observatie hier niet van belang. Ook heeft de 

productie zich niet verplaatst naar plaatsen met lagere lonen.

 Een van de standaard Jonaspijp afgeleide productie heeft in de periode 1660-1680 in Leiden 

plaatsgevonden (afbeelding 2.12.9).803 Deze pijpen verschilden sterk van de eerder besproken 

pijpen. Ook in Maastricht zijn in de periode 1670-1700 sterk afwijkende Jonaspijpen gemaakt 

(afbeelding 2.5.2.4.).804 Deze pijpen passen niet in de beschreven algemene ontwikkeling van de 

Jonaspijp.

801  Tupan, 1988, p. 102. Oostveen en Stam, 2011, p. 92.
802  Zie ook Duco, 1987, p. 94.
803  Van der Meulen, 1988, p. 122.
804  Engelen, 1988, p. 133.

AFBEELDING 
2.12.6.: Productie 
vermoedelijk Gouda. 
1650-1670.
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Het voorbeeld van de zijmerkpijpen: 

Al vanaf ca. 1620, lang voordat de zijmerkpijpen op de markt kwamen, waren er groffe pijpen 

met een gestileerde tudorroos, bestaande uit puntjes, op de ketel. Deze pijpen waren lange 

tijd zeer populair (zie afbeelding 1.3.9.). De hier besproken zijmerkpijpen hebben in feite dit 

soort pijpen in het eerste helft van de 18e eeuw grotendeels verdrongen. De pijpen met een 

gestileerde tudorroos op de ketel worden in deze beschouwing verder buiten beeld gelaten. 

Vanaf 1690 werden veel groffe pijpen op de ketel voorzien van een merkteken. Deze merken 

werden in de vorm gegraveerd. De al in de decennia daarvoor gestarte decoratie van ketels van 

groffe pijpen met andere voorstellingen dan merken zet ook door in de 18e eeuw. Hieronder ook 

de zogenaamde parelnaadpijpen, die hier buiten beschouwing blijven. Hier wordt verder alleen 

ingegaan op de pijpen met een merk op de zijkant van de ketel, de zijmerkpijpen. 

AFBEELDING 2.12.7.: 
Productie Gouda, 

1670-1690.  

 AFBEELDING 2.12.8.: 
Productie Gouda, 

1675-1690.

 AFBEELDING 2.12.9.: 
Leidse Jonaspijp, 

1670-1680
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Pas in 1696 kregen de Goudse pijpenmakers officieel toestemming om merken op de ketel te 

plaatsen. Sommige bazen zagen dit als een verkapte merkimitatie en in Gouda werd het zetten 

van een merk dat op een merk van een andere pijpenmaker leek in 1698 verboden. Velen hielden 

zich hier niet aan en deze regel werd niet of nauwelijks gehandhaafd. De vormontwikkeling van 

de zijmerkpijpen volgde de vormontwikkeling van de Goudse kwaliteitspijpen. Als merken op de 

ketel werden figuurmerken, lettermerken en cijfermerken gebruikt (afbeelding 2.3.1.9.). Op een 

deel van de zijmerkpijpen staat een kroon boven het merk. Het eerste type kroon dat gebruikt 

werd is de parelkroon, die tot aan het eind van de 18e eeuw in gebruik bleef. (zie afbeelding 

2.3.2.5. en 2.12.10). Vanaf 1730 tot het eind van de 18e eeuw was ook de bladerkroon in gebruik. 

Deze werd het meest gebruikt. Van 1740 tot 1760 was ook de keizerskroon in gebruik.805 

Vanaf het midden van de 18e eeuw werden zijmerkpijpen met een vis en golfjes (afbeelding 

3.4.5.1.) en met een gekroonde N , beide meestal voorzien van de initialen van de pijpenmaker 

(zie afbeeldingen 1.3.9. en  2.5.3.3.), zeer populair.806 Ook combinaties van merken kwamen 

veelvuldig voor (bijvoorbeeld de kwispedoor met initialen: zie afbeelding 2.5.3.3.).

 In veel andere centra werden al spoedig ook zijmerkpijpen vervaardigd. In Gouda heeft 

het zijmerk in de periode 1720 tot 1760 haar grootste bloei en raakt na de sluiting van de 

stadspijpenfabriek in 1791 in onbruik (zie afbeelding 2.1.3.10.).807 De lagere productiekosten in 

de centra buiten Gouda zal hier debet aan geweest zijn. Van de zijmerkpijpen uit Gorinchem en 

Schoonhoven was de bloeiperiode veel later en lag  tussen 1760 en 1810. Grafiek  2.5.3.1. laat 

zien dat het aantal pijpenmakers in Gorinchem en Schoonhoven in die periode het grootst was, 

overeenkomend met de grote productie van zijmerkpijpen in die tijd. Ook Alphen (afbeelding 

2.5.3.7.) en Utrecht (afbeelding 2.5.2.7.) kenden in de tweede helft van de 18e eeuw een 

substantiële productie van zijmerkpijpen. In andere centra zijn eveneens zijmerkpijpen gemaakt, 

zij het in veel geringere aantallen. Bijvoorbeeld in Delft, Deventer, Groningen, Leeuwarden en 

805  Duco, 1987, p. 77. Duco geeft aan dat de parelkroon rond 1730 plaats maakt voor de bladerkroon. Dit is niet juist. De 
parelkroon blijft tot aan het eind van de 18e eeuw in gebruik. 
806  De zijmerkpijpen met de N zijn al rond 1720 in Schoonhoven op de markt gekomen, maar waren eerst nog niet 
bijzonder populair. Ook de zijmerkpijpen met de vis zijn eerder op de markt gekomen dan 1750.
807  Duco, 1987, p. 77.

AFBEELDING 2.12.10.: 
Zijmerkpijp met staande 
Leeuw met parelkroon. 
Daarboven de letters 
IAK. 1700-1730, 
onbekende productie. 
Collectie en foto Ewout 
Korpershoek.
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Zwolle.808  Tot ca. 1820 werden er in diverse centra nog zijmerkpijpen gemaakt. Maar in de 19e 

eeuw was de productie zo teruggelopen dat deze pijpen in het begin van die eeuw nog maar een 

heel klein marktaandeel hadden.809 

 Toepassing van de modellen van Levitt en Vernon op de ontwikkeling van de zijmerkpijpen is 

lastig omdat de verschillende fasen weliswaar globaal te onderscheiden zijn, maar niet scherp af 

te bakenen zijn en er sprake is van een tweede groeifase. De introductiefase begint in ca. 1690. 

Er is nog weinig duidelijkheid over wat wel en niet kan en pas nadat het gildebestuur in 1696 het 

zetten van een merk op de ketel officieel heeft goedgekeurd en het gebruik van merken twee jaar 

later werd begrensd, kwam de productie bij meer bedrijven op gang. Dat er bij de consument 

behoefte aan dit soort pijpen was is evident, omdat een goed ogende goedkope kortere pijp 

voor veel ambachtslieden en boeren aantrekkelijk was. Globaal zou dus na 1700 de groeifase zijn 

ingegaan. Deze werd gekenmerkt door een verbreding van het assortiment en meer bedrijven, 

binnen en buiten Gouda gingen over tot de productie van dit soort pijpen. Het niet handhaven 

van de gilderegel, dat het merk niet op die van en ander gildebroeder mocht lijken, stimuleerde 

de variatie in het gebruik van merken. Ook het gebruik van verschillende soorten kronen was 

een productdifferentiatie die de aantrekkelijkheid en de keuzemogelijkheid voor de pijpenrokers 

vergroot heeft. Het aantal pijpenmakers dat deze pijpen produceerde steeg dan ook. Vanaf 1750 

kwamen de pijpen met golfjes onder een gekroonde vis op de ketel en de zijmerkpijpen met een 

gekroonde N in toenemende mate in productie. De massale productie van deze pijpen zal de 

bloei van de centra Schoonhoven en Gorinchem zeker hebben vergroot. Tegelijk verminderde 

na 1760 de productie in Gouda. Vernon laat zien dat in de fase van volwassen producten de 

productie veelal verschuift naar plaatsen met lagere loon/productiekosten, vooral als zeer 

geschoolde arbeid daar niet voor nodig is. Deze ontwikkeling was dan ook anders dan die van de 

kwaliteitspijpen, waar deze verschuiving niet plaatsvond. Uit grafiek 2.5.3.1. is de versnelling van 

stijging van het aantal pijpenmakers in Gorinchem en Schoonhoven vanaf ca. 1760/70 duidelijk 

zichtbaar. In feite zorgde deze ontwikkeling voor een nieuwe impuls in de groeifase. De fase van 

volwassenheid is moeilijk te begrenzen, maar heeft ergens in de periode 1775-1795 gelegen, 

maar kan ook vanaf bijvoorbeeld 1760 worden gedefinieerd. Daarna neemt de productie van 

zijmerkpijpen af, overeenkomend met de steeds ongunstiger wordende economische situatie. In 

het begin van de 19e eeuw worden nog weinig zijmerkpijpen vervaardigd en neemt de appreciatie 

van de pijproker voor de zijmerkpijp langzaam af. 

Het niveau van de afzonderlijke centra: De Leidse pijpennijverheid als voorbeeld.

De ontwikkeling in aantallen pijpenmakers in Leiden in perioden van tien jaar is weergegeven in 

grafiek 2.5.2.1.810 De eerste pijpenmaker die in 1616 in de archieven wordt vermeld is Nicholas 

Claverly, één van de Pilgrimfathers die zijn beroep van pijpenmaker al in 1612 uitoefende. Mogelijk 

zijn de eerste pijpen in Leiden al eerder gemaakt omdat de groep Pilgrimfathers al in mei 1609 

808  Zie bijvoorbeeld:  Van Oostveen, 2012, p. 2500-2505; Oostveen en Stam, 2011, p. 65-67, 93, 167; Korpershoek, 2016, p. 
20.
809  Duco, 1987, p. 77.
810  Gebaseerd op van der Meulen en Tupan, 1980 en van der Meulen, 1999. | 241
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in Leiden aankwam en het maken van pijpen een mogelijkheid was om in het levensonderhoud 

te voorzien. In 1616 worden in de archieven drie pijpenmakers genoemd. De 17e eeuwse 

archiefgegevens zijn zelden volledig en vaak is het onderscheid tussen een pijpenmakersbaas en 

een knecht niet uit de archieven op te maken. Zo ook voor de Leidse pijpenmakers. In 1661 wordt 

het gilde opgericht en tot 1674 worden er hoofdluyden (overluyden) van het gilde benoemd.  In 

de periode 1640-1649 is het grootste aantal pijpenmakers in Leiden werkzaam. Tot in de jaren 

zeventig blijft de omvang van  het aantal pijpenmakers hoog. Daarna zet een snelle daling in 

en in het begin van de 18e eeuw houdt de pijpennijverheid in Leiden op te bestaan. De Leidse 

pijpen hadden een model dat afweek van het algemene (Goudse) model in de zin dat de ketel 

niet rond was, maar in de breedte smaller was dan in de lengterichting (zie afbeelding 2.5.2.1.). 

Zoals in paragraaf 2.5.2. is beschreven was de concurrentie van de Goudse pijp sterk. Vanaf ca. 

1670 wordt het typische Leidse model niet meer gemaakt. Aan het eind van de jaren zestig en 

in de jaren zeventig zijn hoog versierde pijpen gemaakt van een type dat in andere centra niet 

gemaakt is (zie afbeelding 2.5.2.5.). Mogelijk is de pijpenmaker die deze pijpen gemaakt heeft 

Hendrick Pieters.

 De modellen van Levitt en Vernon zijn hierop moeilijk toe te passen. De periode 1630-1670 

zou beschouwd kunnen worden als de fase van volwassenheid. Een scherpe indeling in fasen is 

niet mogelijk. De introductiefase is niet van de groeifase te onderscheiden. Productdifferentiatie 

bestond, voordat de hoog versierde pijpen (waaronder bijzondere Jonaspijpen) in het derde 

kwart van de 17e eeuw werden gemaakt, slechts uit verschillen in kwaliteit. Opvallend is dat in de 

fase van neergang het typische Leidse model werd losgelaten, een teken dat dit model door de 

klanten niet meer werd gewaardeerd. De poging om met hoog versierde pijpen de markt weer 

te veroveren, lijkt gezien het zeer geringe aantal dat van deze pijpen wordt teruggevonden, niet 

erg succesvol geweest te zijn. 

Evaluatie van de toetsing aan de modellen van Levitt en Vernon.

De modellen van Levitt en Vernon bestaan uit twee delen: de grafische voorstelling en de 

beschrijving van de karakteristieken van de onderscheiden fasen van de levenscyclus. De curve 

van de levenscycli van beide auteurs zijn in feite logistische functies. Een logistisch groeimodel kan 

gebruikt worden als er één beperkende factor is. In de populatiedynamica wordt het logistisch 

model veel gebruikt. Bijvoorbeeld bij kolonies bacteriën en bij muizenpopulaties verloopt, als 

voedsel de beperkende factor is, de ontwikkeling van deze populaties volgens de sigmoïde 

van de logistische functie. In het geval van de curves van Levitt en Vernon is de maximale 

opnamecapaciteit van een product door de markt de beperkende factor. Voor complexere 

situaties, waar meer factoren in het geding zijn, is dit model dus in feite niet geschikt en is het op 

te vatten als een soort ideaal plaatje. De ontwikkeling van de pijpennijverheid is op alle niveaus  

complex, vindt op verschillende plaatsen en manieren naast elkaar gelijktijdig plaats en wordt 

bepaald door meerdere factoren en omstandigheden. Dit maakt vergelijking met genoemde 

modellen per definitie hachelijk. Het model als algemene notie over start, opgang, bloei en 
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neergang kan met bovenstaande kanttekeningen als een algemeen beeld worden verstaan.   

De karakteristieken per fase van de productlevenscycli, zoals benoemd door Levitt en Vernon, zijn 

lastig te vertalen naar de pijpennijverheid en slecht af te grenzen. Dit komt mede ook doordat 

de gegevens over de ontwikkeling van groepen pijpen en van productiecentra beperkt zijn. Ook 

is niets bekend over de omvang van de productie en afzet van de centra. Het enig wat bekend is 

zijn minder volledige gegevens over de aantallen pijpenmakers.  

 De archeologische gegevens over de afzet, zoals die in hoofdstuk 4 zijn uitgewerkt, lenen zich 

niet voor een vertaling naar de levenscycli. Het complexe verloop van de export en de factoren 

die daarop van invloed waren, de beperkingen die voortvloeien uit archeologisch onderzoek en 

de ongelijke dateringsperioden van pijpen maken dit niet mogelijk. 

 Bovenstaand is geprobeerd om, ondanks de hier en in paragraaf 1.1.6  genoemde 

methodologische en praktische bezwaren, de ontwikkeling van het product Jonaspijpen, het 

product zijmerkpijpen en die van de Leidse pijpennijverheid zo goed mogelijk te relateren aan 

een ontwikkeling zoals die door Levitt en Vernon beschreven is. Het doel hiervan is het opsporen 

van factoren die aanvullend zijn op de analyse, zoals deze in paragraaf 2.1. -2.11. is gemaakt, of 

die duidelijker in beeld kunnen worden gebracht. Helaas moet geconstateerd worden dat dit 

nauwelijks is gelukt en dat geen aanvullende informatie uit de toetsing aan deze modellen naar 

voren is gekomen. 

Toetsing aan het model van Porter daarentegen heeft heel duidelijk gemaakt dat de Goudse 

pijpennijverheid zo succesvol heeft kunnen zijn dankzij  het feit dat zoveel factoren en 

randvoorwaarden aanwezig waren die deze ontwikkeling mogelijk hebben gemaakt. Deze 

toetsing heeft duidelijk gemaakt hoe bijzonder dat is. Daarbij is nog duidelijker geworden dat de 

constante innovatie in de zin van het theorema van Schumpeter over de creatieve destructie een 

belangrijke reden geweest is, waardoor de Goudse pijpennijverheid zich kon ontwikkelen tot het 

Europese maatgevende centrum en dit ook over een zo lange periode kon blijven.
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in de 17e en 18e eeuw en een 
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Aanvankelijk waren het vooral de Amsterdamse pijpenmakers die exporteerden. Voor de Goudse 

pijpenmakers was de export met name vanaf het midden van de 17e eeuw van essentiële 

betekenis. In navolging van Gouda exporteerden de Alphense pijpenmakers in het midden van 

de 18e eeuw ook pijpen, met name naar Noord-Duitsland en het Oostzeegebied. Incidenteel 

worden er ook pijpen uit andere Nederlandse centra buiten ons land gevonden, maar daarbij zal 

het zelden gegaan zijn om een uitvoer van enige betekenis (zie paragraaf 4.6.4). 

 In paragraaf 3.1.wordt ingegaan op de buitenlandse concurrentie voor de Nederlandse 

pijpennijverheid en de beperkende maatregelen, zoals invoerverboden en heffingen, in diverse 

landen. In paragraaf 3.2. wordt de concurrentiekracht verkend van de Nederlandse pijp aan de 

hand van de invloed die de Nederlandse pijp had op de vormgeving en techniek in delen van 

Europa en worden de grenzen van deze beïnvloeding aangegeven. In paragraaf 3.3. worden de 

verschillende vormen van internationale handel besproken, het transport en de invloed van 

de tollen. In paragraaf 3.4 is een overzicht gepresenteerd van de exportbestemmingen van 

Nederlandse pijpen op basis van archeologische data.                                                                                                                                         

  

                                                                                                                                                       

3.1. De buitenlandse concurrentie en de beperkende maatregelen in 
andere landen 

Van de Europese landen waren in de 17e en de eerste helft van de 18e eeuw  Duitsland, Frankrijk, 

België, Scandinavië en het tegenwoordige Polen de allerbelangrijkste exportbestemmingen voor 

Nederlandse pijpen. Vooral in Duitsland, Frankrijk en Zweden zijn maatregelen genomen die de 

aanvoer van Nederlandse pijpen beperkten. In Polen was dit tot het midden van de 18e eeuw niet 

het geval en bovendien had Polen in die tijd geen eigen pijpennijverheid van enige betekenis. In de 

tweede helft van de 18e eeuw werden door Pruisen zeer belemmerende maatregelen genomen. 

Door de drie Poolse delingen werden ook steeds grotere delen van Polen onder Pruisisch gezag 

gebracht en golden de Pruisische importbeperkingen ook daar. 

 Beperkende maatregelen werden soms op nationale schaal, maar ook veelal regionaal of 

zelfs lokaal ingesteld. Onderstaand worden deze maatregelen, voor zover bekend, per land 

weergegeven en zal worden aangegeven welke consequenties dit had voor de Nederlandse 

export. Invoerbeperkende maatregelen pasten in het protectionisme dat in grote delen van Europa 

heerste. Het trof tal van sectoren. En het was dus zeker niet zo dat alleen de pijpennijverheid 

hierdoor getroffen werd.1

 Verder zal kort worden aangegeven hoe de pijpennijverheid zich in die landen ontwikkelde 

en in hoeverre deze concurrerend was en deze producties invloed hadden op de Nederlandse 

export. 

3.1.1. Duitsland  

In de 17e en 18e eeuw was het gebied van het huidige Duitsland een van de belangrijkste 

1  In Frankrijk Pruisen, Denemarken en de Zuidelijke Nederlanden mocht bijvoorbeeld geen haring meer worden ingevoerd. 
Dit trof ook de haringpakkers, scheepsbouwers, zeilmakers, touwslagers, etc. Mak, 1994, p. 160.246 |
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exportbestemmingen voor de Nederlandse pijpenmakers. Belemmeringen voor de export naar 

bijvoorbeeld Pruisen hadden dan ook een grote impact op de pijpennijverheid in ons land. 

3.1.1.1. De handelsbelemmeringen

Om de eigen pijpenproductie te beschermen, maar ook om inkomsten voor de staatskas te 

genereren zijn een aantal  van de Duitse Staten al in de 17e eeuw invoerrechten gaan heffen. Ook 

waren er tabak- en pijpenmonopolies in een aantal ver afgelegen staten: Beieren, Bohemen en 

Silezië. De voor de Goudse producenten meest ingrijpende  invoerheffingen werden pas in de 

tweede helft van de 18e eeuw  in Pruisen afgekondigd. Tabak, maar ook pijpen werden in de 17e 

en 18e eeuw  al gezien als een ideaal product om belasting over te heffen omdat door de fysieke  

afhankelijkheid van tabak, de vraag naar deze producten een geringe prijselasticiteit kende.2 

Gelet op de enorme geldbehoefte van de verschillende vorstendommen voor de hofhoudingen, 

het bestuur en het leger, lag het voor de hand om juist op deze consumptiegoederen belasting te 

heffen.3 Deze vorm van belasting paste in het kameralistiche denken dat in Duitsland vanaf 1648 

bij de wederopbouw van de gebieden na de Dertigjarige Oorlog opkwam.4 

 De heffingen werden op veel plaatsen voorafgegaan door een rookverbod. Bijvoorbeeld in 

Keulen (1649), Sachsen (1651), Kurbayern (1652), Würtemberg (1656), Konstanz (1675), Lüneburg 

(1725), etc.5  Deze verboden werden vooral gemotiveerd vanuit het brandgevaar.6 Zo ook het 

verbod van 1652 in Kurbayern, waar als eerste motief het brandgevaar vooral “in den Städeln und 

Stallungen” genoemd werd. Het verbod om op brandgevaarlijke plaatsen te roken bleef veelal 

bestaan tot het einde van de 18e eeuw en vaak ook langer. Ook werden verboden soms anders 

gemotiveerd zoals in Stralsund in 1748, namelijk vanuit de arbeidsmoraal en de benutting van de 

arbeidstijd.7 Een andere motivering lag ten grondslag aan het verbod in Kurbayern. Hier werd het 

verbod gemotiveerd vanuit verder onbenoemde risico’s: “das höchstschädliche Tabacktrinken”.8 

Vier jaar later kwam als motivering voor het verbod dat het roken “ohnnottwendig”  was en werd 

de tabak als “grausame[s] Vnkhrauth” aangeduid en werd het roken en de rook als “unnüze[s] 

getranckh vnd gestanckh”  genoemd waarvoor jaarlijks duizenden guldens naar het buitenland 

vloeiden.9 Hier is een eerste relatie met de mercantilistische politiek t.o.v. de tabak zichtbaar 

en het streven naar een positieve handelsbalans. Opvallend is dat (deel)staten, die zelf belang 

hadden bij de tabakshandel en bijvoorbeeld ook de Rijksstad Nürnberg, waar veel tabak werd 

verhandeld, dergelijke verboden niet of in veel mindere mate kenden.10 De tabaksverboden 

bleken steeds weinig effectief en het roken nam gestaag toe.  Een ontwikkeling die parallel liep 

met die in Nederland en bijvoorbeeld ook in Engeland, zoals in paragraaf 2.1. en 1.4.4. kort 

geschetst is. Het geringe resultaat van deze verboden en de steeds grotere geldbehoefte van 

2  Mayr, 1901, p. 26.
3  Stolleis, 1992, p. 38.
4  Nadler, 2007, p. 13-14. Nadler beschrijft het kameralisme als een combinatie van mercantilisme en de inzet van 
instrumenten uit  recht en bestuur. Zie  ook Walter, 2003, p. 21-33.
5  Nadler, 2007, p. 32, Wilts, 1996, p. 46. Kluttig-Altmann & Kügler, 2004, p. 20. Corti, 1930, p. 114, 119, 121.
6  Articus, 1995, p. 38-40.
7  Möller, 2012.
8  Het gaat daarbij vermoedelijk niet om gezondheidsrisico’s.
9  Nadler, 2007, p. 32-33.
10  Nadler, 2007, p. 33. | 247
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de vorsten leidde in de tweede helft van de 17e eeuw tot een breuk met de verbodspolitiek en 

in veel gebieden werden door verhoging van de accijnzen de inkomsten uit invoerrechten en 

verbruiksbelastingen op tabak sterk verhoogd en later verpacht.11 De verpachting werd soms, 

vanwege grote problemen door smokkel en het innen van de belastingen, aan een tabakappaltator 

gegund, zoals in Beieren.12 Alleen Beieren en Pruisen kenden een tabaksmonopolie. In de andere 

delen van Duitsland was de handel vrij, maar werd vaak wel belast.13

 Lang niet alle invoerheffingen, invoerverboden en andere mercantilistische maatregelen die 

de Nederlandse pijpenexport beïnvloed hebben zijn bekend.14 Nagenoeg al deze maatregelen 

hebben een negatief effect gehad op de export. Alleen een verbod als in Stralsund uit 1720, op 

de verkoop door rondtrekkende handelaren uit Midden-Duitsland, heeft bevorderend gewerkt 

op de Nederlandse export en ervoor gezorgd dat steden als Stralsund afhankelijk werden van 

vooral de invoer van Nederlandse pijpen.15 De belangrijkste maatregelen die de Nederlandse 

export negatief, maar soms ook positief hebben beïnvloed zijn onderstaand vermeld.

De lokale heffingen en verboden

•	 De eerst bekende invoerheffing op pijpen werd in Keulen uitgevaardigd, waar de Raad op 

17 april 1628 een heffing oplegde op kleipijpen van buiten Keulen.16 Waarom deze heffing 

werd opgelegd om de daar beginnende pijpennijverheid te beschermen is onduidelijk.17 Wel 

is uit Keulen een fraaie Jonaspijp bekend uit deze periode, die er een indicatie voor is dat 

in Keulen toen een pijpenmaker werkte die een belangrijke productie had.18 De heffing zal 

weinig invloed gehad hebben op de toen nog geringe Nederlandse uitvoer van pijpen naar 

Keulen, omdat deze heffing alleen voor de stad gold en het de vraag is of de lokale nijverheid 

voldoende pijpen voor de behoefte van de stad kon leveren. In de invoerverboden van 1697, 

1728, 1730 en 1737 van de stad Keulen werden de Hollandse pijpen, vanwege hun niet te 

evenaren kwaliteit, uitgezonderd.19 Wel werd vanaf 1679 een accijns geheven van anderhalf 

procent van de waarde. In 1702 werd deze accijns opnieuw voor de Hollandse pijpen op 

anderhalf procent vastgesteld.20

•	 In 1686 werd aan de pijpenmaakster Katharina Elisabeth Hermann in Kassel de concessie 

verleend om pijpen te mogen maken. Deze concessie hield tevens een invoerverbod op 

termijn in van vreemde pijpen.21

11   Corti, 1930, Hfst. 7.  Voor Kurbayern: Nadler, 2007, p. 37: Besteuerungsvorschlag 1669. In Wismar werd nog in 1751 een 
rookverbod vanwege brandgevaar afgekondigd. Buchholz, 1992, p. 74.
12  De invoering van een Tabak-Appalto, het verpachten aan één persoon van de import en handel van tabak en het 
bestraffen van niet gelegaliseerde invoer van tabak,  was in heel Zuid-Europa gebruikelijk en is voor het eerst in Italië in 1655 
in de kerkelijke Staat en in 1659 in de Republiek Venetië ingevoerd. Nadler, 2007, p. 47. In een aantal gebieden werd ook de 
invoer van pijpen onder het Appalto gebracht.
13  Mehler, 2009, p. 319.
14  De gegevens over de verschillende maatregelen zijn over veel verschillende archieven verspreid. Dit is een belangrijk 
thema voor verder historisch onderzoek.
15  Möller, 2012. Door dit verbod konden pijpen uit de middel Duitse productiecentra niet worden aangevoerd in Stralsund.
16  Schäfke, 1984, p.9. Zie ook  paragraaf 3.1.1.2.
17  Stam, 2014, p. 19, 20.
18  Stam, 2014, p. 19-20.
19  Mielke, 2002, p. 74. Göbels, 1985, p. 207, 210.
20  Göbels, 1985, p. 264, 265.
21  Seeliger, 1993, p. 50. Of er gebruik gemaakt is van deze concessie is onbekend.248 |

3.1



•	 In Xanten werden de Hollandse pijpen niet belast toen daar in 1750 een beschermende 

heffing werd ingevoerd, die vooral gericht was tegen de massaal binnenkomende goedkopere 

producten uit het Westerwald.22 Omdat de pijpenmakers uit het Westerwald steeds meer 

de Goudse pijpen gingen namaken en het onderscheid tussen Goudse pijpen en pijpen uit 

het Westerwald steeds moeilijker werd en er lokale productie ontstond, werden in 1754 ook 

invoerrechten op de Hollandse pijpen in het land van Kleef geheven. Een pijpenmaker in 

Xanten kreeg in 1750 ontheffing van Rijntollen en licenten op de klei en op zijn producten.23

•	 In Uslar, een belangrijk centrum van pijpenproductie in de late 18e en in de 19e eeuw, kreeg 

in 1769 een zich vestigende pijpenmaker, afkomstig uit het Westerwald, ontheffing van 

“Oneribus publicis” en de maandelijkse “Fixum” voor een periode van drie jaar.24

•	 In Holzminden werd in 1753 aan twee pijpenmakers een dergelijke ontheffing verleend: “ex 

gratia Serenissimi”.25 

•	 Ook kleinere handelsbeperkende maatregelen kwamen geregeld voor. In Sachsen-Anhalt  

hadden in de stad Bernburg alleen de kinderen van een zekere Zimmermann in 1718-1719 

het recht op alleenhandel in Hollandse pijpen en tabak en bij een beschikking uit 1743 werd 

bepaald dat de onderdanen en de herbergiers uit Ballenstedt, Gernrode, Harzgerode en 

Güntersberge alleen tabak en pijpen mochten aanbieden als deze afkomstig waren uit de 

‘Fürstlichen Faktorei zu Harzgerode’.26  

Landsdelige heffingen en verboden

•	 Vanaf 1652 gold er in Kurbayern een rookverbod. Dit bleek niet te handhaven en werd 

derhalve in 1656 opgeheven. Tijdens het rookverbod was ook op veel plaatsen de verkoop 

van pijpen verboden.27 In 1669 werd door keurvorst Ferdinand Maria in Kurbayern de eerste 

belasting op tabak ingevoerd. Vanaf 1675 werd in Kurbayern de import en handel van 

tabak en pijpen verpacht aan de Italiaanse handelaar Petro Bignami uit Piacenza. Hij was 

de eerste Appaltator. Dit betekende dat pijpen van buiten Beieren of verboden werden of 

hoog werden belast. Het Beierse tabak en pijpenmonopolie werd in 1675 door Ferdinand 

Maria van Beieren ingesteld en bleef vanaf 1692 als Staats-tabaksregie bestaan tot 1745, 

met een interruptie van 1717 tot 1727 toen een haardgeld werd ingevoerd in plaats van een 

tabaksbelasting.28 Het Appalto werd daarna nog van 1769-1772 opnieuw ingesteld.29 Een 

Appaltator organiseerde in eigen land de productie van kleipijpen en regelde de import van 

pijpen en tabak. Uiterlijk vanaf 1679, toen Johann Senser Appaltator was, moesten alle pijpen 

worden gemerkt met de initialen van de Appaltator (afbeelding 3.1.1.1.1.).30 Het Appalto 

22  Mielke, 2002, p. 77. 
23  Scholz-Babisch, 1971, p. 960.
24  Seeliger, 1989, p. 4.
25  Seeliger, 1989, p. 6.
26  Van der Lingen, 2016, p. 36.
27  Mehler, 2010, p. 248.
28  Nadler, 2007, p. 96-106.
29  Nadler, 2007, p. 171-183.
30  Mehler, 2010, p. 33. | 249
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gold in Beieren met uitzondering van de Rijkssteden en de vele andere enclaves.31 Ook in 

enige kleinere aangrenzende gebieden werden Appalto’s verleend: In het Hochstift Augsburg 

in 1684, in het Hertogdom Neuburg in 1687 en in het kleine vorstendom van Vorst Öttingen 

in wiens gebied de stad Nördlingen lag, in 1688.32 De pijpen die onder de verschillende 

Appaltators werden vervaardigd dragen veelal de initialen van deze Appaltators zodat deze 

gemakkelijk van gesmokkelde pijpen konden worden onderscheiden. Op smokkel stonden 

hoge straffen.33 De meest bekende Appaltator Johann Senser & Co heeft in 1692 ook Goudse 

pijpen geïmporteerd, zij het in zeer geringe aantallen.34 

35

Ook voor het aangrenzende Liechtenstein is het waarschijnlijk dat een dergelijke regeling 

is toegepast omdat de graven van Hohenems zich vermoedelijk hebben gericht naar de 

overkoepelende regeling van Oostenrijk.36 In Oostenrijk werd de eerste belasting op tabak al 

in 1658 geheven. In 1662 werd in Tirol en in 1670 in Opper-Oostenrijk en Neder-Oostenrijk  

een tabaksmonopolie ingevoerd (Tabak-Appalti). 37 Vanaf 1701 is zeker dat de verpachting 

ook de pijpen betrof, toen de monopolies een ‘Kaiserlich-Königlich’ heerlijk recht werden. in 

1764 werd dit recht tot geheel Oostenrijk uitgebreid en vanaf 1784 kwam de Oostenrijkse 

‘Tabakregie’, een staatsmonopolie, tot stand.38 

 Ook in het aangrenzende Bohemen, wat zich toen voor een klein deel over het huidige 

Duitse territorium uitstrekte (Oberpfalz), werd eveneens van 1701-1774 een tabak- en 

pijpenmonopolie ingesteld. Dit monopolie gold ook in Moravia en was sterk verbonden 

en beïnvloed door het Habsburgse monopolie 1701-1748. Ook voor Silezië werd in 1702 

dezelfde Appaltator benoemd als voor Moravia.39 

•	 In het Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg zijn meerdere maatregelen genomen om 

opkomende pijpenfabrieken te beschermen.  Hertog Georg Wilhelm von Lüneburg verleende 

31  Heege, 2017, p. 2 noemt de handelssteden Basel, Augsburg, Regensburg en Nürnberg als belangrijke steden die de 
handhaving van de tabaksverboden, vanwege hun eigen belangen, sterk belemmerden, waardoor sluikhandel op een grote 
schaal plaatsvond.
32  Mehler, 2010, p. 26.
33  Nadler, 2007, p. 52 en 114: Straf per pijp van 3 Kronen in het jaar 1675. Dit werd in 1725 verhoogd naar 30 Kronen.
34  Mehler, 2009, p. 276. Het betrof  ‘400 fein hollend[ische] Pfeiffen’.
35  Zie ook Mehler, 2010, p. 115.
36  Heege, 2017, p. 2 wijst er op dat naar deze tabakspolitiek van de graven van Liechtenstein nog geen onderzoek gedaan is. 
Ook voor Vorarlberg en de Kantons St. Gallen, Appenzell en Graubünden moet onderzoek nog plaatsvinden. 
37  Schendl, 1954, p. 198; Heege, 2017, p. 2.
38  Rupp, 1994, p. 106; Nadler 2007, 47-50; Heege 2017, p. 2.
39  Mehler, 2009, p.327-328.

AFBEELDING 3.1.1.1.1. 
Pijp gemaakt in opdracht 
van de Appaltator Johann 
Senser & Co, 1692-1699.  
Merken: ISC (Johann 
Senser & Co) en CBT 
(kurfürstlich-bayerische 
Tabakregie). Uit Mehler, 
2010, p. 330.35 
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aan een in Nienburg geopende manufactuur in 1686 voor zes jaren bescherming en 

verordonneerde  dat geen vreemde pijpen Lüneburg ingebracht, of daar gebuikt of verkocht 

mochten worden.40 Op 26 januari  1713 werd door Kurfürst Georg Ludwig von Braunschweig-

Lüneburg een  invoerverbod op pijpen uit andere gebieden ingesteld als bescherming van 

de in Celle opgerichte pijpenfabriek van Johann Heinrich Bönckemeyer. De Hollandse pijpen 

bleven van dit verbod echter uitgezonderd omdat deze “sowol an der Glasur als der übrigen 

Güte, einen Vorzug haben”.41 Al spoedig, op 27 april van hetzelfde jaar, beklaagden de 

kleinhandelaren zich over de nieuwe fabriek. Enerzijds gingen de klachten over de slechte 

kwaliteit van de pijpen van Bönckemeyer, anderzijds vroegen deze kooplieden om verlaging 

van de impost op de Hollandse pijpen. Dit laat zien hoe zeer de Goudse pijp de voorkeur 

van hun klanten had en hoe groot het marktaandeel van dit Hollandse product geweest 

moet zijn.  Een protest van de kleinhandelaren uit 1714 laat iets zien van hoe de handel met 

de Hollandse pijpen verliep: Zij kochten de buitenlandse pijpen vaak van een ”Meckler” in 

Hamburg die de pijpen voordien van “Holländischen Schiffs- und Bots-Leuthen” kocht. Zie 

ook paragraaf 3.3.1. over de eigenhandel van zeevarenden. 

•	 Al in 1742 werden in Pruisen mercantilistische maatregelen voorbereid om de eigen 

pijpennijverheid te beschermen. In dat jaar werd namens Koning Frederik II een onderzoek 

ingesteld naar de manufacturen in het Koninkrijk Pruisen waar pijpen werden geproduceerd.

Aanvankelijk waren de maatregelen die genomen werden vooral privileges en de verdeling 

van verkoopgebieden voor de verschillende pijpenfabrieken en was er nog geen sprake 

40  Seeliger, 1993, p. 51. Busch, 1991, p. 59-65. Daarna werd in 1708 een invoerheffing in Lüneburg van kracht van 1 Pfennig 
per pijp. Deze invoerheffing diende alleen om de staatskas te spekken en was niet bedoeld om eigen pijpenproductie te 
beschermen.
41  Kügler, 2005, p. 80, 82. Met ‘Glasur’ is hier ongetwijfeld de glans van de Nederlandse kwaliteitspijpen bedoeld. Seeliger, 
1993, p. 51: Een staatje van de waagmeester en de inner van de impost op pijpen in Lüchow over in beslag genomen pijpen 
van 9 december 1713 laat zien dat met een B en met EB gemerkte Hollandse pijpen in beslag waren genomen. Deze kennelijk 
Goudse pijpen waren dus respectievelijk geproduceerd door Jan Bastiaensz. Overwesel en voor de handelaar Adriaen van der 
Cruis. In 1739, toen de pijpenmanufactuur in Celle al niet meer bestond, werd een invoerheffing van 1 Pfennig op inlandse en 
korte pijpen uit den vreemde en van 2 Pfennig op lange buitenlandse pijpen ingesteld.

AFBEELDING 3.1.1.1.2: 
Portretpijp van Koning 

Frederik II (de Grote) van 
Pruisen. Fabriek Dutel in 

Montereau (Frankrijk), 
1850-1875. Ontwerp van de 

beeldhouwer Robert Osmond, 
Parijs. Collectie auteur, foto 

Bert van der Lingen.
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van invoerverboden.42 In 1754 werd de in oprichting zijnde pijpenmanufactuur in Berlijn 

vrijgesteld van tolgelden, sluisgelden en belastingen voor de te gebruiken klei. En in Silezië 

kreeg de manufactuur in  Lubliniec een monopolie voor 20 jaar.43 Dus één jaar nadat Silezië 

bij de vrede van Hubertusburg aan Pruisen was toebedeeld (afbeelding 3.1.1.1.3.). In 1754 

werd door Frederik van Pruisen een invoerrecht van 2,5 florijn per gros ingevoerd.44 Hoe 

hoog deze belasting was zien we als we deze vergelijken met de prijs van een gros beste 

kwaliteit Goudse pijpen die varieerde van 5,70 tot 8,60 Mark  in Quedlinburg in 1764.45 Op 

30 maart 1756 werd een invoerverbod ingesteld voor de vijf middelste provincies (Kurmark, 

Magdeburg, Halberstadt, Neumark en Pommeren) en Silezië.46  Ook voor Altpreusen (dus 

de latere provincies Ost- en West-Pruisen) werd een invoerverbod ingesteld op dezelfde 

datum. De invoerverboden voor de vijf middelste provincies en voor Altpreusen werden 

herbevestigd op 17 december 1765 en op 20 oktober 1769. Die voor Silezië op 26 april 1756 

en 14 april 1767. Het invoerverbod in Silezië betrof niet alleen de vreemde (buitenlandse) 

pijpen, maar ook de doorvoer van pijpen uit Sachsen.47 De invoerverboden zijn tot in de 19e 

eeuw van kracht gebleven. De Pruisische fabrieken exporteerden vanuit Stettin.48

 Toch werden er in 1764 en 1765 nog beperkt pijpen ingevoerd.49 Op 11 juli 1767 maakte de 

eigenaar van de pijpenfabriek in Rostin er bezwaar tegen dat ondanks het verbod van 1756 

er nog steeds Hollandse pijpen werden binnengesmokkeld. Ook klaagde deze eigenaar van 

de fabriek in Rostin op 20 januari 1774 dat in de Zevenjarige oorlog (1756-1763), ondanks 

het verbod, veel vreemde pijpen het land binnenkwamen. 

De ‘Kammer der Provinz Magdeburg’ schreef op 14 september 1778 dat de Hollandse 

pijpen nog steeds ingevoerd konden worden.50 Kennelijk waren de grenzen dus niet dicht 

42  De Kurmark, Maagdenburg en Halberstadt moesten hun pijpen van de twee Berlijnse fabrieken Glume en Rhau 
betrekken. Neumark, Pommeren  en Oost-Pruisen moesten hun pijpen kopen in Rostin bij de fabriek Bredowsch.
43  Rachel, 1928, p. 675.
44  Zimmermann, 1992, p. 5.
45  Van der Lingen, 2013, p. 26.
46  Rachel, 1928, p.675. 
47  Vriendelijke mededeling Bertram Faensen, 26 oktober 2015. Het invoerverbod in Silezië is te vinden in: Sammlung der in 
dem souverainen Herzogthum Schlesien und dessen incorporirten Grafschaft Glatz ... publicirten Edicte, Patente, Ordnungen, 
Mandaten, Rescripten... ; Bd. 6, Breslau 1763, Seite 496.
48  Exporten uit de havens van Stettin en Kołobrzegu waren pijpen uit Rostin en Zborowsky en Weissenspring (bij Frankfurt 
a.d. Oder). De fabriek in Weissenspring had magazijnen in Elblag en Królewcu (Königsberg in Neumark), waarheen de pijpen 
over zee werden vervoerd.
49  Zimmermann, 1992, p. 6. Het is niet duidelijk of dit Hollandse pijpen betrof.
50  Vriendelijke mededeling Bertram Faensen, 26 oktober 2015.

AFBEELDING 3.1.1.1.3. 
Gelegenheidspijp voor de Vrede 
van Hubertusburg (zevenjarige 
oorlog) in 1763, waarbij Silezië 
aan Pruisen werd toebedeeld. 
Kennelijk was deze pijp voor de 
export naar Pruisen gemaakt, in 
weerwil van het importverbod 
in Pruisen. Merk Lam onder de 
boom. Pijpenmaker Jan Pieterse 
Versluijs. Foto Freek Mayenburg.
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en was smokkel mogelijk, al moet wel worden aangetekend dat juist in Brandenburg 

de controle hierop streng was. In 1794 was er via de (Pruisische) haven van Gdansk een 

aanvoer van binnenlandse pijpen voor 711 florijnen en voor 150 florijnen aan buitenlandse 

pijpen. Het is niet bekend of dit ook Hollandse pijpen betrof.51 Dit zou er een indicatie voor 

kunnen zijn hoe weinig effectief het invoerverbod buiten Brandenburg, in Pommeren en 

in Oost- en West-Pruisen werd gehandhaafd. Dat de exportstroom naar Pruisen en Silezië 

ernstig te leiden heeft gehad van de verboden is wel duidelijk. Vanaf de instelling van de 

invoerverboden zijn bij opgravingen de buitenlandse pijpen in de minderheid, vooral in 

Berlijn maar ook in geheel Brandenburg, terwijl voor de invoerbeperkingen vooral Hollandse 

pijpen massaal werden ingevoerd.52 De invoerheffing van Pruisen van 1754 en het korte tijd 

later ingestelde invoerverbod  op ondermeer de Goudse pijpen was een zware slag voor de 

pijpenmanufacturen in Gouda. De pijpenmakers Frans Verzijl en Jacob de Vos klaagden dat zij 

door deze maatregelen een afzet ter waarde van 30.000 gulden per jaar verloren hadden.53

 Samen met de snel toenemende concurrentie uit het Westerwald op de Duitse 

markt en op de internationale markt en de concurrentie op de Duitse markt van tal van 

andere Duitse centra, met de daar gebruikelijke lage loonkosten, resulteerden deze 

maatregelen in een grote vermindering van de afzet van de Goudse pijpennijverheid.  

Op basis van de vondsten in Brandenburg kan geen scherpe eindtijd voor de import van 

pijpen worden bepaald. Wel is duidelijk dat de importen uit Gouda daar vermoedelijk in 

het derde kwart van de 18e eeuw grotendeels gestopt zijn, maar mogelijk al eerder ernstig 

terugliepen (zie paragraaf 4.2.).

 Het Pruisische invoerverbod was vooral ook zo effectief omdat Pruisen een groot deel 

van de toegang tot de rest van Duitsland kon blokkeren doordat de meeste transporten 

van pijpen via de Noord- en Oostzeehavens liepen en vervolgens via de rivieren. De 

steeds verdergaande veroveringen van Pruisen zorgden er voor dat steeds meer havens 

in Pruisische handen kwamen.  Een bijkomend gevolg was dat de vrije Rijkssteden zoals 

Hamburg en Bremen zich ontwikkelden tot belangrijke handelscentra voor de pijpenhandel 

over de gehele wereld. Juist daar waren grote handelshuizen die zich op deze handel 

specialiseerden, een ontwikkeling die tot ver in de 19e eeuw doorging.54

•	 Ook bij andere invoerverboden speelde de kwaliteit van de Goudse pijpen soms een 

doorslaggevende rol. Zo werd in de verordening van het Kurfürstentum Hannover van 2 

april 1772 een uitzondering gemaakt op het invoerverbod voor de “ 5/4 Ellen langen 

Holländischen”.55 Wel werden er vanaf 1739 licenten geheven op ondermeer de Hollandse 

pijpen. De heffing werd in 1772 verdubbeld naar 1 Thaler per gros en 2 Pfennig per stuk.56  

51  Zimmermann, 1992, p. 6.
52  Vriendelijke mededeling Bertram Faensen, 27 juni 2018.
53  Goedewaagen, 1942, p.11.
54  Stam, 2010, 2200-2212.
55  Toms, 1990, p. 25.
56  Seeliger, 1993, p. 52. | 253
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Voorbeelden van handelsbeperkingen voor kleinhandelaren

•	 Een heel andere maatregel werd in het Stift Hildesheim genomen, waar het ‘Hausieren’ 

ofwel het langs de deuren gaan met vreemde pijpen in 1770 verboden werd.57 

•	 In Wesel werd het aan de deur verkopen van pijpen in 1695 verboden. Bovendien werden 

‘slechte’ pijpen van buiten Wesel belast met 1 gulden per ton en ‘fijne’ pijpen met 1 Thaler.58 

Van de verschillende importverboden, invoerrechten en andere beschermende maatregelen voor 

de eigen pijpennijverheid in de Duitse landen hebben de Goudse pijpenmakers vooral last gehad 

van de monopolies en invoerverboden in Beieren en de aangrenzende gebieden in Oostenrijk 

en Bohemen en de invoerverboden in de tweede helft van de 18e eeuw in Pruisen. De overige 

verboden en maatregelen waren of weinig effectief of van zo lokale betekenis dat deze verboden 

en maatregelen ieder voor zich de export van de Goudse pijp niet noemenswaardig beïnvloed 

hebben. Helaas zijn nog niet alle lokale invoerverboden en heffingen geïnventariseerd, maar de 

meest belangrijke landsdelige verboden en heffingen zijn wel bekend. De som van al de lokale 

verboden zal vooral in de tweede helft van de 18e eeuw bijgedragen hebben aan afzetverlies voor 

de Goudse pijpenmakers.

 De verpachting van het tabak- en pijpenmonopolie in Beieren leidde er niet alleen toe dat het 

afzetgebied in Beieren zelf wegviel, maar eveneens dat vooral tussen 1675 en 1701 Hollandse 

pijpen nauwelijks meer naar het zuiden konden worden doorgevoerd. Dit heeft in deze 

gebieden bijgedragen aan de ontwikkeling van een eigen stijl in de productie van pijpen.59 Uit 

diverse opgravingen kan voorzichtig de conclusie getrokken worden  dat dit ook archeologisch 

aantoonbaar is. Zo zijn tot op heden bij opgravingen in Oostenrijk geen Nederlandse pijpen 

gevonden en zijn de pijpen die in en rond Praag gevonden zijn vermoedelijk alle van voor of na 

het tabaksmonopolie.60 De twee enige vondsten uit Hongarije van het Fort Szendrö, een steel van 

een Jonaspijp uit Amsterdam en een steel met fleur de lis versieringen uit Gouda, zijn uit de eerste 

helft van de  17e eeuw. 61 Het is de vraag in hoeverre deze vondsten in Hongarije veel zeggen over 

de verspreiding van Nederlandse pijpen, omdat deze pijpen vermoedelijk meegenomen zijn door 

daar gelegerde huursoldaten. 

 Het Pruisische invoerverbod heeft geleid tot het verminderen van de invoer naar een zeer 

belangrijke afzetmarkt. Dit verlies heeft zeker en veel meer dan andere verboden bijgedragen 

aan het verval van de Goudse pijpennijverheid in de tweede helft van de 18e eeuw.62

3.1.1.2. De ontwikkeling van het roken en de productie van pijpen in Duitsland

De eerste vermelding van tabak in Duitsland is een vermelding uit Augsburg. In de literatuur 

57  Seeliger, 1993, p. 53.
58  Mielke, 2002, p. 77.
59  Mehler, 2009, p 329-333. Heege, 2017, p. 2.  Zie verder onder 2.7.
60  Vyšohlíd, 2007, p. 280-296.
61  Tomka, 2005, p. 76. Tomka, 2010, p. 2, 3. 
62  Zie ook paragraaf 4.3.2.254 |
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worden hiervoor twee jaartallen gegeven, namelijk 1561 en 1565.63 In dat jaar kreeg de 

stadsfysicus Adolf Occo een tabaksplant toegezonden van een bevriende Franse arts. Deze 

toezending had toen nog alleen een wetenschappelijke achtergrond.

 Vermoedelijk heeft het roken zich over Duitsland vooral vanuit Nederland en in mindere 

mate vanuit Engeland verspreid.64 Hierdoor zijn de vroegste pijpen die in Duitsland opgegraven 

worden met name pijpen uit West-Nederland. Aanvankelijk zal de aanvoer van pijpen vooral 

via havensteden en belangrijke handelsroutes, zoals die over de Rijn en de Weser, gebeurd zijn.  

In de voor dit onderzoek gebruikte publicaties zijn geen pijpen aangetroffen die voor 1620 te 

dateren zijn. De vroegste  vermelding van roken in Duitsland betreft rokende Spaanse soldaten 

in Aken in 1587.65  In Hamburg werd al in 1595 gerookt.66 Het roken in deze havenplaats nam 

snel toe. Een geheel andere situatie deed zich voor in Sleeswijk-Holstein waar kennelijk in 1619 

nog niet gerookt werd. 67 Een andere vroege vermelding van het roken in Duitsland is te vinden 

in het reisdagboek van een edelman uit Schaumburg, Ludolf von Münchhausen, uit 1599. Uit 

de prijs van de pijp, die ongeveer even hoog was als het loon (zonder eten) van een dagloner,  

blijkt duidelijk dat het roken nog maar sporadisch voorkwam.68 In Beieren werd er in Nürnberg 

al in 1601 gerookt, getuige een beschrijving van de arts Bernhard Doldius, terwijl er in die stad 

al in 1590 tabak werd aangeplant.69 En in Niedersachsen werden kennelijk al in 1602 kleipijpen 

gerookt, gelet op een gevelsteen in Celle.70

 De hierboven genoemde vermeldingen hebben alle gemeen dat deze zijn genoteerd, omdat 

mensen zich over de gewoonte van het roken verbaasden. Het roken was dus nog verre van 

algemeen en het is dan ook niet vreemd dat geen Nederlandse pijpen van voor 1620 uit de 

opgravingsverslagen bekend zijn. 

Pas vanaf het begin van de Dertigjarige Oorlog begon het roken, toen de gewoonte van het roken 

door de rondtrekkende troepen door heel Duitsland werd verspreid, algemener te worden.71 

Uit meerdere verslagen, ondermeer uit Husum in 1629 (Soldaten zum ersten alhier Toback 

63  Sachsenhauser 1924, p. 85; Corti 1930, p. 59 e.v.; Micheler, 1887,p. 2: in Mehler 2010, p. 23. Aangezien deze zaden uit 
Frankrijk kwamen en de Grand Prieur, Franz von Lothringen, pas in 1560 zaden uit Portugal uit de tuin van de Franse gezant 
Jean Nicot mee terugnam naar Frankrijk is het hoogst onwaarschijnlijk dat al in 1561 zaden naar Augsburg werden gezonden. 
Voor 1560 was tabak nauwelijks bekend in Frankrijk. Na 1560 heette tabak ook wel ‘l’herbe du Grand Prieur’. Het jaartal 1565 
lijkt dan ook meer waarschijnlijk.
64  Hertog Otto von Braunschweig-Lüneburg kreeg in 1598 van de Engelse gezant een vermoedelijk Engelse pijp. Leenen, 
2013, p. 169.
65  Corti, 1930, S. 103. Een Franciscaner monnik uit Aken schreef in 1587 aan zijn prefect in Keulen: “viel spanisch Volk 
hier, alwo sie schlechte Sitten eynführen, wie da besonderlich sie eyn neue art von ausgelassenheyt demonstrieren, alsz da ist 
dass Ausblasen von rauch …. Die Soldatt aussm spanischen lant stolzyren allhiero umher und fressen feuer zambt deme rauch 
und dass domp vollk obwundert sich schier“. Deze mededeling roept vragen op:  Mogelijk hebben deze Spaanse soldaten dit 
geleerd van Engelse soldaten die onder de Graaf van Leicester dienden, maar het kan ook zijn dat deze soldaten geen pijp 
rookten, maar een soort sigaren (opgerold blad) die in Spanje werden gerookt.
66  Morgenroth, 1989, p. 8.  Kennelijk was daar het tabaksgebruik al zo verspreid dat de Hamburgse “Wand und 
Tuchmacher” een Rijks Thaler boete zetten op het roken: “So schall sick ock nemandt undernehmen, up der morgenspracke 
toback tho brucken, vel weniger tho drincken”.
67  Articus, 1990, p. 11-12. Getuige een kroniek van Johann Adolfi uit Dithmarschen: Dat zij “auch nicht wie im Nederlande 
sich vele vam Rocke de Krauts edder der Bleder – so se uth-bringen laten – vol sugen.” 
68  Kügler, 1991, p. 31. Hij kocht in Leipzig voor vier Groschen: „ein Indianisch Instrument, beneben aufgetruckter guetter 
Nicotiana auss Peru. Hierdurch zihet man den rauch ins Maul, Ist gut wider Catarrhen”.
69  Sachsenhauser, 1924, 85.
70  Articus, 2016, p. 135-136.
71  Corti, 1930, S. 104; Döry, 1991, S. 75.;1996, Wilts, p. 45;  Szill, 2001, p. 14 noemt voor de Pfalz Hollandse en Engelse 
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geraucht haben, ..) , Sleeswijk in 1628 (Von ihnen wird gesagt dass sie zuerst das Tabakrauchen 

eigeführt haben) en Leipzig ca. 1650 ( Bey diesen erbärmlichen Kriegsläufften [hat sich] mit 

Einreissung vieler anderer Untugenden auch das schädliche Tabacktrinken… eingesclichen) is 

deze verspreiding van het roken door de oorlog bekend.72 Zelfs in de Hanzestad Stralsund kwam 

het roken pas op vanaf de belegering van deze stad in 1628 door Wallensteins troepen, toen de 

Schotse soldaten, die samen met Denen en Duitse soldaten de stad verdedigden, zonder tabak 

kwamen te zitten en openlijk hun ongenoegen daarover uitten. De Deense Koning zond daarop in 

juni 1628 een schip met kruit, tabak en pijpen naar de bedreigde stad. Vanaf dat moment kwam 

een regelmatige stroom van tabak en pijpen naar de stad.73 Dat ook  Stralsund met de tabak pas 

kennismaakte door de oorlogshandelingen is opmerkelijk omdat  juist daar verwacht had mogen 

worden dat het roken door zeelui  en reizende handelaren verbreid zou zijn. Zeker gelet op de 

vele handelscontacten die deze stad had met de Nederlanden en met Engeland.   

 Vanaf het midden van de 17e eeuw, maar mogelijk ook al vroeger, werd er in Duitsland door alle 

lagen van de bevolking en verspreid over het gehele land, in zowel steden als op het platteland, 

gerookt.74 In Duitsland werd ook door  vrouwen gerookt. In de 17e eeuw waren het vooral 

vrouwen uit de lagere klassen, randgroepen en boerinnen die rookten. Vrouwen uit adellijke 

kringen rookten vermoedelijk nauwelijks. Slechts incidenteel is daar sprake van. Ook in de 18e 

eeuw rookten veel thuiswerkende vrouwen.75 Zelfs kinderen uit deze milieus rookten soms 

eveneens.76  Dat vrouwen soms ook in het openbaar in kroegen rookten blijkt uit een beschrijving 

van het roken in Hamburg uit de eerste helft van de 18e eeuw.77 Uit Hamburg is ook een bericht 

bekend van de theologiestudent Johann Christian Müller uit 1738, waaruit blijkt dat deze zich 

verbaasde dat vrouwen uit alle lagen van de bevolking pijp rookten, zelfs tijdens het roeien.78 

Niet alleen in Hamburg, maar ook in andere delen van Noord-Duitsland werd toen frequent en in 

het openbaar door vrouwen gerookt.79  

 Aanvankelijk werden, voor zover thans kennis van de vroegste productiecentra in Duitsland 

voorhanden is, alle pijpen geïmporteerd, vooral uit Nederland. De eerste pijpenmaker die in 

Duitsland in de archieven genoemd wordt is een pijpenmaker die vanaf 1634 in Mainz werkte.80 

De instelling van een invoerheffing op Hollandse pijpen in 1628 en de vondst van een Keulse 

Jonaspijp die te dateren is tussen 1630 en 1640 doet vermoeden dat de pijpenproductie in 

Keulen al eerder begonnen is (afbeelding 3.1.1.2.1.).81 De pijpenproductie in Keulen bleef tot aan 

het einde van de Franse tijd belangrijk (afbeelding 3.1.1.2.2.).82

72  Articus, 1990, p. 12. Kluttig-Altmann, 2009, p. 153.
73  Möller, 2012, p. 71. De invoer van tabak en pijpen zijn opgetekend in de Einführbüchern des Stralsunder Rates vanaf 
1628.
74  Kluttig-Altmann, 2007, p. 78.
75  Articus, 2004, p. 14. Ook boerenvrouwen in Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, Denemarken, Zweden, Frankrijk en 
Engeland rookten pijp.
76  Wilts, 1996, p. 48. Möller, 2011.
77  Möller, 2012, p. 73.
78  Articus, 2018a, p.  In druk.
79  Articus, 2004, p. 13-19. Articus 2018a, p. In druk
80  Liebetrau, 2018, p. In druk: De pijpenmaker Erasmus Friedrich die van ongeveer 1634-1644 in Mainz werkzaam was. 
81  Stam, 2014, p. 19-20.
82  Schäfke, 1984, p. 25.256 |
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Tot 1650 bleef de pijpenproductie, zover bekend, beperkt tot Mainz, Wezel, Keulen en 

Glückstadt. Na 1650 nam de productie een grote vlucht in de gebieden Mannheim/Frankenthal, 

Zuid-Nedersachsen, Silezië en de Oberlausitz en in Zuid-Beieren (afbeelding 3.1.1.2.3.). Het is 

onduidelijk of de pijpenmakers van elders zijn gekomen en hoe de technologietransfer heeft 

plaatsgevonden. Een directe relatie met Nederland of met Engeland kan alleen voor Glückstadt 

worden aangetoond. Vermoedelijk hebben de 17e-eeuwse Duitse pijpenmakers vooral groffe 

pijpen vervaardigd.84  85 

 

In veel van de productiecentra uit de zeventiende eeuw , zoals uit het gebied Mannheim/

Frankenthal  en uit Silezië en de Lausitz nabij de Poolse grens , stopte de productie rond 1700, 

vermoedelijk als gevolg van de import van Goudse pijpen. Ondanks dat er in de 18e eeuw 

verschillende belangrijke productiecentra in Duitsland ontstonden of in productie waren, is 

het duidelijk dat in veel delen van Duitsland in de 18e eeuw de Goudse pijp en de in Duitsland 

83  Stam, 1995, p. 674-684. De originele foto’s zijn in het bezit van de auteur.
84  Stam, 2009, p. 59.
85  Korpershoek, 2013, p. 87-91.

AFBEELDING 3.1.1.2.1.: 
Jonaspijp uit Keulen. Vooral de 

kroon en de florale versiering 
op de steel wijken af van 

Nederlandse modellen. Ca. 
1630-1640. Hielmerk is het 

Wapen van Keulen. Collectie 
auteur, foto Bert van der Lingen.

AFBEELDING 3.1.1.2.2.: 
Eind 17e-eeuwse pijpen 
uit de stort van de M.P 

maker in Keulen. De 
pijpenmaker is onbekend. 

Pijpen met letters 
onderaan de ketel zijn uit 
Nederland uit die tijd niet 
bekend. De pijp volgt wel 

de vormgeving van de 
Nederlandse pijp.83

AFBEELDING 3.1.1.2.3.: 
Een in Leiden gevonden 

dubbelconische 
pijpenkop in de vorm 

van het gezicht van een 
engeltje uit Frankenthal/

Mannheim, ca. 1665.85 
Collectie en foto Ewout 

Korpershoek.
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geïmiteerde Nederlandse pijp het meest werden gerookt en veel minder Duitse pijpen met een 

van de Goudse pijp afwijkende vormgeving werden geproduceerd. In de tweede helft van de 17e 

eeuw daarentegen was er op veel plaatsen nog een dominantie van lokaal vervaardigde pijpen, 

vooral in grote gebieden rond de voornaamste productiecentra.86 De Goudse pijp kreeg dus pas 

in de eerste helft van de 18e eeuw een dominante positie in veel grotere delen van de Duitse 

markt. 

 In het begin van de 18e eeuw begon de productie in het belangrijkste Duitse productiecentrum: 

het Westerwald nabij Koblenz gelegen in het Graafschap Wied en het Keurvorstendom Trier. 

Rond 1790 was dit centrum uitgegroeid tot een gebied met meer dan 100 pijpenmakerijen 

(grafiek 3.1.1.2.1.). De gebieden in het graafschap Wied en het keurvorstendom Trier, waar de 

pijpenmakers werkten, lagen tegen elkaar aan en beconcurreerden elkaar en vormden later één 

centrum in het Westerwald.87   88

Opvallend is dat de sterke stijging van het aantal pijpenmakerijen in het Westerwald pas na 1750 

inzet, op een moment dat in Gouda de moeilijkheden voor de afzet van hun pijpen al duidelijk 

gevoeld werden. De eerste moeilijkheden in Gouda kunnen dan ook maar zeer ten dele worden 

toegeschreven aan de productie in het Westerwald.  De heffingen van 1751 in Holland en West- 

Friesland en de heffing van 1788 voor ons gehele land, ten behoeve van vooral de Goudse 

nijverheid,  zijn een snelle reactie op de groei van het aantal pijpenmakers en de groei van de 

productie in het Westerwald, ook al was de heffing van 1751  te laag om de concurrentie uit het 

Westerwald te stoppen. In de daling van het aantal Goudse pijpenmakers met een eigen merk 

na 1788, toen de invoerheffing op de pijpen uit het Westerwald werd verhoogd, is geen invloed 

waarneembaar van deze hogere heffing voor de pijpenmakers uit het Westerwald. Pas het 

verbod van 1801 op de doorvoer van pijpen uit het Westerwald door Nederland veroorzaakte 

86  Liebetrau, 2018, p. … in druk.
87  Het Westerwald was vanaf de 16e eeuw het belangrijkste keramische centrum van Duitsland, waar ondermeer de Keulse 
potten vervaardigd werden. Deze potten heten zo omdat er in Keulen voor de Rijnschippers de verplichting tot lastbreken was 
en de potten daardoor schijnbaar uit Keulen kwamen.  
88  Naar Kügler, 1995, p. 98 en 115. Helaas zijn van de plaatsen in het Keurvorstendom Trier, waar pijpenmakers werkzaam 
waren (Höhr, Hilscheid en Grenzau) beperkt gegevens beschikbaar. De plaatsen die onder het Keurvorstendom Wied 
vallen en waar pijpenmakers werkzaam waren zijn: Grenzhausen, Hilgert, Alsbach en Hundsdorf. Höhr en Grenzhausen zijn 
tegenwoordig één stad (Höhr-Grenzhausen). 

GRAFIEK 3.1.1.2.1.: 
Aantallen zelfstandige 
pijpenmakers in 
het Westerwald 
(Graafschap Wied en 
Keurvorstendom Trier).88 
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dat de pijpenmakers uit het Westerwald hun afzet volledig naar het zuiden gingen richten. Zie 

ook paragraaf 2.7. en 2.9.1.

In het Westerwald werd de productie bepaald door  een ‘Verlagsysteem’, waarbij handelaren de 

productie bepaalden en opdrachten wegzetten bij de kleine familiebedrijven, die veelal zelf ook 

hun mondkost verbouwden. Hierdoor en door de concurrentie tussen de pijpenmakers van het 

gilde in Höhr (keurvorstendom Trier) en in Grenzhausen (Graafschap Wied) en door de lage lonen 

in Duitsland konden deze bedrijven aanzienlijk goedkoper produceren dan bedrijven in Holland. 

Vanaf ongeveer het midden van de 18e eeuw was de kwaliteit van de pijpen uit dit centrum goed, 

al werd de Goudse standaard niet gehaald (afbeelding 3.1.1.2.4.). Deze pijpen waren dan ook 

goedkoper, zowel op de binnenlandse als op de buitenlandse markt en een bedreiging voor de 

Goudse pijp. Bij opgravingen in Zutphen en Zwolle blijkt dat het percentage uit het Westerwald 

ingevoerde pijpen rond 1775 het hoogst was en in Zutphen circa 40% en in Zwolle ca 10% van de 

aangetroffen pijpen uitmaakte. Daarna daalt dit percentage gestaag naar nul rond 1820.89 Ook 

bij opgravingen aan het Hertogplein in Nijmegen zijn na 1800 geen pijpen uit het Westerwald 

aangetroffen.90 Het lijkt er op dat de exportproblemen van de pijpennijverheid in het Westerwald 

door de oorlogshandelingen tegen Frankrijk  en door de sinds 1788 bestaande invoerheffing 

ervoor gezorgd hebben dat de pijpen uit dit centrum vanaf het derde kwart van de 18e eeuw 

steeds minder concurrerend werden op de Oost-Nederlandse markt.

De pijpenmakers in Keulen produceerden vooral voor de regionale markt, maar in het laatste 

kwart van de 18e eeuw werden ook pijpen uitgevoerd naar Zwitserland.91 De productie in Keulen 

was van een beperkte omvang en liep in de tweede helft van de 18e eeuw terug.92

 Hoe groot de prijsverschillen waren tussen de goedkope Duitse pijpen en de Goudse 

kwaliteitspijp blijkt bijvoorbeeld uit de verkoop door een onbekende handelaar in Zwitserland 

in 1789 van ‘25 zöhlige, oder Kamin-Pfeiffen’. De Goudse pijpen kostten 2 of 3 gulden, terwijl 

de pijpen uit Keulen voor 1 fl. 30 ß per honderd werden verkocht.93 Omdat de transportkosten 

89  Oostveen,2003, p. 13 en 14 en  Oostveen, 2006, p. 1740.
90  Oostveen, 2008, p. 6.
91  Van der Lingen, 2015, p. 165-185.
92  Schäfke, 1984, p. 24-25.
93  Van der Lingen, 2015, p. 172-173.

AFBEELDING 3.1.1.2.4.: 
Hoogwaardige pijpen, 

deels geglaasd, uit 
de tweede helft van 
de 18e eeuw uit het 

Westerwald. Collectie 
en foto auteur. 
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vanuit Keulen naar Zwitserland niet veel lager waren dan die vanuit Gouda, moet het prijsverschil 

dan ook voor een groot deel worden verklaard uit het verschil in kwaliteit en het verschil in 

productiekosten (loon en afwerking). Elders, zoals bijvoorbeeld uit de kosten van transport naar 

Hamburg blijkt (in 1789 bedroeg de prijs van het transport van een kist van 16 gros van Gouda naar 

Hamburg 28 stuivers)94, werden de prijsverschillen tussen de prijs op de plaats van aflevering en 

de prijs in Gouda, naast andere prijsverhogende factoren, ook sterk door het transport bepaald. 

In het begin van de 18e eeuw was het tweede centrum in rang Zuid-Nedersachsen met ondermeer 

Uslar, Grossalmerode en Hildesheim als de belangrijkste plaatsen waar pijpen werden vervaardigd 

(afbeelding 3.1.1.2.5.).95

In de eerste helft van de 18e eeuw kwamen ook andere belangrijke centra op, zoals Grimma, 

Waldenburg en Altenburg.96  De pijpen uit Zuid-Nedersachsen werden vooral naar Denemarken, 

maar ook naar Nederland geëxporteerd.97  De kwaliteit van deze pijpen lag ver onder de Goudse 

standaard, maar deden zeker niet onder voor de groffe Nederlandse pijp en vormden zo, voor 

de minder welgestelde roker, een goedkoop alternatief voor de dure Goudse pijp in vooral het 

oosten en midden van ons land. 

 De meeste productiecentra lagen in het westen en het midden van Duitsland. In het noorden 

waren er weinig. In Hamburg bijvoorbeeld begon rond 1700 een lokale pijpenmaker met de 

productie van de zogenaamde ‘Vivat-pijpen’, die in een groot deel van Noord-Duitsland werden 

afgezet.98 Uit latere perioden van de 18e eeuw is uit Hamburg geen pijpenmaker bekend. In 

Lübeck begon pas rond 1770 een pijpenmaker.99  In het oosten waren er ook beduidend minder 

productiecentra. De meeste bedrijven waren tamelijk klein. Zo ook tot aan het midden van de 

18e eeuw in Berlijn. Mogelijk was daar al productie vanaf 1687 in het tuchthuis in Spandau, 

maar deze was in ieder geval van korte duur. Vanaf 1718 tot ca. 1740 zijn er wel pijpenmakers in 

Berlijn werkzaam. Hiervan was de productie echter zo beperkt dat deze onmogelijk de behoefte 

in Brandenburg konden dekken.100 

94  Articus, 1997, p. 16.
95  Zie Seeliger, 1989. Stephan, 1995.
96  Stam, 2009, p. 59.
97  Zie bijvoorbeeld van Oostveen, 2003, p. 12, waar een vondst in Zutphen van een steelfragment uit Hildesheim wordt 
besproken.
98  Articus, 2018a, p.  In druk.
99  Articus, 2018b, p.  In druk.
100  Vriendelijke mededeling Bertram Faensen, 26 oktober 2017.

AFBEELDING 3.1.1.2.5.: 
Pijpen uit Grossalmerode 
uit het einde van de 18e of 
het eerste begin van de 19e 
eeuw. Collectie auteur, foto 
Bert van der Lingen.
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In het midden  van de 18e eeuw (1750-1753) werden er in het toenmalige Pruisen in Weissenspring 

nabij Berlijn, Rostin nabij Frankfurt an der Oder en in Zborowskie in de Neumark pijpenfabrieken 

opgezet met staatssteun.  Vooral de fabriek van Sallinger in Rostin maakte de Goudse pijp echt 

na, met Goudse merken en het wapen van Gouda als bijmerk (afbeelding 3.1.1.2.6.).101 Zeker 

na 1774 had deze fabriek ook een vestiging in Berlijn. De pijpen uit Rostin  werden vooral in het 

Oostzeegebied en naar Rusland afgezet en waren daar door hun lagere prijs concurrerend voor 

de Nederlandse pijp.102 Maar ook exporten naar havens aan de Noordzee en in Frankrijk kwamen 

voor. In 1790/92 bedroeg de productie van deze fabriek ca. 1,7 miljoen stuks.

De fabriek in Zborowskie werd op Hollandse leest geschoeid, ook al werden daar de Goudse 

merken niet nagezet (afbeelding 3.1.1.2.7.). Bij de oprichting van de fabriek werden Goudse 

pijpenmakers geworven die de lokale arbeiders het vak konden leren en werden er ook 

gereedschappen uit Nederland aangekocht.103 Ook deze fabriek had zeker na 1774 een vestiging 

in Berlijn. De fabriek had in 1788-1792 een productie van 800.000 tot 2 miljoen pijpen per jaar 

en had afzet naar Polen, Tsjechië en Scandinavië.

De fabriek in Weissenspring was middelgroot en had tussen 1766 en 1800 een productie tussen 

de 500.000 en 1.000.000 pijpen per jaar en had afzet in de oostelijke provincies van Polen. Ook 

in Berlijn waren in dezelfde periode kleinere fabrieken, zoals die van Rhau (200.000 tot 400.000 

pijpen per jaar)  en van Glume (ca. 50.000 pijpen per jaar). Ook andere pijpenmakers uit Potsdam, 

101  Smiesing & Zimmermann, 1990, p. 242.
102  Stam, 2009, p. 62.
103  Smiesing & Zimmermann, 1990, p. 261.

AFBEELDING 3.1.1.2.6.: 
Pijp uit Rostin, 2e helft 
18e eeuw met bijmerk 

(imitatie Gouds wapen) en 
merk H. Collectie auteur, 
foto Bert van der Lingen.

AFBEELDING 3.1.1.2.7.: 
Pijp uit Zborowskie, 

2e helft 18e eeuw met 
bijmerk en hielmerk C3. 

Collectie auteur, foto Bert 
van der Lingen.
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Havelberg en Salzwedel en andere plaatsen in Brandenburg en uit Magdenburg en Halberstadt 

bedienden de interne markt.104 

 Als de verschillende producties bij elkaar opgeteld worden dan is duidelijk, dat deze fabrieken 

nooit het hele Oostzeegebied en Pruisen van voldoende pijpen konden voorzien. Wel zullen 

deze fabrieken, die goede pijpen tegen een veel lagere prijs afleverden, gezorgd hebben voor 

een stevige vermindering van de uitvoer van Goudse pijpen naar Pruisen en het Oostzeegebied. 

Vooral de uitvoer naar Brandenburg werd zwaar getroffen (zie ook paragraaf 4.3.2.).

 Ook in Beieren kwamen in de tweede helft van de 18e eeuw pijpenmanufacturen van de 

grond.105   

 Het waren vooral de pijpen uit het Westerwald die concurrerend waren voor de Hollandse 

pijp. Vanaf het midden van de 18e eeuw trad steeds meer verdringing op van Goudse pijpen door 

pijpen uit het Westerwald en werd de concurrentie uit het Westerwald een ernstig te nemen 

probleem voor de Goudse pijpenmakers. Juist de allerbelangrijkste Goudse merken werden 

nagezet en pijpen met op de steel ‘IN GOUDA’ of een variant daarop werden in het Westerwald 

volop gemaakt. De merken die dit ondermeer betrof waren: de Slang, de gekroonde B, de Leeuw 

in de Hollandse tuin, de Melkmeid, de Molen, Koning David en de gekroonde H, allemaal merken 

met een recht op uitbesteding en dus behorende tot de belangrijkste merken die in Gouda gezet 

werden. Ook in een aantal andere Duitse centra werden belangrijke merken uit Gouda nagezet, 

maar vaak zo klungelig dat deze goed van de Goudse voorbeelden te onderscheiden zijn. In de 

17e eeuw en het begin van de 18e eeuw was in het algemeen de kwaliteit van de Duitse pijp te 

slecht om het Nederlandse  product directe concurrentie aan te doen. Wel was er verdringing 

op met name de lokale Duitse markt doordat sommige rokers voor een goedkopere pijp kozen. 

Dat de kwaliteit van de Duitse pijp aan het einde van de 18e eeuw nog steeds niet zo goed was 

als de kwaliteit van de Goudse pijp, blijkt ondermeer uit het feit dat de belangrijkste Goudse 

pijpenmakerij, de Firma Frans Verzijl en Zoonen, nog steeds veel pijpen naar Duitsland uitvoerde. 

Zelfs naar een handelaar in Ransbach in het Westerwald.106 Vermoedelijk vulde deze handelaar 

zijn assortiment pijpen uit het Westerwald aan met de beroemde pijpen van Verzijl.

3.1.2. België

Uit de thans bekende archiefgegevens valt af te leiden dat de pijpennijverheid in België in 1637 

in Luik begon.107 Ook in Namen (1639), Bouvignes (1639),Doornik (1639), Schoten (1644) en Gent 

(1665) ontstonden de eerste pijpenmakerijen. Voor een flink deel waren het pottenbakkers en 

handelaren die hun bedrijf uitbreidden met het maken van pijpen. Allen werkten voor zover te 

overzien voor de lokale markt. Het waren kleine bedrijven die groffe pijpen maakten. Er was 

weinig elan en het kwam niet tot een kwalitatief hoogwaardige productie. Toestemming voor het 

oprichten van een pijpenmakerij duurde vaak lang en werd in de begintijd ook vaak geweigerd. 

Gedurende de 17e eeuw startten nog een aantal pijpenmakers. Sommige werkten slechts korte 

104  Vriendelijke mededeling Bertram Faensen, 27-06-2018.
105  Stam, 2009, p. 59.
106  Vriendelijke mededeling B. van der Lingen 01-04-2015.
107  Fraikin, 1981, p. 28,  40..262 |
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tijd. Het aantal centra van pijpennijverheid nam tegen het eind van de 17e eeuw af in lijn met de 

verzwakkende economische situatie. In de Zuidelijke Nederlanden heeft geen pijpenmakersgilde 

bestaan. Daarvoor was de nijverheid te verspreid over de verschillende delen van het land en 

was er mede daardoor onvoldoende gerichtheid op een daarvoor vereiste kwaliteitsproductie. 

In feite was in de 17e en 18e eeuw slechts sprake van een marginale nijverheid.108 Van export 

van Belgische pijpen van enige betekenis was in de 17e eeuw dan ook geen sprake. Wel zal er 

doorvoer hebben plaatsgevonden, met name van Hollandse pijpen naar Frankrijk.

 In de 18e eeuw nam het aantal pijpenmakerijen toe en eveneens het aantal plaatsen waar 

pijpen werden geproduceerd. In de 18e eeuw startten pijpenmakers onder andere een bedrijf 

in: Luik , Andenne, Namen, Roulers, Doornik, Mons, Mariemont, Malines, Brussel, Kortrijk, 

Hasselt, Antwerpen, Brugge, Gent,  Olmen, Lier, Schaffen,  Balen en Zemmer (thans in Duitsland 

gelegen)109. Slechts enkele bedrijven bereikten enige stabiliteit en een wat grotere omvang, zoals 

de bedrijven van Charles Claessens en Egbert Harssevoort, met 10-30 werknemers, in de jaren 

zestig van de 18e eeuw in Antwerpen. De kwaliteit van de in Antwerpen vervaardigde pijpen was 

duidelijk minder dan de kwaliteit van de Goudse pijpen. Recente grootschalige opgravingen in 

Antwerpen laten zien dat de daar vervaardigde kwaliteitspijpen slordiger afgewerkt waren en 

een minder fraaie radering hadden.110 Ook het bedrijf van Michel-Joseph Petit in Tournai was een 

van de betere bedrijven. De derde generatie Petit, Charles Joseph, verplaatste in 1796 het bedrijf 

naar Mons. Dit bedrijf groeide in het begin van de 19e eeuw uit tot een van de belangrijkste 

bedrijven van België en had toen een kwalitatief goede productie.

 Uit de schaarse gegevens uit de Franse tijd valt op te maken dat de pijpennijverheid 

aanvankelijk weinig florerend was. Er werden nieuwe bedrijven gesticht in Andenne, Namen, 

Mons, Poperinge, Kortrijk, Maaseik en Tournai.111,  Ook waren er rond 1800 twee pijpenmakers 

actief in Luik. Het totale aantal centra nam in de Franse tijd in Wallonië af.112 In Vlaanderen 

nam het aantal nieuwvestigingen toe. Goldberg noemt in 1814 pijpenfabrieken in Doornik, Gent, 

Namen, St. Servais en Andenne op de rechteroever van de Maas.113 In Andenne groeide het aantal 

pijpenmakersbazen het snelst (van twee in 1808 tot zeven in 1816) en begon deze plaats zich te 

ontwikkelen tot een belangrijk centrum van de pijpennijverheid. De groei van de nijverheid in 

België zal zeker ook bevorderd zijn door de invoerrechten die vanaf 1798 door het Franse gezag 

werden geheven op de Hollandse pijpen, waardoor de Hollandse pijpenmakers ernstig werden 

benadeeld, en door de gemakkelijke afzet in Frankrijk van de Belgische producten.114 Anderzijds 

werd de afzet ook belemmerd door de hoge tabaksprijzen aan het einde van de Franse tijd.115

De kwaliteit van de pijpen die in de Oostenrijkse Nederlanden vervaardigd werden was over 

108  Stam, 2013, p. 35-39.
109  Fraikin, 1981, p. 71. Parys, 1992, p. 40,  41.  Pottier, 1986, p. 17. Hoonacker, 1971, p. 239. Oost, 1982, p. 85. Moureaux, 
1974, Caro, 2004, p. 102, 103.
110  Vriendelijke mededeling Bert van der Lingen.
111  Hoonacker, 1971, p. 239; Engelen, 1985, p. 10.
112  Fraikin, 1981, p. 72. 
113  Algemeen Rijks Archief, Den Haag: Goldberg nr. 188.
114 Van der  Meulen, 1982, p. 6.
115  Duuren, 1997, p. 850. De terugval van het bedrijf van Pierre Chrétien Guyson in Poperinge van 24 arbeiders in 1810 naar 
2 in 1811 wordt verklaard uit de hoge prijzen van de tabak. Het is de vraag of dit de enige verklarende factor is. | 263
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het algemeen slecht tot zeer slecht. Ze waren zeer breekbaar, vaak vervormd, slecht afgewerkt 

en verkleurd. In 1770 stelt de adviseur Paradis van de Raad van Financiën een rapport op over 

de slechte toestand van de pijpennijverheid. Hij stelt daarin ondermeer dat de fabrieken niet 

welvarend zijn en dat deze niet zo’n complete productie hebben als de Hollandse. Een van de 

geheimen van de Hollandse pijpenfabrieken is volgens Paradis de samenstelling van de klei, 

want de klei uit Andenne is te fijn en moet met minder fijne klei gemengd worden om even 

goede en mooie pijpen te kunnen maken als de Hollandse. De Belgische pijpenmakers mengden 

de klei niet zoals de Hollandse pijpenmakers  dat wel deden met Keulse klei.116 Ook de manier 

waarop de Hollandse ovens gebouwd werden en de manier waarop de Hollandse pijpenmakers 

de temperatuur konden controleren, het gebruikte water en de manier waarop de Hollandse 

pijpen werden vervaardigd noemde hij als oorzaken van dit verschil. De Belgische  pijpenmakers 

bereikten om deze redenen niet de mate van perfectie van de Hollandse fabrieken.117

 Een verzoek uit 1782 om de doorvoer van pijpen uit Holland door de Oostenrijkse Nederlanden 

te verbieden werd afgewezen om reden van de slechte kwaliteit van de lokale pijpenproductie:

 “Si les pipes que l’on fabrique dans ce païs approchoient pour la qualité et beaute a celles de 

Hollande, ce seroit un motif pour ne pas en permettre le transit.  Mais la difference est aussi 

grande que de la mauvaise fayence et de la belle porcelaine, et je crois que le transit de toutes les 

pipes de la Hollande ne prejudicieroit point a la tres petite exportation que nous en faisons.” 118

 Ook over de kwaliteit van de pijpen van Egbert Harssevoort uit Antwerpen, die stelde dat hij 

eerste klas pijpen naar Amerika verzond, is door opgravingen in de kathedraal van Antwerpen 

bekend, dat deze niet zo goed was als die van de fijne Goudse pijp, maar eerder overeenkwam 

met de groffe zijmerkpijpen uit Gorinchem en Schoonhoven.119 

 Over kwaliteit van de pijpen in de Franse tijd is niet veel bekend. Dat de kwaliteit toenam 

moge uit een paar voorbeelden blijken. De bekendste fabriek in Andenne tijdens het Keizerrijk 

was de fabriek van François en Louis Winand. Zij merkten hun pijpen met W:S. Deze pijpen 

waren zeer gevraagd en werden geïmiteerd, wat een teken is dat de kwaliteit uitstak boven het 

gemiddelde.120  Pierre Heurter, eveneens uit Andenne, nam in 1808 met succes deel aan een 

nijverheidstentoonstelling in Namen.121 Ook dit wijst op de ontwikkeling van een kwalitatief 

betere productie van gewone pijpen tegen het eind van de 18e en het begin van de 19e eeuw. Een 

ontwikkeling die zich verder zou voortzetten.

 De in de Zuidelijke Nederlanden vervaardigde pijpen deden de Goudse pijpen dus nauwelijks 

concurrentie aan. Wel zullen vooral de Gorinchemse, maar ook de Schoonhovense pijpenmakers, 

in de tweede helft van de 18e eeuw, concurrentie ondervonden hebben in de Zuidelijke 

Nederlanden van met name de pijpen van Harssevoort.122

116  Bedoeld is klei uit het Westerwald. Hollandse pijpen waren voor het overgrote deel Goudse producten.
117  Fraikin, 1981, p. 36, 37.
118  Fraikin, 1981,p. 39. Oost, 1982 , p. 86.
119  Veeckman, 1987, p. 3.
120  WS is een oorspronkelijk Gouds merk dat al vanaf de 17e eeuw gezet werd. Dit merk werd in België veel geïmiteerd en 
moest de schijn van een Gouds product versterken. 
121  Mordant, Andenne, blz 44.
122  De pijpenmakers uit Schoonhoven en Gorinchem voerden pijpen uit naar de Zuidelijke Nederlanden. Zie Oostveen & 
Stam, 2011, p. 80, 140.264 |
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Omgekeerd zijn er voorbeelden bekend van het goedkoop aanbieden van Hollandse pijpen, om 

op die manier beginnende pijpenmakers uit de markt te drukken. Zo werden in Namen, om de in 

1715 beginnende pijpenmaker Denison weg te concurreren, Hollandse en Luikse pijpen tegen de 

helft of minder van de gangbare prijs aangeboden.123 Uit dit soort marktverstorende acties van 

handelaren kan echter niet de conclusie getrokken worden dat de Nederlandse pijpenmakers 

veel last hadden van concurrentie van pijpenmakers uit de Zuidelijke Nederlanden. Deze maakten 

vooral groffe pijpen, die tot een ander marksegment hoorden. Wel zou het zo kunnen zijn dat de 

handelaren vooral probeerden duurdere pijpen te verkopen, door de goedkopere pijpen uit de 

markt te drukken, omdat op de dure pijpen meer winst gemaakt kon worden. 

 Duidelijk is wel dat de eerste Belgische pijpenmakers al probeerden om de concurrentie van 

de Hollandse pijpen tegen te gaan. Zo beloofde de Luikse pijpenmaker Tyvaert  in 1637 aan 

zijn compagnon Swymborne om geen Hollandse pijpen naar Luik te verhandelen.124 Bovendien 

vroeg een aantal pijpenmakers in de 17e eeuw om exclusieve rechten op het vervaardigen en het 

verhandelen van pijpen en vroegen zij om verboden op de invoer van pijpen. Gelet op de zeer 

slechte kwaliteit van de eerste Belgische producten bestond daartoe voor deze pijpenmakers  ook 

de noodzaak. Het is onwaarschijnlijk dat lokale maatregelen de export van Nederlandse pijpen 

wezenlijk zullen hebben beïnvloed. In 1680 werd een invoertarief van 5% van de waarde in de 

Spaanse Nederlanden ingesteld op alle soorten pijpen.125 Ook deze heffing was onvoldoende hoog 

om de importen van de zo zeer geapprecieerde Nederlandse pijp in de Zuidelijke Nederlanden 

te belemmeren.

 Ook in de 18e eeuw zijn er voorbeelden van protectionistische stedelijke politiek. Rond 1720 

was er in Antwerpen bijvoorbeeld voor het eerst een  pijpenmaker werkzaam. Deze kon niet 

tegen de Hollandse concurrentie op en verdween spoedig. Aan de Antwerpse pijpenmaker Jan 

van Boxcel werden in 1732 daarom door de stad Antwerpen voorrechten verleend,  indien hij 

“soude comen te maecken de fabricq van pijpen” om de Goudse concurrentie tegen te gaan.126 

Ook werd om de productie van Egbert Harssevoort te beschermen, die zijn bedrijf in 1758 in 

Antwerpen begon, op de inkomende pijpen in Brabant een invoerheffing van 17 stuivers per gros 

geheven. Een zeer hoge heffing waarvan de Goudse pijpenmakers veel last hadden getuige een 

brief 1789 van het stadsbestuur van Gouda.127

123  Fraikin, 1981, p. 29.
124  Fraikin, 1981, p.  40.
125  Estat, au tarif des droits d’entrée et sortie sur les marchandises, manufactures & denrées du 21 décembre 1680. 
Bruxelles 1718. IISG/NEHA EHB 235/B/6(1). In dit archiefstuk is een “Liste van appretiatie” bijgebonden uit 1667. Dit betreft 
het recht van “convoy” voor de havens en zeegaten van Vlaanderen. Hierin komen pijpen nog niet voor als waren waarop een 
recht wordt geheven. Het is dus aannemelijk dat de eerste in- en uitvoerrechten voor pijpen in de Zuidelijke Nederlanden 
dateren van 1680.  
126  Versluys,1981.
127  Duco, 1982, p. 13-14.
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De Hollandse producten waren duurder door hun kwaliteit, transport, heffingen, tolgelden en 

invoerrechten, maar verkochten , vooral onder de meer gegoeden, beter dan de kwalitatief 

veelal laagwaardige lokale producten.   

Sinds 1751 werden in de hele Zuidelijke Nederlanden 13 stuivers per gros aan invoerrechten 

geheven.128 De invoerrechten werden massaal ontdoken, zoals ondermeer blijkt uit een order 

van de Oostenrijkse Keizer uit 1753, waarin strenge straffen werden gesteld op deze fraude 

(afbeelding 3.1.2.2.).129

 Vanaf 1798 werd door het Franse gezag een voor de Hollandse pijpenmakers een schadelijk 

hoog invoerrecht  van 17 stuivers per gros geheven op de Hollandse pijpen.130 

 Concluderend kan worden gesteld dat in de 17e en 18e eeuw de kwaliteit van de pijpen 

die in de Zuidelijke Nederlanden werden vervaardigd zo slecht was dat hiervan geen directe 

concurrentie voor de Goudse kwaliteitspijp uit kon gaan.  Mogelijk hebben de Gorinchemse en 

Schoonhovense pijpenmakers in de tweede helft van de 18e eeuw wel concurrentie ondervonden 

van de Antwerpse pijpenmaker Harssevoort. De landelijke invoerrechten vanaf 1751 en van 1798 

waren relatief hoog, evenals het stedelijk recht dat vanaf 1758 in Antwerpen werd geheven. Deze 

belastingen zullen zeker remmend gewerkt hebben op de invoer van pijpen uit de Noordelijke 

Nederlanden.

128  Lettre circulaire du 27 juillet 1751. Aantekening in : Estat, ou tarif des droits d’entrée sur les marchandises, 
manufactures & Denrées. Bruxelles, 1718. IISG/NEHA, EHB 235 /B/6(1). Vermoedelijk is dus tot die tijd het tarief van 1680 
gehanteerd van 5% van de waarde. Het tarief van 1751 was voor de pijpenmakers in de Zuidelijke Nederlanden gunstiger 
omdat eenvoudige pijpen relatief zwaarder werden belast en de duurdere soorten relatief minder. Dit sloot goed aan bij de 
behoefte om de eigen nijverheid te beschermen. 
129  Parys, 1999, p. 115. Colenbrander, 1909, p. 625. Hierin wordt het ‘Rapport van den toestand van Koophandel, Fabrieken 
en Landbouw in het Departement Holland’ van 11 december 1806 aangehaald. Daarin wordt gesteld dat in de tweede 
helft van de 18e eeuw de invoer van Hollandse pijpen in de Oostenrijkse Nederlanden geheel vrij was. Dit kan gelet op het 
vorenstaande niet juist zijn. Tevens wordt in dit rapport van 1806 vermeld dat in Antwerpen vanaf 1770 op de Hollandse pijpen 
een recht van 17 stuivers per gros werd geheven. Mogelijk  is het tarief van 1751 in 1770 verhoogd.
130   Colenbrander, 1909, p. 625. Van der Meulen, 1982,. p.6.
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3.1.3. Frankrijk

Dat Frankrijk nooit zo’n belangrijk importland geworden is voor Nederlandse pijpen als 

bijvoorbeeld Duitsland,  is te wijten aan twee factoren:  De hoge prijzen van tabak in Frankrijk en 

de steeds wisselende en hoge invoerrechten. Onderstaand wordt hierop ingegaan.  Daarna zal 

stil gestaan worden bij de ontwikkeling van de pijpennijverheid in Frankrijk en wat die betekende 

voor de Nederlandse export.

 Het pijproken heeft in de 17e en 18e eeuw  in Frankrijk lang niet zo’n vlucht genomen als in veel 

van de noordelijke landen zoals bijvoorbeeld in Nederland en Engeland. Roessingh wijst er op dat 

in Frankrijk de verspreiding van het roken ongeveer een generatie achter liep bij de situatie in 

Engeland. Tegen het einde van de 17e eeuw was het tabaksverbruik in Frankrijk ca. 0,33 pond per 

hoofd van de bevolking, terwijl dit in Engeland en Wales op 2,2 tot 2,3 pond lag.131  In het midden 

van de 18e eeuw was het gebruik in Frankrijk ongeveer 1 pond per hoofd van de bevolking. Dit 

niveau werd in Engeland al aan het eind van de 17e eeuw bereikt.132 Ook een onderscheid in 

maatschappelijke klassen was in Frankrijk sterker dan elders van invloed op het rookgedrag. Zo 

schrijft E. Gondolff (1648-1653) over het pijproken: “C’est chez les débitants de boissons que 

s’approvisionnaient clandestinement les premiers fumeurs de pipes: soldats, marins, bohêmes, 

artisans et portefaix, pour la plupart. L’usage ne gagne les autres classes de la société que de 

façon intermittente, à titre de fantaisie et notamment durant la Fronde”.133  In de 17e een 18e 

eeuw was het roken van pijpen in Frankrijk dan ook vooral voorbehouden aan de lagere klassen. 

In de hogere klassen was in (de tweede helft van) de 18e eeuw vooral de snuiftabak populair. Pas 

door de Franse revolutie, waardoor het tabak snuiven nagenoeg verdween, kreeg de pijp weer 

een grote populariteit. De pijp werd in ere hersteld en werd het symbool van de sansculotten.134

 De verboden van 1629 op de tabagieën en het Parijse verbod van 1635 op de verkoop van tabak 

door bier en drankverkopers en de door Richelieu ingestelde tabaksbelasting op binnenkomende 

tabak van 1629 zullen zeker ook niet bijgedragen hebben aan de opkomst van het pijproken.135 

Ook het monopolie op de verkoop van pijpen dat van 1659-1664 in handen was van Pierre 

de Montfalcon leidde tot veel klachten over de verkoop van pijpen en zal eveneens remmend 

gewerkt hebben op de verspreiding van de Hollandse pijp in Frankrijk. In 1661 was er in Parijs al 

een monopolie op de vervaardiging van pijpen.136

 Toen in 1674 Colbert de verkoop van tabak tot een staatsmonopolie maakte (la Ferme des 

Tabacs), dat op dezelfde wijze als bijvoorbeeld in Venetië , Beieren en Oostenrijk werd verpacht, 

om daarmee ondermeer de kosten van de oorlog met de Republiek der Verenigde Nederlanden 

te bekostigen, werd de tabak duur.137 De motivering van Colbert dat de tabak geen noodzakelijke 

levensbehoefte was en dus hoog belast kon worden, werd door de bevolking niet gedeeld. 

131  Goodman, 1993, p. 60-61.
132  Roessingh, 1976, p. 61.
133  Thibault, 1993, p. 18.
134  Hendrickx, 1963, p. 161.
135  Thibault, 1993, p. 18. Geen belasting werd geheven op tabak afkomstig uit de Franse Antillen.
136  Petit, T., Brou, L, 2015, p. 213.
137  Leclaire, 2011, p.41. Doré,  Adès, 1994, p. 15, 16. De eerste pachter was Jean Breton die het monopolie verkreeg op de 
verkoop en distributie van tabak. In 1681 werd dit uitgebreid met de tabaksfabricage. Er waren veel protesten tegen de hoge 
prijzen en de fraude met de kwaliteit van tabak.  Op fraude stonden hoge straffen als zweepslagen, gevangenisstraf en de 
schandpaal. Vanaf 1711 was het  zelfs mogelijk om fraudeurs de doodstraf te geven. | 267
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Opstanden in Bretagne, St. Malo, Bordeaux, Rennes en vele andere steden waren dan ook 

het gevolg. Ter vergelijking, een pond tabak kostte onder het Ancien Régime even veel als een 

metselaar voor anderhalve dag werk aan loon betaald kreeg.138 Dat het hele Franse systeem, met 

diverse regelingen en prijzen in de verschillende regio’s, fraudegevoelig was spreekt voor zich. 

Fraude en smokkel kwamen dan ook veel voor.  Ondanks alle beperkingen nam het pijproken 

steeds meer toe en werd het steeds meer als een belangrijke levensbehoefte gezien. De 

Fransen bleven aanzienlijk minder roken dan dat in veel andere landen het geval was. De trage 

ontwikkeling van het roken in Frankrijk heeft ervoor gezorgd dat er ook per capita veel minder 

pijpen werden verbruikt dan in tal van andere landen. Dit feit heeft er zeker toe bijgedragen 

dat de export naar Frankrijk aanzienlijk lager lag dan op basis van het inwonertal verwacht zou 

mogen worden. 

 Al in de 17e eeuw werd er in Frankrijk veel snuiftabak gebruikt. Zoals in paragraaf 2.1.3. 

uiteengezet is werd in Frankrijk vanaf het derde kwart van de 17e eeuw vooral veel snuiftabak in 

betere kringen gebruikt. Dit deed de Goudse pijp veel concurrentie aan. 

3.1.3.1. Invoertarieven in Frankrijk

Behalve de accijnzen op tabak waren er ook belastingen op pijpen. Deze invoerrechten varieerden 

sterk in de tijd en zijn vaak slecht terug te vinden doordat deze voor pijpen niet altijd expliciet 

zijn vermeld en doordat de tarieven in verschillende delen van Frankrijk verschilden. In tabel 

3.1.3.1.1. is de thans beschikbare kennis  samengevat. 139

Tabel 3.1.3.1.1. Invoertarieven op pijpen in Frankrijk. 

Periode / ingangsdatum Hoogte Opmerking 

1632 10 sols per quintal ( 100 pond) In Lyon

12 juni 1652 5 sols per gros op pijpen uit Duinkerken en 24 
sols op pijpen uit Holland

In Duinkerken

1664 5% van de waarde

18-4-1667 tot 18-6-1670 15 sols per gros op Nederlandse pijpen Daarvoor 5 sols. Oorlog met Spanje in de Zuidelijke 
Nederlanden. Algemene drastische verhoging in 
tweede tarieflijst van Colbert.

21-12-1680 5% van de waarde Droit de Convoy na de oorlog met Nederland. 
Bepaling van de Vrede van Nijmegen, 1678.

1687 Sterke verhoging van de tarieven Schip geladen met pijpen moest terugkeren 
vanwege de hoge heffing

13-6-1692 1 livre en 4 sols per gros op Nederlandse 
pijpen 

Zeeslag bij La Hogue

20-12-1697 5 sols per gros. Gedaald na verdrag van Rijswijk

1699 5 sols per gros; pijpen uit andere landen: 24 
sols per gros.

10-10-1716 6% van de waarde

Vanaf 1798 2 gulden per gros

138  Thibault, 1993, p.30.
139  Zie Leclaire, 2012, p 92-93, Israel, 1991, p. 289, Bruslons, 1723, tome 2, p. 1097, Colenbrander, 1909, p. 624, Israel, 
1991, p. 344.268 |
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Dat de Goudse pijp in Frankrijk werd gewaardeerd blijkt ondermeer uit het gegeven dat pijpen 

afkomstig uit Holland soms aan lagere invoerrechten onderhevig waren dan pijpen uit andere 

landen.140 

 In de 17e eeuw was het vooral Colberts mercantilistische politiek die de invoerrechten 

van Hollandse producten tot grote hoogte opvoerde. Werd aanvankelijk de hoogte van de 

invoerrechten nog door Koning Lodewijk XIV begrensd, vanaf 1667 zag deze geen reden meer 

om het mercantilisme van Colbert te beperken.141 Pas na de Vrede van Nijmegen (1678) werden 

de tarieven van voor 1667 weer hersteld. Ook daarna was elk conflict met Frankrijk aanleiding 

voor de Fransen om de tarieven weer te verhogen. Pas vanaf het einde van de 17e eeuw namen 

de fluctuaties in de invoertarieven af. Daarenboven waren er grote verschillen per Ferme des 

Tabacs. Deze werden zowel door verschillen in basistarief als door verschillen in extra rechten 

bepaald. Voor de Franse pijproker kwamen daar nog bovenop de kosten van transport. Zo 

vroegen de schippers voor het traject Rouen – Parijs 2 sols en 6 deniers  voor het transport van 

een kist pijpen.142

 Ook de bescherming van de opkomende Franse pijpennijverheid leidde tot verschillen in de 

belasting van pijpen. Zo werd in Duinkerken de pijpen uit de daar in 1752 opgerichte pijpenmakerij 

van Pierre de la Ruelle bevoordeeld met een tarief van 5 sols per gros, terwijl op de Hollandse 

pijpen 24 sols voor dezelfde hoeveelheid betaald moest worden.143

 De hoogte van de tarieven, maar veelal ook de onzekerheid, die door al deze maatregelen 

ontstond, was een grote rem op de Nederlandse export van pijpen naar Frankrijk. Een goed 

voorbeeld van de effecten van deze onzekerheid is te zien in een bericht uit 1779 uit de 

Noordhollandsche Courant, waaruit blijkt dat de onzekerheden over de onderhandelingen met 

Frankrijk over nieuwe tarieven, waarbij verschillende Hollandse steden andere standpunten 

innamen, ertoe heeft geleid dat:  ‘Van Rotterdam wordt gemeld, dat de kooplieden aldaar eene 

Commissie van 6000 kisten, zijnde 36000 manden [5,2 miljoen pijpen] hebben afgeschreven, uit 

vreeze, dat zij daarvan 15 per Cent in Vrankrijk zouden moeten betalen.’144

 Hoge accijnzen in de Frans tijd waren een extra verzwaring van de moeilijkheden waaronder 

de Goudse pijpenmakerijen in die tijd leden.145 In 1812 werd in een rapportage over de toestand 

van de pijpenfabrieken gerapporteerd dat de Goudse pijpen voor 1812 bij binnenkomst in 

Frankrijk werden belast met een zeer hoog en remmend tarief van 2 gulden per gros, dat export 

nagenoeg onmogelijk maakte.146 Helaas zijn er niet meer cijfers over de 18e eeuw en de Franse 

tijd beschikbaar.

3.1.3.2. Pijpenproductie in Frankrijk

De pijpenproductie kwam in Frankrijk in het algemeen pas laat op gang. In het noorden van 

140  Savary des Bruslons, 1723, tome 2, p. 1097. Invoerrecht op Hollandse pijpen 5 Sols per gros (tarief 1699) en andere 
pijpen, niet uit Holland 24  Sols per gros (Arrêt 3-7-1692 en 21 december 1739). 
141  Israel, 1991, p. 290.
142  Leclaire, 2012, p 92-93.
143  Leclaire, 2012, p 93.
144  Noordhollandsche Courant 4 augustus 1779.
145  Duco, 2003, p. 46.
146  Memoire en Detail de la Commerce de Gouda.Sahm, Oud OA 2598. Op het stuk staat de datum 1812 genoteerd. | 269
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Frankrijk waren de belangrijkste productiecentra  in de 17e eeuw: Rouen, Duinkerken, Dieppe, 

Boulogne, Desvres, Lille  en Quimper.147  Maar ook in Charleville werkten twee pijpenmakers. In de 

18e eeuw waren in het noordwesten vooral Dieppe, Desvres, Lille, St-Omer en Arras van belang. 

Ook in het oostelijke Departement Ardennes waren in en om  Mézières  meerdere pijpenmakers 

actief.148 Ook in Givet en Cambrai werden pijpen vervaardigd. Verder waren er in de 18e eeuw 

alleen nog kleinere producties in Parijs, Straatsburg, Morlaix, Quimperlé en Bordeaux.149

De pijpenmakers lijken zich in de 17e eeuw dan ook vooral daar gevestigd te hebben waar veel 

buitenlandse pijpen en tabak het land binnenkwamen en ook het rookgedrag beïnvloed werd 

door de vele buitenlandse zeelui. Tevens waren dit gebieden waar veel welvaart was, hetgeen 

het roken bevorderde.150

 Dat de Franse productie nog nauwelijks kon concurreren met de Engelse en Nederlandse pijpen 

was in een aantal centra te danken aan de veel lagere kwaliteit dan die van de geïmporteerde 

pijpen. Zo waren de pijpen uit Rouen vervaardigd uit een grovere klei, waren zij slecht van 

vormgeving, veelal vervormd in de oven en van een slechte kleur.151 Tot ver in de tweede helft 

van de 18e eeuw bleef de kwaliteit van de Franse pijpen over het algemeen achter op die van 

de Goudse pijpen.152 Pas tegen het einde van de 18e eeuw werd de kwaliteit van de Franse 

pijp, net als die uit Wallonië, aanzienlijk beter. In hoeverre de gedetailleerde verhandeling van 

Duhamel du Monceau over de vervaardiging van pijpen, uitgebracht bij de Académie Royale des 

Sciences, daar aan bijgedragen heeft valt thans niet meer na te gaan. Dit geldt ook voor grote 

encyclopedieën uit die tijd, zoals die van Diderot, waarin eveneens een uitvoerige beschrijving 

was opgenomen van het pijpenmakershandwerk. Hoe slecht de concurrentiepositie van de 

Franse pijp in het grootste deel van de 17e en 18e eeuw  was blijkt ook uit het feit dat in de Franse 

koloniën hoofdzakelijk Hollandse (Goudse) en Engelse pijpen werden gebruikt. Voor Louisiana 

bijvoorbeeld werden de Hollandse pijpen verscheept via La Rochelle. Ook werden van daaruit 

kleine aantallen pijpen uit Rouen, Straatsburg, de Languedoc en de Provence verscheept.153 Ook 

Duinkerken, in de 17e eeuw de derde haven van Frankrijk, met zijn grote tabak verwerkende 

industrie, fungeerde als een belangrijke doorvoerhaven voor Goudse pijpen. Ook kochten de 

147  Léo, 1971, p. 11-13. Raphaël, 1991,  p. 62 – 68; Tardy, 1979, parti II ; A.V., 1984, p. 10; Portus Itius, 1938, p. 305; Féron, 
p. 3,4; Tillie, 1992,p. 71-76. De productie in Rouen startte rond 1620 met de pijpenmakers Jacques Veron, Jean Crenecher, 
Thomas Gaye en Jean Gubert. De productie bereikte aan het begin van de 18de eeuw haar hoogtepunt met 400 pijpenmakers. 
De producten waren van een slechte kwaliteit. Dit veroorzaakte de neergang aan het einde van de 18de eeuw. In Duinkerken 
startte de productie rond 1640 en eindigde aan het einde van de 18de eeuw. Specialiteit waren de “Guingettes” ofwel rechte 
pijpen. In de 18de eeuw waren De La Ruelle en later de weduwe Moret de belangrijkste fabrikanten. De producten waren van 
een goede kwaliteit en werden massaal geëxporteerd naar Guinée ten behoeve van de slavenhandel. Van Boulogne zijn geen 
pijpenmakers bekend. Zeker is dat er productie was in de 17de eeuw. In het nabijgelegen Desvres startte de productie in het 
begin van de 17de eeuw en eindigde vermoedelijk rond 1779. In de 17de eeuw waren daar Pierre Du Pré, Jacques Marcel en 
César Boulogne werkzaam. In de 18de eeuw de familie Vaset. Uit de havenboeken van Boulogne blijkt dat pijpen uit Desvres 
werden geëxporteerd. In Dieppe begon de productie vermoedelijk al in de 17e eeuw. In de 18e eeuw waren er drie fabrieken, 
waarvan die van Bretel de belangrijkste was. In Quimper startte de productie in 1690 door Jean-Baptiste Bousquet. Tot in de 
20ste eeuw zijn daar pijpen geproduceerd. In Lille startte Gaspard Cochon in 1693 met de vervaardiging van pijpen. 
148  Duco, 1980, p. 2.
149  Leclaire, 2009, 51
150  Asselain, 1984, p. 50-51.
151  Savary des Bruslons, 1723, Tome II, p.1097. Een slechte kleur is een indicatie dat de pijpen niet goed gebakken zijn en 
dus slechte rookeigenschappen hebben, zoals onvoldoende absorptie van tabakssappen.
152  Duhamel du Monceau, 1771, p. 5. ‘On en fait en France, en Angleterre, & sur-tout en Hollande, où elles sont plus 
parfaites qu’ailleurs’.
153  Walker, 1977, p. 289.270 |
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Franse slavenhandelaren vooral Hollandse pijpen voor de aankoop van slaven (zie ook paragraaf 

3.3.1.1.). Het beeld van de uitvoer als ook van de doorvoer van pijpen uit Frankrijk is helaas verre 

van volledig.154

 Pas tegen het einde van de 18e eeuw ontstonden in het noorden van Frankrijk de grote Franse 

pijpenfabrieken. In St-Omer werd bijvoorbeeld in 1763 de fabriek van Fiolet opgericht. Deze 

fabriek had  in 1789 al 500 werknemers in dienst.155 Ook in Givet waren vanaf het einde van de 

18e eeuw verschillende pijpenmakerijen actief156. Het beroemde bedrijf van Gambier, dat in Parijs 

gevestigd en ontstaan is,  is vermoedelijk pas rond 1817 in Givet gaan produceren.157 Het zou in 

de 19e eeuw uitgroeien tot een van de grootste bedrijven van Frankrijk en Europa.

 Ook in het zuiden van Frankrijk in de omgeving van Marseille werden pijpen vervaardigd. Zo 

kregen in 1686 de gebroeders van Latum, die uit Antwerpen afkomstig waren, een monopolie 

voor de provincies in de Midi om pijpen te maken en verkregen zij  eveneens toestemming om 

een pijpenmakerij in Avignon op te zetten. De pijpenmakerij is in 1691 begonnen. In augustus 

1692 werd de pijpenmakerij gesloten en vluchtten beide broers om aan hun schuldeisers te 

ontkomen.158 Ook daarna zijn er een paar initiatieven om in Avignon pijpenmakerijen op te 

zetten. Al deze initiatieven waren niet bijzonder succesvol.159 

 In het begin van de 18e eeuw werden er met succes in Saint-Quentin-la-Poterie verschillende 

pijpenmakerijen opgezet waar pijpen werden vervaardigd die veelal qua vormgeving afgeleid  

waren van de Goudse pijp en later ook van de Belgische en  Noord-Franse producties. Saint-

Quentin-la-Poterie groeide vanaf het midden van de 18e eeuw uit tot één van de belangrijkste 

Franse centra met een forse productie.160 Hoewel niet kwantificeerbaar, mag aangenomen 

worden dat de pijpenmakers van Saint-Quentin-la-Poterie op de regionale markt de Hollandse 

pijp een behoorlijke concurrentie aandeden.

 In Marseille is de eerste pijpenmakerij de ‘Manufacture Royale de Pipes’ , die van 1693 

tot 1699 in bedrijf is geweest. Daarna werd pas voor de periode 1775 en 1782 in l’Almanach 

Historique de Marseille vermeld: ‘Qu’il y a dans Marseille des Manufactures de pipes à fumer, qui 

le disputent à celles de Hollande’.161 Pas tegen het einde van de 18e eeuw begint de bloeiperiode 

van de pijpennijverheid in Marseille. In de 19e eeuw groeit Marseille uit tot het belangrijkste 

centrum in Zuid-Frankrijk met een geheel eigen stijl. De steelpijp verdwijnt dan steeds meer 

naar de achtergrond en er werden voornamelijk pijpenkoppen met een insteeksteel vervaardigd. 

Mogelijk heeft de verovering van Algerije in 1830 geleid tot de vervaardiging van chibouc-pijpen 

in Marseille (zie afbeelding 3.2.2.).162 Waarschijnlijker is dat de veelvuldige handelscontacten 

met het Turkse Rijk deze producties hebben gestimuleerd. Hoe belangrijk de pijpennijverheid 

154  Stam, 2004, p. 1537-1539
155  Raphaël, 1991, p. 104.
156  Genoemd kunnen worden de pijpenmakerij van Agnès Denison (vanaf 1720) en de pijpenmakerij De Behr Lannoy. Van 
Esveld, 2017, p. 130.
157  Van Esveld, 2017, p. 125-139.  Tot voor kort werd aangenomen dat het bedrijf van Gambier in ca. 1780 in Givet 
begonnen is. Raphaël, 1991, p. 113.
158  Leclaire, 1989, 5.
159  Amouric, Vallauri, Vayessettes, 2009, 348-349.
160  Leclaire, 1986, tome I, p. 46-61. Leclaire, 2008, 24-26.
161  Raphaël, 2003, 14.
162  Hendrickx, 1963, p. 162. | 271
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in Marseille was blijkt ook uit het handelsboek van Jacques Le Moine de L’Espine uit 1801, 

waarin deze over Marseille vermeldt: “Zelfs pijpenmakerijen, die met de Goudschen bijna om 

den voorrang twisten”.163 Het valt te betwijfelen of deze, toen nog op Hollandse leest geschoeide 

pijpen, werkelijk zo concurrerend waren voor de Goudse pijp. Ook in het Zuid-Franse Toulon (17e 

eeuw) en in Tain L’Hermitage (17e – 18e eeuw)  waren er kleine pijpenmakerijen.164

 Concluderend kan dus gesteld worden dat in Frankrijk alleen Rouen in de 17e eeuw als 

centrum een omvang had die de Hollandse pijp op de regionale markt concurrentie aandeed, 

voor zover Franse rokers bereid waren om genoegen te nemen met een zeer matig product. 

Voor de Nederlandse kwaliteitspijp was er geen concurrentie. In de 18e eeuw zijn het met name 

een aantal centra in Noordwest-Frankrijk en vanaf het eind van de 18e eeuw de pijpenmakerijen 

rond Givet en in Saint-Quentin-la-Poterie, die, met kwalitatief goede producten, die weliswaar de 

Goudse pijp niet evenaarden, de Goudse pijp concurrentie aandeden. De hoge belasting op tabak 

en op de invoer van pijpen was voor de import in Frankrijk, vooral in de 17e eeuw,  remmender 

dan het bestaan van een eigen pijpennijverheid. Ook het hoge gebruik van snuiftabak in de 

hogere kringen heeft de import van Goudse kwaliteitspijpen sterk geremd.

3.1.4. Overige landen

Naast Duitsland, Frankrijk, België en Polen waren ook Zweden en in iets minder mate de andere 

Scandinavische landen bestemmingen waar veel pijpen naartoe werden gezonden. 

 Al voor 1600 was de tabak in Zweden bekend.165 De eerste vermelding van tabak in de 

archieven is uit Hudiksvall aan de Botnische Golf uit 1595.166 Het gebruik van tabak neemt in het 

begin van de 17e eeuw geleidelijk toe. Pas in de jaren veertig van de 17e eeuw neemt de import 

van tabak een grote vlucht.167

 Doordat er in Zweden geen geschikte wit bakkende klei aanwezig was, is de kleipijpennijverheid 

daar pas laat op gang gekomen. In 1652 kregen twee Nederlanders, Johan Focke en Johan Wisbeck 

toestemming om in Stockholm pijpen te maken. Het is onduidelijk of er ooit van daadwerkelijke 

productie sprake was. 168 Pas in het begin van de 18e eeuw, toen Carl Aspergen in 1708 voor 20 

jaar het exclusieve recht verwierf om in Stockholm pijpen te vervaardigen, kwam de Zweedse 

pijpennijverheid echt van de grond. Later, in 1739, werkte deze pijpenmaker samen met, de later 

uit de 18e eeuw grootste pijpenfabrikant van Zweden, Olof Forsberg (afbeelding 3.1.4.1.). Zowel 

Aspergen als Forsberg huurden een Nederlander in uit respectievelijk Gouda en Alphen om de 

fijne kneepjes van het vak te leren kennen.169 In Zweden werden tot 1846 pijpen vervaardigd. 

De voornaamste productie vond plaats in Stockholm, maar ook in een aantal andere plaatsen 

werden in de 18e eeuw pijpen gemaakt.170 

163  Le Moine de L’Espine, 1802, Deel 4, p. 17
164  Leclaire, 2009, p. 51.
165  Åkerhagen, 2012, p. 24, 25.
166  Nurmi, 2011, p. 98 en niet zoals Loewe 1990, p. 23 vermeldt uit 1616, betreffende de diefstal van tabak.
167  Bonds, 1980, p. 274.
168  Åkerhagen, 2004, p. 5.
169  Van der Lingen, 2007, p. 1921-1924.
170  Åkerhagen, 2004, p. 42-43. Deze plaatsen zijn: Alingsås (tot 1828), Karlskrona, Norrköping, Varberg, Falun en Arboga. 
Åkerhagen, 2009: Vanaf 1864-1920 was er nog een beperkte productie in Dalsland en Varmland. Voor een uitgebreid overzicht 
zie Åkerhagen, 2012, p.272 |
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Op 6 november 1747 werd een koninklijk verbod, dat slechts enkele jaren in werking bleef, op de 

invoer van tabakspijpen uitgevaardigd.171 Dit verbod trof ook Koning Frederik I zelf, doordat een 

bestelling, die hij bij de pijpenmakers Frans Verzijl en Jacob de Licht gedaan had, niet meer kon 

worden geleverd. Beide pijpenmakers bleven met de financiële schade zitten.172 Het verbod heeft 

de ontwikkeling van de Zweedse pijpennijverheid gestimuleerd. De vormgeving en afwerking 

van de Zweedse pijp sluit nauw aan bij voorbeelden uit Engeland, zoals duidelijk op afbeelding 

3.1.4.1. zichtbaar is en in mindere mate ook bij die uit Nederland.173 

174

De opkomst in het eerste kwart van de 18e eeuw van een aanzienlijke Zweedse pijpennijverheid 

zal de export van Goudse pijpen naar dat land sterk hebben geremd.

 Noorwegen was tot 1814 deel van het Deense Koninkrijk.  In de 17e en 18e eeuw werd de 

verkoop en de aanbouw van tabak vanuit Denemarken bestuurd. De vroegste vermelding van 

het gebruik van tabak in Bergen ligt tussen 1612 en 1614. In 1619 verbood koning Christian IV 

het gebruik van tabak aan boord van Noorse schepen vanwege gezondheidsschade. Het is de 

vraag of dit verbod niet ingegeven was door het brandgevaar aan boord van schepen. Het is 

ook wel mogelijk dat Christian IV beïnvloed was door zijn neef James I van Engeland die, zoals 

eerder vermeld, een fel tegenstander was van het roken. In 1632 werd dit verbod uitgebreid tot 

geheel Noorwegen.  Dat dit verbod weinig effectief was bewijst de vondst van pijpen afkomstig 

van Goudse en Amsterdamse pijpenmakers uit het eerste kwart van de 17e eeuw. In 1640 moest 

Christian IV het roken op schepen toestaan door de druk die de zeelieden op hem uitoefenden. 

In 1643 werd het verbod omgezet in een belasting op tabak, wat zeer profitabel was voor de 

schatkist.175 Alle pijpen werden tot het midden van de 18e ingevoerd, waarbij het merendeel uit 

Nederland afkomstig was.  Ook Engelse pijpen worden in Noorwegen gevonden.

 De eigen pijpennijverheid van Noorwegen is in de tweede helft van de 18e eeuw ontstaan.  De 

pijpenmakers waren  in het zuiden van Noorwegen gevestigd, in Drammen, Moss en Christiana. 

De belangrijkste  pijpenmakerij was die van Jacob Boy, die in 1752, als eerste in Noorwegen, in 

171  Åkerhagen, 2009, p. 128.
172  Åkerhagen, 2012, p. 29.
173  Higgins, 2012a, p. 212-214.
174  Zie ook Loewe, 1990, p. 77-86.
175  Ludvigsen, 2009, p. 109.

AFBEELDING 3.1.4.1.: 
Pijpen uit de stort van 
Olaf Fosberg uit 1759, 

Stockholm, Zweden. 
Collectie auteur, foto 

Bert van der Lingen. 174
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Drammen een pijpenmanufactuur heeft opgericht. In 1754 waren hier 17 en in 1765 50 mensen 

werkzaam. Hij zette de merken IB, het Zeilscheepje en de Slang. Op de hiel is het Goudse wapen 

met de S terug te vinden.  De pijpen zijn dus rechtstreekse nabootsingen van Goudse producten, 

maar ook heeft hij pijpen in een Engelse stijl gemaakt.  In 1753 werden de invoerrechten op 

vreemde pijpen verhoogd om de fabriek van Boy te beschermen en  vanaf 29 januari 1759 

werd alle invoer van pijpen in Noorwegen verboden. Om zijn monopolie te kunnen behouden 

moest Boy wel pijpen door het hele land leveren. Dit was, gelet op de moeilijke handelsroutes, 

merendeels over zee, niet realistisch. In 1762 liep het monopolie af en het invoerverbod werd 

opgeheven. In 1770 verkocht hij de pijpenmakerij. De onderneming is vermoedelijk  tot in het 

begin van de jaren negentig van de 18e eeuw actief gebleven, maar kwaliteitspijpen werden niet 

meer vervaardigd.176 

 Naast het bedrijf van Boy waren er nog een paar kleinere bedrijfjes ontstaan.  Zo opende 

Knut Rist in 1767 een manufactuur in Drøbak; Christopher Bocklum was tussen 1766 en 1781 

werkzaam in Larkollen en Lorentz Wahlstrøm had enkele jaren vanaf 1781 een manufactuur in 

Christiania (Oslo).177 Deze kleinere pijpenmakerijen hebben vermoedelijk alleen  in hun directe 

omgeving pijpen afgezet. Behalve tussen 1759 en 1762 is de eigen Noorse pijpennijverheid 

vermoedelijk nauwelijks  van invloed geweest op de omvang van de import van pijpen. De 

beperkte archeologische vondsten van Nederlandse pijpen kunnen hier geen uitsluitsel over 

geven. Mogelijk is de invoer van pijpen uit het Westerwald wel van invloed geweest op de export 

van Goudse pijpen. In 1760 gingen er nog 20.000 gros (bijna 3 miljoen stuks) pijpen uit het 

Westerwald naar Noorwegen en in 1789 was dit tot bijna niets teruggelopen.178 

 Voor Denemarken eindigde de Dertigjarige oorlog al in 1629. Deze oorlog heeft ook hier, 

net als in Duitsland, voor popularisering van het tabaksgebruik gezorgd. Deense soldaten, die 

het roken van Engelse en Hollandse zeelui hadden geleerd, namen deze gewoonte mee terug 

naar hun land. De vondst (archeologisch en in de archieven) van een ‘winkel’ in Elsinore van de 

weduwe Anne Didrichs, die uit Nederland afkomstig was, leert dat daar al in het allereerste begin 

van de 17e eeuw en mogelijk zelfs eerder pijpen werden verhandeld.179 

 In Denemarken zijn op diverse locaties kleipijpen vervaardigd, mogelijk al voor 1655 door 

een zekere Christian de ‘pipemaker’, maar zeker tussen 1672 en 1846.180 Het hoogtepunt van de 

Deense kleipijpenproductie lag in de tweede helft van de 18e eeuw. Pijpen en tabak werden in 

Kopenhagen verkocht door de handelaren van het kruidenhandelaars-gilde.181 Toen in 1747 de 

uit Engeland afkomstige pijpenmaker Samuel Burton met de productie van pijpen in Kopenhagen 

begon dwong het kruidenhandelaars-gilde, waarvan de leden graag buitenlandse pijpen (vooral 

Hollandse pijpen) verkochten, omdat deze beter waren en meer opbrachten, hem om zijn pijpen 

per gros te verkopen, waardoor hij afhankelijk werd van dat gilde. Ook andere pijpenmakers 

werden hiertoe gedwongen. Door deze druk van het kruidenhandelaars-gilde en om de eigen 

176  Kompier, 1979, p. 6.
177  Ludvigsen, 2009, p. 110-112.
178  Goedewaagen, 1942, p. 6 geeft deze getallen uit een briefwisseling tussen de gilden van Gouda en Höhr in het 
Westerwald  over onjuistheden in prijzen en dus ontduiking van invoerrechten. 
179  Hvass, 1996, p. 14-17.
180  Ahlefeldt-Laurving, 1980, p. 219; Bardenfleth, 2001, p. 136-137.
181  Bardenfleth, 2001, p. 162-163.274 |
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opkomende pijpennijverheid te beschermen belastte de regering de geïmporteerde pijpen in het 

tweede kwart van de 18e eeuw eerst met een hoge heffing, maar toen deze maatregel weinig 

effectief bleek, werd in 1751 bij Koninklijk decreet een totaal importverbod voor Kopenhagen 

uitgevaardigd.182 Vanwege de klachten  van rokers over de slechte kwaliteit van de inlandse pijpen 

en omdat Burton in 1753 met zijn productie stopte, werd eenmalig een import uit Amsterdam 

toegestaan van 40 gros pijpen.183 In 1758 werd het importverbod uitgebreid tot geheel Sjælland. 

Het importverbod werd in 1768 weer opgeheven en vervangen door een hoge importheffing.184  

De effectiviteit van de maatregelen was vooral beperkt omdat de Deense pijpennijverheid pijpen 

van veel mindere kwaliteit afleverde, waardoor de vraag naar de Nederlandse kwaliteitspijp 

bleef bestaan. Bij opgravingen blijkt ongeveer 50% van de gevonden pijpen van Nederlandse 

makelij te zijn. Slechts 20% heeft een Engelse stijl. Pas het bedrijf van Adolph Rømer (1774-begin 

18e eeuw) vervaardigde een betere kwaliteit pijp.185

 In Denemarken had de Kroon een monopolie op de verkoop van pijpen en tabak. Hierdoor 

konden pijpen officieel alleen ingevoerd worden door handelaren die daartoe toestemming 

hadden van de koning. Dat, gegeven de beperkende maatregelen, van enige smokkel sprake 

geweest zal zijn, lijkt waarschijnlijk.

 Het gebruik van tabak is in IJsland, zo blijkt uit archiefgegevens, in ieder geval begonnen in de 

periode 1610-1620. De beschikbare bronnen zijn zeer beperkt en een meer exacte datering van 

het begin van de tabaksconsumptie is dan ook niet te geven.186 Het zijn vooral de walvisvaarders 

en vissers die de tabak naar IJsland  gebracht hebben. Mogelijk zijn Nederlandse of Engelse zeelui 

de eersten die het roken van tabak geïntroduceerd hebben.187

 Pijpen en tabak zijn op twee manieren in IJsland ingevoerd. De officiële invoer werd vanaf 

1602 gereguleerd door  het Deense handelsmonopolie. IJsland maakte tot 1814 deel uit van 

het Koninkrijk Denemarken. Van 1602 tot 1787 was de gehele handel met IJsland in handen 

van de Deense Kroon, waardoor ook daar de officiële invoer van pijpen en tabak in handen 

was van daartoe goedgekeurde handelaren. Vermoedelijk zijn door deze handelaren slechts 

pijpen aangevoerd van een beperkte groep pijpenmakers die een relatie met deze handelaren 

hadden. Vanaf 1614, toen de uitreding niet meer in Hamburg, maar in Kopenhagen plaatsvond, 

werden, naast Duitse schepen, ook Hollandse schepen door Denemarken ingezet om de handel 

met IJsland te onderhouden. Daarnaast werden pijpen en tabak door zeelieden het land 

binnengesmokkeld. De omvang van de smokkel was groot. Zowel handelsschepen als ook vissers 

namen aan deze handel deel. Vooral tabak en brandewijn werden geruild voor wollen producten 

zoals sokken. De Hollandse tabak gold als de beste en heette op IJsland ‘langferŏamannstóbak’ of 

wel ‘reizigerstabak’.188 Met deze tabak werden ook pijpen het land binnengebracht.  

182  Bardenfleth, 2001, P. 166-170. Forbud paa fremmede Tobaks-pibers Indførset i Kiøbenhavn, 1751.
183  Vermoedelijk Goudse pijpen.
184  Bardenfleth,.2009.
185  Duco, 1980, p. 1-6.
186  Mehler, 2003, p. 170.
187  Mehler veronderstelt dat dit Engelsen waren, echter gelet op het grote aandeel in visserij en walvisvaart van de 
Nederlanders lijkt deze veronderstelling speculatief. Ook wordt deze veronderstelling niet gestaafd door archeologische 
vondsten of archiefbronnen.
188  Thomas, 1935, p. 179. | 275
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Na 1787 mochten alle Deense onderdanen met IJsland handel drijven. De handel werd pas in 

1855 geheel vrij.

 In Rusland gold vanaf 1634 een streng rookverbod uitgevaardigd door Tsaar Michail 

Fedorowitsch die van 1613 tot 1645 regeerde. Niet alleen geldboetes, maar ook het afsnijden van 

de neus van de roker, behoorde tot de straffen die werden opgelegd. Het roken werd ook door de 

Russisch Orthodoxe Kerk sterk afgekeurd en er gold het gezegde dat degene die rookte slechter 

was dan een hond. Alleen buitenlanders mochten roken. Tsaar Alexi Michalowitsch stond de 

verkoop van tabak kortstondig toe, maar verbood dit weer in 1649.189 Onder Tsaar Peter I, die 

van 1689-1725 regeerde, werd het tabaksverbod eerst verzacht en in 1697 opgeheven.190 Pas 

vanaf het laatste decennium van de 17e eeuw kwam de stroom van Nederlandse tabakspijpen 

naar Rusland op gang. 

 Nadat Tsaar Peter I in 1698 Engeland bezocht had, mochten alleen de Engelsen tabak naar 

Rusland uitvoeren. De interne Engelse problemen met de Russische Compagnie en de problemen 

die de Russische overheid veroorzaakte voor de Engelse handelaren van de Russische Compagnie 

en de import van tabak via ondermeer Zweden leidde er toe dat de overeenkomst tussen 

Engeland en Rusland weinig effectief bleek.191 Later wilden enige handelaren met behulp van 

Engelse kennis van tabaksverwerking in Moskou een tabakmanufactuur opzetten. Dit werd echter 

niet verwezenlijkt omdat de Engelse regering niet kon instemmen met het verdrag hierover en 

de Engelse gezant in Moskou in 1705 de opdracht gaf om de reeds aanwezige inrichting van 

de manufactuur te vernietigen. Tot ca. 1725 leidde dit tot een ernstige verstoring in de relatie 

tussen Rusland en Engeland en werden aan de handel met Engeland door de Russische regering 

beperkingen opgelegd.192 De tabakshandel  van Engeland met Rusland kwam hierdoor in de 18e 

eeuw, met een kleine uitzondering van de periode 1710-1714, niet meer tot enige bloei.193 Zowel 

in Moskou als in St. Petersburg werden later in de 18e eeuw tabakspijpenmanufacturen opgericht. 

Vermoedelijk heeft de verstoring van de tabakshandel met Engeland  ook de import van Engelse 

pijpen zeer geschaad. Bij opgravingen worden er dan ook nauwelijks Engelse pijpen gevonden, 

maar wel Nederlandse pijpen.

 De aanvoer van pijpen naar Moskou verliep na 1721 voor het grootste deel  via het in 1703 

gestichte St-Petersburg. Tot de vrede van Nystad in 1721, die de oorlog met Zweden afsloot, 

heeft de aanvoer van pijpen naar Moskou via de haven van Archangel plaatsgevonden.194 Na  

1721 bleven de Nederlanders meer dan de Engelsen op Archangel varen. In de periode 1721-

1740 liepen er minder Nederlandse schepen in Archangel binnen dan in St-Petersburg, echter in 

tonnage was er nauwelijks een verschil.195 Omdat pijpen vaak als een klein deel van een lading 

naar de Oostzeehavens  werden vervoerd, mag aangenomen worden dat door het grotere aantal 

Nederlandse schepen dat op St-Petersburg voer, het zwaartepunt van de Russische import van 

Goudse pijpen van Archangel naar St-Petersburg verschoof. Uit de Russische archieven blijkt dat 

189  Surabian, 1985, p. 92.
190  Surabian, 1997, p. 74, 76.
191  Price, 1961, p. 62-73
192  Surabian, 1997, p. 76, 77.
193  Price, 1961, p. 101.
194  Veluwenkamp, 2000, p. 179.
195  Veluwenkamp, 2000, p. 180.276 |
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de Nederlandse schepen, die in 1721 en 1722 in St. Petersburg aanmeerden, ieder minstens 

6 tonnen pijpen aan boord hadden.196 Dit correspondeert met de grote behoefte aan West-

Europese luxe goederen in Rusland na de vrede met Zweden.

 In 1723 werd door de Tsaar een commissie ingesteld die mensen moest zoeken om een fabriek 

voor servies en pijpen op te zetten. De nieuwe fabriek kon rekenen op privileges. Een van de 

eersten die zo’n fabriek opzette was de handelaar A. K. Grebenschikov, die vanaf 1724 lange tijd de 

eerste pijpen- en tegelfabriek bezat. Hij werd hierin geholpen door de Nederlander A. Kroonveld 

die spoedig werd vervangen door S. I. Politov. In 1725 had de manufactuur al 21 werknemers 

en produceerde 1510 gros per jaar.197 Bij opgravingen worden ook regelmatig pijpen van lokale 

makelij aangetroffen zoals blijkt uit opgravingsformulieren.198 Doordat in Moskou, maar ook in 

St. Petersburg geschikte klei moeilijk te verkrijgen was, was de animo lange tijd niet groot om 

pijpenmanufacturen op te zetten.199

 In St-Petersburg werd in 1744 de Porseleinfabriek van St. Petersburg gesticht die zeker in de 

periode 1744-1758 kleipijpen geproduceerd heeft. Daarna volgden andere pijpenmakerijen.200

De beperkingen die aan het roken werden gesteld in de 17e eeuw, de moeilijkheden tussen 

Engeland en Rusland en het grote aandeel van de Nederlanders in de Oostzeevaart en de vaart 

op Archangel hebben ertoe geleid dat uit de eerste helft van de 18e eeuw vooral pijpen uit Gouda 

in Moskou en St. Petersburg worden aangetroffen. Pas in de tweede helft van de 18e eeuw nam 

het aandeel van de Nederlandse pijp sterk af en kwamen de meeste buitenlandse pijpen uit 

Duitsland.201 

 Engeland was voor de Nederlandse export van kleipijpen vrij onbelangrijk. Dit  is vooral te 

danken aan de  Engelse pijpennijverheid, die zeer verspreid door het land, voldoende produceerde 

om in de binnenlandse vraag te voorzien, maar ook de Engelse oorlogen, de Navigation Acts,  

importbeperkingen en invoerverboden hebben er voor gezorgd dat er nooit sprake is geweest 

van een echte import van Nederlandse pijpen in Engeland.202  De scheepvaartwet van 1660 en 

de tweede scheepvaartwet van 1663 (de Staple Act) waren het meest remmend voor de export. 

Er waren daarnaast een aantal invoerverboden in de 17e eeuw zoals het invoerverbod  uit het 

‘Westminster Pipe Makers Guild Charter’ van 1619 en 1634 en het ‘London and Westminster 

Pipe Makers Guild Charter’ van 1663. In totaal was er nagenoeg gedurende de gehele 17e eeuw 

een invoerverbod voor Hollandse pijpen.203 Tegen het einde van de 17e eeuw mochten pijpen 

weer legaal worden ingevoerd.  Tussen 1696 en 1698 en in de eerste twintig jaar van de 18e 

eeuw was er een invoerheffing. Uit een archiefstuk uit 1719 blijkt dat de import was verboden, 

maar dat Engelse handelshuizen wel pijpen uit Nederland mochten halen voor de slavenhandel, 

196  Surabian, 1997, p. 78.
197  Dit is een geringe productie voor een bedrijf van die omvang.
198  Kondrashev, opgravingsformulieren 2009.
199  Surabian, 1995, p. 93.
200  Surabian, 1997, p. 81, 82.
201  Surabian, 1995, p. 96. Surabian noemt hier de import van pijpen uit het Westerwald. Dit lijkt weinig waarschijnlijk 
vanwege de Nederlandse beperkingen op de doorvoer van pijpen (zie paragraaf 2.7.). Vermoedelijk gaat het om pijpen uit de 
Pruisische pijpenfabrieken.
202  Higgins, 2011, p. 201. De Lange van Wijngaarden, 1817, p. 415,
203  Oswald, 1975, p. 120. | 277
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omdat de Nederlandse pijpen goedkoper waren dan de Engelse.204 In 1789 werd de import van 

Nederlandse pijpen in Engeland verboden.205 Dat er toch incidenteel partijen Goudse pijpen in 

Engeland illegaal werden ingevoerd, zoals in Plymouth  en Kingston upon Hull rond het midden 

van de 17e eeuw,  is vooral te verklaren door de hogere kwaliteit die de Goudse pijpen hadden.206 

Nederlandse pijpen worden in Engeland vooral in kustplaatsen gevonden en zijn vermoedelijk 

meegenomen door bemanningsleden van schepen. Er zijn in Engeland hele landstreken waar, 

ondanks gedegen onderzoek, geen Nederlandse pijpen zijn aangetroffen. Voorbeelden hiervan 

zijn: de West Midlands en Severn Valley, Warwickshire en het grootste deel van het binnenland 

van  Yorkshire.207

 Tabak werd in Engeland al rond het midden van de 16e eeuw geïntroduceerd en vaak 

wordt gesteld  dat de eerste pijpen al vanaf 1560 werden vervaardigd.208 Hieraan wordt thans 

getwijfeld (zie paragraaf 1.4.2.). Al aan het einde van de 16e eeuw werden er, gelet op vondsten 

in Nederland, Engelse pijpen naar Nederland gebracht.209 Rond 1620 was de pijpennijverheid 

over grote delen van Engeland verspreid en vanaf het midden van de 17e eeuw waren er 

nauwelijks plaatsen in Engeland te vinden die niet binnen een afstand van 10 tot 20 mijl van de 

dichtstbijzijnd gevestigde pijpenmaker gelegen waren.210 Import was dan ook in Engeland niet 

nodig en het is dan ook aannemelijk dat het overgrote deel van de pijpen die afkomstig zijn uit 

Nederland in Engeland binnengekomen zijn als persoonlijk eigendom van zeelui en reizigers. Van 

gerichte import van Nederlandse pijpen is in Engeland vermoedelijk nauwelijks sprake geweest. 

Dit ondanks het feit dat de Nederlandse kwaliteitspijp beter vormgegeven en afgewerkt was dan 

de Engelse producten (afbeelding 3.1.4.2.).

De vroegste uit Ierland bekende pijpenmaker startte zijn werk rond 1650 in Waterford.211 De 

omvang van de Ierse pijpennijverheid bleef in de 17e en 18e eeuw beperkt en zowel uit Engeland 

als ook uit Nederland moesten pijpen worden ingevoerd om aan de lokale vraag te voldoen.212 Er 

werden tot in het midden van de 20e eeuw pijpen in Ierland vervaardigd. Vooral in de eerste helft 

204  Het is de vraag of niet ook de kwaliteitseisen die de inheemse slavenhandelaren aan de pijpen stelden een rol gespeeld 
hebben. Zie ook paragraaf 3.3.1.1.
205  Walker, 1977, p. 265.
206  Oswald, 1970, p. 230-231.
207  Higgins, 2013, p. 154.
208  Higgins, 2009, p. 41.
209  Echte export is nooit aangetoond en ook onwaarschijnlijk.
210  Higgens, 2009, p.43.
211  Norton, 2013, p. 31-36.
212  Norton, 2009, p. 75-78.

AFBEELDING 3.1.4.2.: 
Typische laat 17e-eeuwse 
Engels pijpenmodel met 
een afgesneden bovenzijde 
van de ketel. Niet geglaasd 
en gebotterd en geen 
kopradering. Collectie auteur, 
foto Bert van der Lingen.
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van de 19e eeuw was de eigen productie in Ierland aanzienlijk. Het merendeel van de pijpen die 

in Ierland gevonden worden zijn dan ook in dat land geproduceerd.213

Uit het door Engeland bestuurde Ierland is wel invoer van Hollandse pijpen bekend, zoals uit 

een aantal advertenties uit het laatste kwart van de 18e eeuw uit Waterford blijkt.214 Zowel uit 

de 17e als ook uit de 18e eeuw zijn vondsten van Nederlandse pijpen bekend. Informatie over 

importverboden of heffingen is helaas niet beschikbaar.

 De eerste vermelding van een pijpenmaker in Schotland is uit 1618 als William Banks 

uit Edinburgh genoemd wordt als pijpenmaker. Hij kreeg een koninklijk monopolie op het 

vervaardigen van pijpen. Dit monopolie behield hij gedurende de eerste helft van de 17e eeuw. 

Dit verhinderde niet dat grote aantallen Nederlandse pijpen het land binnenkwamen.215 In 1660, 

toen het economische klimaat verbeterde en het roken algemeen in Schotland verbreid was,  

waren er pijpenmakers in Edinburgh, Leith, Glasgow en Stirling.216 Vanaf 1661 werd er een hoge 

belasting op ingevoerde pijpen geheven en werd de maximum prijs van een gros pijpen bepaald 

op 18s Scots.217 Door de hoge invoerbelasting werden de Nederlandse pijpen te duur om voor de 

maximum prijs te kunnen worden verkocht.218  Maar ook door de Engelse oorlogen (1652-1654 

en 1664-1667) werd de invoer van Nederlandse pijpen geremd. De invoerheffingen veranderden 

na 1688, het jaar van de ‘Glorious Revolution’, in een zeer complex systeem dat herhaaldelijk 

werd gewijzigd en waarbij aardewerk en pijpen op dezelfde manier werden belast. De heffingen 

waren sterk afhankelijk van de daarover met de handelaren gevoerde onderhandelingen. In 1725 

bedroeg de heffing ongeveer 30% van de waarde.219 In de 18e en 19e eeuw werden nauwelijks 

nog pijpen vanuit Nederland ingevoerd.220

 Hoewel er in het begin van de 18e eeuw niet veel meer werd ingevoerd uit Nederland is er 

toch  een vermelding in de National Archives of Scotland van een bestelling in 1715 van twee 

dozijn Nederlandse pijpen voor een begrafenis.221 Kennelijk wilde men bij die begrafenis een 

pijp van hoge kwaliteit aan de gasten kunnen aanbieden. Ook in een verkoopakte van pijpen die 

binnen waren gekomen in de haven van Montrose in 1710 is sprake van kwaliteitspijpen: ‘Chist 

and boxes of fine long Dutch pipes and also a number and quantity of Chists and boxes of short 

pipes’.222 Deze data duiden er op dat in Schotland incidenteel nog pijpen werden ingevoerd in 

het begin van de 18e eeuw en dat het daarbij vooral om pijpen van een hoge(re) kwaliteit ging.223

213  Davey & Norton, 2013, p. 141.
214  Finns Leinster Journal Sat. Nov. 28 1772, p. 2; Idem. Sat 1 August 1789, p. 4.; Idem. Wernesday November 30 - 
December 3, 1786, p.1.
215  Gallagher, 1995, p. 1131.
216  Gallagher, 1987, p. 3-13.
217  APS, VII, 65. Met dank aan Dennis Gallagher.
218  Gallagher stelt (Gallagher, 1987) dat de pijpen aan boord van de Kennemerland en de Dartmouth  inzicht geven 
over de verspreiding van de pijpen. Dit geldt zeker niet voor de verspreiding in Schotland omdat de Kennemerland een 
Oostindiëvaarder was op weg naar de Oost; de Dartmouth was een Engels oorlogsschip. Zie: Martin, 1987, p. 211 en Martin & 
Martin, 1987, p. 225.
219  Taylor, 2017, p. 28-29.
220  Davey, 2009, p. 119, 122.
221  NAS GD 112/64/18: Account of food furnished for Carwhin’s funeral by Thomas Fenton, merchant in Edinburgh, 1715. 
Met dank aan Dennis Gallagher. 
222  NAS RD3/123p 59-62. 21 maart 1710. Met dank aan Dennis Gallagher.
223  Gallagher, 2018, p … In druk. | 279
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In Amerika werden Nederlandse pijpen tot aan de stichting van Nieuw-Amsterdam vooral 

meegenomen door bezoekende schepen. Daarna ontstaat er een geregelde import tot aan de  

overname van Nieuw-Amsterdam toen de Navigation Acts officieel golden, omdat New York toen 

deel uitmaakte van het Britse Rijk. De Navigation Acts werden echter in New York van 1664 

tot 1679 minder gehandhaafd om de van oorsprong Nederlandse bevolking niet tegen het 

hoofd te stoten. In het Chesapeak gebied was er in de tweede helft van de 17e eeuw te weinig 

handhavingscapaciteit en te veel internationale handel om deze handelsbelemmeringen door te 

voeren (zie verder paragraaf 3.4.2.). Door de beperkte handhaving in New York en het Chesapeak 

gebied kon de export, zeker tot ca. 1680 of zelfs iets langer, vrij ongestoord worden voortgezet. 

Daarna was er gedurende honderd jaar geen export mogelijk. Pas nadat de Amerikaanse 

Vrijheidsoorlog in 1783 was geëindigd kwam er weer enige export op gang.

3.2. Gouda als maatgevend centrum en de grenzen van de beïnvloeding 
van andere producties

De meeste Nederlandse pijpenmakers hadden in de 17e eeuw en in grote delen van de 18e eeuw 

een grote voorsprong op alle buitenlandse centra wat betreft de kwaliteit die zij konden leveren. 

Vooral de Goudse pijp, die in het midden van de 18e eeuw haar hoogtepunt bereikte, was in 

kwaliteit nauwelijks te evenaren. In de tweede helft van de 18e eeuw werd die voorsprong ten 

opzichte van een aantal buitenlandse centra minder en in enkele centra werd de kwaliteit van 

de fijne en de porceleijne  pijp benaderd. De voorsprong uitte zich in de perfecte manier van 

kasten, afwerken en bakken, de rookeigenschappen, maar ook in de uitgewogen vormgeving.224  

Het is dan ook geen wonder dat in tal van landen gepoogd werd dit kwaliteitsproduct te imiteren 

en zelfs als dat niet lukte te proberen een graantje mee te pikken van het Goudse succes door 

merken en naamstempels te vervalsen om zo het eigen inferieure product maar Gouds te laten 

lijken. Vooral in de 18e eeuw werd het Goudse product op tal van plaatsen nagemaakt. Maar 

de invloed blijkt niet alleen uit de vervalsingen. Ook was de standaard door de Nederlandse 

pijpenmakers zodanig gezet dat in andere streken, in binnen- en buitenland, de ontwikkeling van 

het Hollandse, vooral Goudse, model werd gevolgd. Veelal wordt aangenomen dat de Goudse 

pijp in nagenoeg heel West-Europa maatgevend geweest is. Onderzoek van de laatste jaren 

maakt het mogelijk dit beeld te nuanceren.225

 De vraag dient hier dan ook gesteld te worden hoe ver de invloed van met name de Goudse 

pijp reikte en welke gradaties van beïnvloeding kunnen worden onderscheiden en of er factoren 

kunnen worden aangewezen waarom die beïnvloeding zover reikte en niet verder. 

Om de grenzen van de beïnvloeding te bepalen moet hier allereerst gekeken worden naar de 

twee hoofdontwikkelingen in de pijpenproductie in Europa:226 

224  Zie ook paragraaf 3.1.2. De citaten over de kwaliteit van de Belgische pijpen uit 1770 en 1782 laten zien hoe groot de 
verschillen met de Goudse pijpen waren en waardoor deze verschilden in kwaliteit.
225  Stam, 2017, p. 103-105.
226  De Haan, 2013, p. 115-123.280 |
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In West-Europa is de Engels/Nederlandse stijl dominant. Bij deze uit witbakkende klei 

gekaste pijpen bestaan kop en steel uit één stuk. Veelal hebben deze pijpen een hiel. Zoals 

reeds aangegeven is dit type pijp het eerst tot ontwikkeling gekomen in Engeland. Al spoedig 

werden ook in Nederland pijpen van dit type vervaardigd. De verspreiding van dit type naar 

andere productiecentra verliep zowel vanuit Engeland als Nederland.  Vanaf ongeveer 1620 

werd het Hollandse model steeds meer maatgevend voor de productie van de West-Europese 

continentale steelpijp. Aanvankelijk was de Amsterdamse pijp dominant, maar na 1640/50 werd 

de Goudse pijp maatgevend en zou dat ook tot in het begin van de 19e eeuw blijven. Er zijn veel 

onduidelijkheden over hoe dit type pijp in de laatste decennia van de 16e eeuw in Engeland tot 

ontwikkeling kwam en of en zo ja van welke type indiaanse pijpen deze zijn afgeleid.

 In Turkije en Zuidoost-Europa, Italië, Spanje en Polen kwamen pijpen tot ontwikkeling met 

een losse kop en een (meestal) houten steel (insteekkoppen) (afbeeldingen 3.2.1. tm. 3.2.3.). 227  

Hoe de tabak en het roken in het Ottomaanse rijk bekend werd is moeilijk na te gaan. Al in 1576 

werd er volgens Ferenc Balogh aan het hof van de Sultan gerookt.228 Maar er is ook al een eerdere 

vermelding uit het Ottomaanse rijk:  in 1574 verbood de magistraat in Debrecen (Hongarije) 

het roken.229 Veelal wordt aangenomen dat de tabak vooral door Engelse zeevaarders rond 

het jaar 1600 naar het Turkse rijk is gebracht en dat alle eerdere berichten slechts incidenteel 

tabaksgebruik betreffen.230 Ook worden de Portugezen genoemd als de eersten die de tabak naar 

het Midden-Oosten brachten.  Aanvoer door de Engelsen roept vervolgens de vraag op waarom 

in Turkije niet het Engels/Nederlandse type pijp werd gebruikt en verder werd ontwikkeld.  

De verschillende theorieën die daarover bestaan zijn geen van alle overtuigend.231  De grote 

culturele verschillen tussen het Ottomaanse rijk en de landen in Noordwest-Europa zullen zeker 

bijgedragen hebben aan het feit dat beide typen pijpen zo lang naast elkaar zijn blijven bestaan.

De eerste kleipijpen werden in Turkije vermoedelijk al in het begin van de 17e eeuw vervaardigd. 

De vroege Ottomaanse pijpen werden veelal gemaakt van wit of grijs bakkende klei, terwijl later 

vooral een fijne roodbakkende klei werd gebruikt. Verspreid over het Turkse rijk waren er vele 

pijpenmakerijen (afbeelding 3.2.2.).232 

 Gesteld kan worden dat het voorbeeld van de Ottomaanse pijp in grote delen van Zuidoost- 

227  Voor de Oekraïne zie de Haan, 2013, p. 36-43.
228  Osskó, 2000, p. 19. Ferenc Balogh was de ambassadeur van János Zsigmond, prins van Transylvania,  in Konstantinopel. 
229  Van der Lingen, 2003, p. 130; Haider, 2000, p. 20.
230  Cremer, W., 2012, p. 179-184 geeft hierover het meest volledige overzicht met bronnen uit zowel de regio , van reizigers 
en Europese auteurs. 
231  Voor een overzicht zie Cremer, 2012.
232  Cačić, 2011, p. 29. Zie voor Hongarije ook Ridovics, 2009, p. 65-73.

AFBEELDING 3.2.1.: Ottomaanse 
kleipijpen uit het eind van de 17e 

eeuw of het begin van de 18e eeuw. 
Linker pijp vermoedelijk Turks 

( gevonden in een 17e-eeuwse 
context in Amsterdam), rechter pijp 

onbekend, maar mogelijk Egypte. 
Foto en collectie auteur.
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Europa, in Italië en Spanje, maar ook in Noord- en West-Afrika de vormgeving van de daar 

vervaardigde pijpen sterk heeft beïnvloed.233 Ook linguïstisch zijn er door heel Oost-Europa 

opvallende overeenkomsten voor het woord voor een pijp met een losse kop: De Turkse naam 

was Lule; In de Oekraïne en Polen heetten deze bijvoorbeeld Lulka en in Rusland Trubka.234 

Aan de grenzen van het Oostenrijks-Hongaarse  rijk ontstonden al in de 17e eeuw de eerste lokale 

pijpenmakerijen waar een Zuidoost-Europees / Austro-Hongaars type pijp werd vervaardigd 

(afbeelding 3.2.3.).235 De productie in Debrecen (Hongarije) begon toen reeds, net als de 

productie in Schemnitz (nu Banská Štiavnica).236 In Transdanubië, in Körmend, Bonyhád, Vasvár 

en Pápa kwam de productie pas in de 19e eeuw van de grond, en in Theresienfeld nog later.237 In 

Zelevo in Kroatië werden al vanaf het begin van de 18e eeuw pijpen vervaardigd die een hybride 

zijn van Turkse, Oostenrijks-Hongaarse en Italiaanse voorbeelden.238 239 

In Italië zijn op tal van plaatsen pijpen vervaardigd van het type insteekkop met een losse steel. 

Er bestaat nog steeds geen goed overzicht van de belangrijke Italiaanse productiecentra.240 Het 

233  Zie bijvoorbeeld Gruia, 2012, p. 136-137. Stam, 2016, p. 205.
234  Svitlana, 2012, p. 1, Zimmermann, 2012, p. 13.
235  Gačić, 2011, p.31. Hier kunnen slechts de belangrijkste centra worden genoemd, waarbij de nadruk gelegd is op centra 
uit de 17e , 18e en begin 19e eeuw. 
236  Szalay Emőke, 2009, p. 5. Levárdy, 1994, p. 98-99.  Glocko, 2007, p. 8.
237  Nagy, 2000, p. 45-55. 
238  Bekić, 2001, p. 46.  
239  De Haan, 2015, p. 85-91.
240  Verrocchio, 2009, p. 243.

AFBEELDING 3.2.2.: 
Turkse pijp, rode 
klei, 19e eeuw. Foto 
en collectie auteur.

AFBEELDING 3.2.3.: 
Negentiende-eeuwse pijpen 
van Weigand (Slowakije) 
Johann Partsch II (Theresienfeld, 
Oostenrijk) en Honig 
(Schemnitz, Slowakije). 
Foto en collectie auteur.239
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meest bekende centrum was Chioggia nabij Venetië.241  Hier werden zeker al pijpen vervaardigd 

vanaf 1655.  

 Een uitzondering op het Italiaans type zijn de steelpijpen die in Oriago werden vervaardigd. 

Op 20 maart 1793 werd aan een zekere Severino Meydel  door de Vijf ‘Savi’ toestemming 

gegeven om in Oriago (nabij Venetië) pijpen te vervaardigen ‘ad uso di Inghilterra ed Olanda’  

[op Engelse en Nederlandse wijze]. In hetzelfde document werden, om de wenselijkheid van 

de oprichting van een pijpenfabriek te onderbouwen, ook aantallen buitenlandse pijpen 

genoemd die werden ingevoerd in de periode 1790-1792.242 Helaas zijn deze getallen niet 

uitgesplitst naar land van herkomst.  De fabriek heeft vermoedelijk niet lang bestaan. 

In 1980 zijn bij opgravingen op het terrein van de 17e- en 18e-eeuwse tabakmanufactuur in  

Fodamenta delle Penitenti in Venetië grote hoeveelheden steelpijpen aangetroffen die WM 

op de ketel hebben staan.243 Deze pijpen lijken kopieën te zijn van Engelse (William Manby, 

Londen) en Nederlandse exportpijpen (Frans Verzijl , Gouda) die ondermeer naar Venetië 

werden uitgevoerd. De gevonden pijpen  worden in verband gebracht met de pijpenfabriek 

in Oriago.244 Het lijkt dus waarschijnlijk dat onder de pijpen die in het document van 20 

maart 1793 werden genoemd ook pijpen van de Goudse pijpenmaker Frans Verzijl waren.245 

In Catalonië zijn, vooral in de 18e en 19e eeuw, op beperkte schaal , in de omgeving van Palamós, 

Barcelona en Parafrugell, pijpen vervaardigd, die typologisch verwant zijn aan de Italiaanse 

pijpen zoals die ondermeer in Chioggia vervaardigd werden.246  Veel vondsten van andere type 

pijpen (alle insteekkoppen) zijn nog niet goed te dateren omdat zowel geschreven bronnen als 

ook goed dateerbare vondsten ontbreken.247 

 Mogelijk is de productie in Catalonië al eerder dan het tweede kwart van de 18e eeuw van 

start gegaan.

De bovenstaande tweedeling in de productie van pijpen (steelpijpen en pijpen met een 

insteekkop) is tot ver in de 18e eeuw een vrijwel absoluut gegeven.248 Pas tegen het eind van 

de 18e eeuw kwam hierin enige verandering doordat bijvoorbeeld in Marseille insteekkoppen 

vervaardigd werden.249 In de 19e eeuw nam de diversificatie verder toe. In Uslar en Grossalmerode 

werden al in het begin van de 19e eeuw de zogenaamde ‘negerpijpen’ vervaardigd en in Ruhla 

werden al in de eerste helft van de 19e eeuw fraaie gezichtspijpen vervaardigd, alle met losse 

stelen.250 Maar bijvoorbeeld ook de grote Franse fabrieken produceren vanaf het tweede kwart 

241  Vergelijk Naccari, 1996 en Bosculo, 2000.
242  Archivio di Stato Venezia: Archivio V.Savi di Mercanzia : Terminazione. In een brief van A. Halmos d.d. 8 juni 2009 
aan R. D. Stam. Genoemd worden voor 1790-1791: 63.624 pijpen en voor 1792: 118.266 pijpen. In Boscolo, 2000 staat op 
blz. 128 een korte opsomming van de voorwaarden in deze overeenkomst. Deze gegevens in Boscolo, 2000 zijn (zonder 
bronvermelding) eveneens afkomstig van A. Halmos, maar zijn hier verder niet relevant.
243  Halmos, 2013, p. 51-61.
244  Bijdragen van Jacqui Pearcy en van David Higgins op het AIP congres te Grasse , 5 november 2010.
245  Van der Meulen, 1981, p. 59. De WM pijpen van Frans Verzijl waren gemerkt met de gekoonde L.
246  Cruañas, 1974, p.316-324; Sagalès, 1998; Pascual, 2003, p. 60, 61; Saladich i Garriga, 2003, 38 p.
247  Heredia Bercero, 2012, p. 167.
248  Mehler toont in haar dissertatie over de kleipijpen uit Beieren 1 insteekkop, die echter wel, aansluitend bij Nederlandse 
pijpen, een hiel heeft. Mehler, 2010, p. 396.
249  Raphaël, 2003, p. 14-16. Aanvankelijk produceerden de pijpenmakerijen in Marseille vooral ‘Hollandse’ pijpen. Al 
spoedig werden ook insteekkopen vervaardigd die in het Middellandse Zeegebied veelgevraagd waren. 
250  Seeliger, 1993, p. 146. Stephan, 1995, p. 168, e.v. Pollner, 1997, p. 63-64. De Haan, 2017, p.  149-169. | 283
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van de 19e eeuw insteekkoppen. Vanaf het midden van de 19e eeuw werden in Noordwest-

Europa de insteekkoppen in veel centra naast de pijpen uit één stuk vervaardigd. De Nederlandse 

pijpenmaker Goedewaagen speelde pas laat op deze ontwikkeling in. Omgekeerd ontstond in 

Zuidoost-Europa zelden een productie van steelpijpen.

 Uit bovenstaande gegevens is het duidelijk dat de invloed op andere centra van de Engels/

Nederlandse stijl binnen Europa beperkt is tot  de West-Europese landen, het Oostzeegebied, 

Scandinavië en Ierland, alle gebieden waarheen veel export plaatsvond. Dat wil echter niet 

zeggen dat er naar gebieden waar de productie gekenmerkt werd door de insteekkoppen geen 

export vanuit Nederland heeft plaatsgevonden. Daarbij moet ondermeer gedacht worden aan 

Nederlandse importen in Noord-Spanje, Portugal, Noord-Italië en Polen. Ook zijn er enkele 

Goudse pijpen bekend die gemaakt zijn voor de Osmaanse smaak (zie bijvoorbeeld afbeelding 

3.2.4.).251

Het is hier goed om per land/gebied nader in te gaan op de beïnvloeding van de daar aanwezige 

productiecentra. Vooral Duitsland, waar zeer veel onderzoek is gedaan, laat een duidelijk beeld 

zien van de verschillende vormen van beïnvloeding en van de eigen stijlen en technieken die 

daarbinnen ontwikkeld zijn.

De Duitse pijp is sterk beïnvloed door de Nederlandse producten. In het overgrote deel van de 

Duitse productiecentra is in de 17e en 18e eeuw de vormgeving van de Nederlandse pijp op de 

voet gevolgd zo niet geïmiteerd. Al moet daarbij aangetekend worden dat de vormontwikkeling 

soms op enige afstand plaatsvond.252 

 Slechts in enkele centra wijkt de ontwikkeling sterk af. Daarbij moet een onderscheid gemaakt 

worden tussen de vorm/versiering van de pijp en de productiewijze. Voorbeelden van sterke 

afwijkende vormgeving/versiering komen voor in de producties in Beieren onder de Appaltators 

in een tijd dat daar nauwelijks Nederlandse pijpen konden worden ingevoerd (afbeeldingen 

3.1.1.1.1. en  3.2.5. laten pijpen zien die wel globaal de Nederlandse vormontwikkeling volgen, 

terwijl afbeelding 3.2.6. voorbeelden van sterk afwijkende vormgeving laten zien). 253 

251  Van der Lingen, 2014, p. 51. Merk de Roemer op de in afbeelding 3.2.4. getoonde pijp was in  die periode in handen van 
achtereenvolgens Pieter Schoonevelt, Jan Pieters Schoonevelt  en Pieter Fierens.
252  Heege, 2003, p. 12. Stam, 2017, p. 104-105.
253  Korpershoek, 2016, p. 197-200. Heege, 2018, p. 374 geeft aan dat deze pijp ook in ede Elzas gemaakt zou kunnen zijn. 

AFBEELDING 3.2.4.: 
Turks model pijp met een 
insteeksteel. Op de ketel NMN 
tussen twee Roemers. Gouds, 
1700-1740. Pijpenmaker 
onbekend. Collectie auteur, foto 
Bert van der Lingen.
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254

Dit gold ook voor pijpen uit Frankenthal /Mannheim na 1650, waar één van de grootste 

Duitse productiecentra van die tijd was (zie afbeelding 3.1.1.2.3.).255 Maar ook bij deze pijpen 

is duidelijk sprake van een Noord-Europese basisvorm en productiewijze en volgt de vorm 

de vormontwikkeling van de Nederlandse pijp op afstand.256 Het is dan ook voornamelijk de 

versiering van deze pijpen die sterk afwijkt. Dit gold ook voor eind 17e-eeuwse pijpen uit Keulen 

van de M.P-pijpenmaker, waarvan de versiering en het merk dat op de ketel in de vorm was 

aangebracht (afbeelding 3.1.1.2.2.), sterk verschilt van West-Nederlandse voorbeelden uit die 

tijd en ook niet aansluit bij de productie in het nabijgelegen Maastricht.257 Een Jonaspijp uit 

Keulen uit het tweede kwart van de 17e eeuw wijkt alleen qua decoratie op detail af van de 

Nederlandse voorbeelden (zie afbeelding 3.1.1.2.1.).258

 Een andere situatie doet zich voor bij pijpen, vervaardigd na het midden van de 17e eeuw, die 

in het oosten van  Sachsen en aangrenzende gebieden gevonden worden.259 Voor deze pijpen is 

een andere techniek gebruikt om deze te maken. Deze pijpen zijn niet in een tweedelige vorm 

gemaakt, maar hier zijn kop en steel los van elkaar vervaardigd en later samengesteld (afbeelding 

3.2.7.).260 

254  Uit Mehler, 2010, p. 398.
255  Zie bijvoorbeeld Mehler, 2009 en Schmaedecke, 2002, p. 19-34. 
256  Jensen, 1990, p. 90-100. Wirth, Teutsch, 2007, p. 75, 80-84. Mehler, 2004, p. 88-92. Mehler, 2009, p. 321-323. 
Schmaedecke, 2002, p. 19-34. veel van deze pijpen zijn bijvoorbeeld gebotterd en hebben een radering rond de bovenrand van 
de ketel.
257  Stam, 1995, p. 2-20. Zie ook Stam, 2017, p. 106.
258  Stam, 2014, p. 19-20. De Jonas draagt een kroon en de steel heeft bloemmotieven.
259  Kügler, 2002, p. 91-95. Kluttig-Altmann & Kügler, 2003, p. 90-96.
260  Deze pijpen zijn vanaf ca. 1660 vervaardigd en het hoogtepunt van deze productie ligt rond 1700.

AFBEELDING 3.2.6.: Pijpen 
uit Beieren met een duidelijk 

afwijkende vormgeving. 
Datering 1640-1710. 254

AFBEELDING 3.2.5.: Laat 17e-eeuwse 
geglazuurde pijp uit Beieren die wel de 

Nederlandse vormontwikkeling volgt, 
maar een afwijkende versiering heeft. 253 

Collectie en foto Ewout Korpershoek.
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261

De vorm volgde op grote afstand het Hollandse model maar de versieringen en productiemethodiek 

wijken sterk af van wat in Nederland geproduceerd werd. Hier heeft de technologietransfer vanuit 

Nederland, al of niet via andere Duitse centra, langere tijd niet plaatsgevonden en heeft deze 

productie  zich gedurende een lange periode kunnen handhaven.262 Opmerkelijk is dat er in de 

gebieden waar deze handgevormde pijpen vervaardigd zijn, ook Nederlandse pijpen uit dezelfde 

periode of zelfs van voor die tijd gevonden zijn. Er is dan ook nog geen goede verklaring voor het 

ontstaan van deze productie van handgemaakte pijpen. Het is verleidelijk om uit te gaan van een 

(partieel) tekort aan Nederlandse pijpen. In Zwitserland, waar ook lokaal handgemaakte pijpen 

zijn gevonden, lijkt er, gelet op de vondsten van veel goed vervaardigde Nederlandse pijpen, 

geen sprake van een tekort.263 Ook de prijs van de dure importpijpen lijkt niet als verklaring 

te kunnen dienen, omdat de vervaardiging van handgemaakte pijpen tijdrovend en daarmee 

kostbaar was. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen hoe deze handgevormde pijpen zo lange 

tijd naast pijpen met een Nederlands model rendabel konden worden vervaardigd. Een mogelijke 

richting voor verder onderzoek is om na te gaan of de Nederlandse pijpen en andere in een vorm 

gemaakte pijpen in dit gebied regelmatig werden aangevoerd. Bij grotere onderbrekingen in de 

aanvoer lijkt het mogelijk dat voor nood teruggegrepen werd op de manuele vervaardiging van 

pijpen bij pottenbakkers. Waar onregelmatige aanvoer van pijpen toe kan leiden, laat onderzoek 

in Finland en Australië zien, waar pijpen tot in het extreme hergebruikt werden.264 Vermoedelijk 

zijn Nederlandse pijpen naar Oost-Sachsen vanaf Hamburg over de niet altijd bevaarbare 

regenrivier de Elbe vervoerd en mogelijk vanaf Riesa verder landinwaarts getransporteerd. Als 

de veronderstelling klopt dat in het oosten van Sachsen inderdaad de levering van gekaste pijpen 

met onderbrekingen verliep, dan zegt dat of iets over de ernst van de transportproblemen naar 

dit ver van de havens van de Noordzee gelegen gebied, of over de kosten van transport over 

deze afstand en de tolheffingen.  Een andere verklaring die door Kluttig-Altmann gegeven wordt 

is dat mogelijk een pottenbakker/pottenbakkers geprobeerd hebben een deel van de markt te 

veroveren met een handgemaakt product. 265 Deze verklaring lijkt op grond van bovenstaande 

overwegingen minder waarschijnlijk.

261  In Kluttig-Altmann, 2007.
262  Stam, 2009a, p. 59. Slechts voor Glückstadt is een rechtstreekse transfer van de techniek vast te stellen.
263  Roth Heege, 2006, p.75-94.
264  Nurmi, 2011, p 105-108. Owen, 2008, p. 11. De pijpen uit Sydney stammen van een gevangenis, waar vrouwen slechts 
zeer beperkt werden voorzien van pijpen en tabak. Veel stelen van de opgegraven pijpen waren extreem ingekort vanwege 
hergebruik.
265  Kluttig-Altmann, 2013, p. 301.

AFBEELDING 3.2.7.: 
Kleipijp waarvan de kop op 
een draaischijf gemaakt is 
uit Sachsen (tekening Ralf 
Kluttig-Altmann, 2006).261
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In de 18e en 19e eeuw sluit de vormgeving, afwerking en typologie van de Duitse pijpen veelal 

nauw aan bij de Goudse voorbeelden en wordt het Goudse product veelvuldig geïmiteerd. Een 

aantal Goudse merken werd in verschillende centra nagezet, zoals de Slang, de Molen en 46 

gekroond. Ook werden naamstempels van Goudse pijpenmakers en het woord Gouda op Duitse 

pijpen gestempeld. Vooral in het Westerwald, dat het grootste centrum in Duitsland vanaf het 

midden van de 18e eeuw was, werd de Goudse pijp vaak nauwgezet nagevolgd en vervalst. In 

1789 beklaagt het Goudse gildebestuur zich hierover.266 Dat wil niet zeggen dat daarnaast niet 

ook lokale, duidelijk van de Goudse voorbeelden te onderscheiden producten, door verschillende 

pijpenmakers uit diverse centra, op de markt zijn gebracht.267 Hoe ver de invloed van de Goudse 

pijp reikte is ook te zien aan de eerste pijp uit Böttger-Steinzeug, die in juni 1712 in Meissen werd 

vervaardigd en die een geheel Goudse vorm had.268

 Ook in het oosten van Duitsland en het tegenwoordige Polen hebben in de tweede helft van 

de 18e eeuw de fabrieken in Weissenspring, Rostin en Zborowsky in de Neumark zich deels 

toegelegd op een nauwgezette navolging van het Goudse model en werd de Goudse kwaliteit 

goed benaderd (afbeelding 3.1.1.2.6. en 3.1.1.2.7.). In Rostin werden ook de Goudse merken 

nagezet. 

Ten zuiden van Duitsland, in Zwitserland en Oostenrijk is voor de 17e en 18e eeuw geen 

pijpennijverheid aangetoond, al zijn er wel aanwijzingen dat handgevormde pijpen mogelijk ook 

in Zwitserland vervaardigd zijn.269 Wel zijn er, vooral in de eerste helft van de 18e eeuw, veel 

Nederlandse pijpen ingevoerd. Dit heeft niet tot voorbeeld gediend voor productie in Zwitserland 

zelf. De afsluiting voor de export van Hollandse pijpen door de Appalto’s in Beieren en Oostenrijk 

heeft ervoor gezorgd dat in Oostenrijk, zover bekend,  nauwelijks of geen Nederlandse pijpen zijn 

ingevoerd en de daar gevonden pijpen uit de 17e en het begin van de 18e eeuw  typologisch min 

of meer aansluiten bij de Beierse pijpen en dus behoren tot het Nederlandse hoofdtype.

In het Oostzeegebied is geen pijpennijverheid van betekenis geweest, met uitzondering van de 

producties in Rostin en  Zborowsky in de tweede helft van de 18e eeuw. In het Oostzeegebied 

komen bij opgravingen vooral veel importpijpen uit Nederland en beperkt ook uit Engeland 

en Zweden tevoorschijn. Uit de tweede helft van de 18e eeuw worden ook pijpen uit Pruisen 

gevonden. Deze geïmporteerde pijpen werden vooral afgezet in de meer economisch ontwikkelde 

delen van deze landen. Meer landinwaarts, waar velen zich alleen minder kostbare pijpen 

konden veroorloven en de transportkosten hoog waren, werden ook pijpen met insteekkoppen 

vervaardigd. Handwerkslieden en boeren prefereerden vaak een pijp met een insteekkop, die 

makkelijker te roken was tijdens het werk. Op verschillende plaatsen werden , vooral door 

266  Duco, 1982, p. 2-17.
267  Stam, 2009a, p.59. Voorbeelden hiervan bijvoorbeeld in Uslar en Grossalmerode. 
268  Morgenroth, 2003, p. 132. Böttger was ook diegene die in 1710 op de Beurs van Leipzig het eerste door hem 
ontwikkelde porselein toonde en twee jaar daarvoor het rode Böttger-Steinzeug ontwikkelde.
269  Roth Heege, 2006, p.75-94. | 287
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pottenbakkers, pijpen met een insteekkop vervaardigd.270 In de diverse vondstcomplexen zijn 

deze pijpen met een insteekkop ver in de minderheid.271

In Zweden, waar de eerste productie van enige omvang pas in 1708 begon , was de vorm van 

de pijpen vooral gebaseerd op Engelse voorbeelden. In Denemarken begon de productie in de 

tweede helft van de 17e eeuw. Over de 17e-eeuwse producten is geen informatie beschikbaar. 

De 18e-eeuwse Deense pijpen sluiten zowel aan bij de Nederlandse als ook bij de Engelse 

voorbeelden. In Noorwegen waar de productie pas in 1752 begon zijn ook zowel Nederlandse 

als ook Engelse type pijpen vervaardigd.

Uit de 17e en 18e eeuw zijn nauwelijks Belgische producten bekend. Er mag worden aangenomen 

dat de Belgische pijpenmakers uit die tijd vooral de Nederlandse pijp geïmiteerd zullen 

hebben, inclusief de daarop voorkomende merken. Dit blijkt niet alleen uit de in de archieven 

overgeleverde vergelijkingen van de kwaliteit van de Belgische en Hollandse pijpen, maar ook 

uit aanvragen om een pijpenfabriek te mogen oprichten, waar vaak sprake was van pijpen die 

zo goed zijn als de Hollandse.272 Zo stelt bijvoorbeeld Dieudonné Joseph Antoine in zijn aanvraag 

van 1782 om in Namen pijpen te mogen maken, dat hij pijpen kan maken ‘a l’imitation de celles 

de Hollande’. Ook Charles Claessens in Antwerpen stelde in 1769 dat hij pijpen maakte die zo 

goed zijn als de Hollandse.

 Ook de gebruikte ovens kwamen overeen met die uit Nederland. Het type muffle, waar de 

Engelse pijpenmakers mee werkten, is onbekend in België.273

In Frankrijk volgde de vormgeving van de pijp het Nederlands/Engelse voorbeeld. Pas in de 

18e eeuw werden meer eigen modellen ontwikkeld, zoals de ‘guingettes’ in Duinkerken.274 In 

Dieppe waren de eerste pijpenmakers Engelse immigranten en is de Engelse invloed sterker 

dan de Nederlandse. In de noordelijke steden als Duinkerken en Lille is de Nederlandse invloed 

daarentegen sterker.275  De pijpen in Rouen waren aanvankelijk vooral door de Amsterdamse 

pijpen beïnvloed.276 Later, in de 17e eeuw, nam de Engelse invloed toe.277 Ook in Zuid-Frankrijk, 

waar bijvoorbeeld de uit Antwerpen afkomstige gebroeders van Latum hun productie in het 

derde kwart van de 17e eeuw in Avignon begonnen, is de vormgeving van de Nederlandse pijp 

tot aan het eind van de 18e eeuw dominant. Vooral in Marseille ontstaat aan het eind van de 18e 

eeuw een grote productie van pijpen met insteekkoppen.

270  Bis, 2009, p. 242; Zimmermann, 2012, p. 69. Ondermeer in Alwernia, Biecz, Brzozów, Gdansk, Gliniany, Glińsk, Mrzygłód, 
Rabka, Słakwków, Staszów (pijpmaker: M. Kunstler), Vilnius en Warschau. Meyza, 2004, p. 55-59 beschrijft productie in 
Warschau.
271  Van de veertigduizend door Dr. Joanna Dąbal van de universiteit van Gdansk verzamelde pijpenkoppen zijn er slechts 
zeven ‘lulkas’ (met insteekkop). Zimmermann, 2012, p. 13.
272  Fraikin, 1981, p. 29, 36-40, 65.  
273  Stam, 2017, p. 100-103.
274  Tillie, 1992, p. 72, 73.
275  Leclaire, 2009, p. 51.
276  Duco, 1982, p. 8.
277  Leclaire, 2009, p. 51.288 |
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In Amerika is geen invloed van de Hollandse pijp waarneembaar. De typisch Amerikaanse pijp 

heeft een insteekkop. De productie van pijpen in Amerika van voor de Onafhankelijkheidsoorlog 

is tot op heden slecht te documenteren. Naast insteekkoppen werden er in de 17e eeuw ook 

elleboogvormige steelpijpen vervaardigd. Deze zijn van een geheel ander type dan de Hollandse 

of Engelse pijpen en zijn vermoedelijk door of slaven of  Indiaanse nakomelingen gemaakt.278 

Mogelijk, maar minder waarschijnlijk, zijn van deze pijpen de Amsterdamse elleboogpijpen 

afgeleid.279 Dat de eerste Amerikaanse 18e eeuwse insteekpijpen hun oorsprong zouden hebben 

in  Centraal-Europa, Moravië,  lijkt op basis van de eerder genoemde hoofdindeling van de 

Europese pijpentypen niet onwaarschijnlijk. De aanname van Walker dat de vormen voor deze 

pijpen door Moravische  immigranten zijn meegenomen is dan ook aannemelijk.280 

Bijzondere voorbeelden van de beïnvloeding van lokale pijpenproductie zijn te vinden in Thailand 

en in Zuid-Afrika. In Thailand maakten de bergstam, de Akha, nog tot in de 20e eeuw waterpijpen, 

waarvan de kop duidelijk afgeleid is van de Goudse pijp. Deze kop had een hieltje, wat verder 

nergens voorkomt bij waterpijpen. Vermoedelijk hebben deze bergstammen aanvankelijk de 

koppen van Goudse pijpen voor hun waterpijpen gebruikt.281 Ook in Zuid-Afrika zijn sommige 

vroege inheemse pijpen afgeleid van het Nederlandse model.282 Zelfs tot op de dag van vandaag 

hebben sommige pijpen van bijvoorbeeld de Xhosa een hiel.

Samenvattend kan gesteld worden dat de Nederlandse pijp zowel qua vormgeving, productie- 

techniek en bakproces in een groot deel van Europa de lokale productie bepaald heeft. Er is 

een duidelijk verband, enkele uitzonderingen daargelaten, tussen de omvang van de export naar 

gebieden en de mate waarin de lokale producties beïnvloed zijn door de Nederlandse pijp. De 

Nederlandse pijp was vele malen maatgevender dan de Engelse pijp voor producties in andere 

landen.

3.3.  Het verloop van de internationale handel

In Hoofdstuk 2 is al beschreven hoe belangrijk de Amsterdamse pijpenmarkt was voor de handel 

in pijpen. Niet alleen binnen Nederland, maar vooral ook voor de internationale handel. Ook in 

Rotterdam werden veel pijpen internationaal verhandeld. Uit de Nederlandse statistieken blijkt  

dat in de tweede helft van de 18e eeuw nagenoeg de helft van totale geregistreerde export van 

kleipijpen via Amsterdam naar Duitsland plaatsvond (zie bijlage 2). Ook uit het Grootboek van 

de firma Frans Verzijl en Zoonen blijkt dat de export naar Duitsland verreweg het grootst was, 

gevolgd door de export naar Frankrijk, België, Noorwegen en Rusland.283 

278  Sudbury & Jung, 2009, p. 138. 
279  Zie ook paragraaf 3.3.2.
280  Walker, 1980, p. 16.
281  Stam, 2017, p. 15,16.
282  Shaw, 1938, plate LXXXVI.
283  Lezing Bert van der Lingen PKN-dag 2018 te Gouda. Het grootboek van Verzijl is aanwezig in het Rotterdams archief. De 
resultaten van dit onderzoek zullen later door van der Lingen worden gepubliceerd. | 289
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Opvallend is dat de export vanuit Amsterdam  via de Rijn, volgens genoemde statistieken, vrijwel 

steeds van een geringere omvang was dan die naar de Noord- en Oostzee havens. Dit is niet 

alleen toe te schrijven aan de tollen en de concurrentie vanuit het Westerwald die de export van 

Goudse pijpen via de Rijn in de tweede helft van de 18e eeuw sterk belemmerde, maar ook aan 

het feit dat het afzetgebied via de Rijn aanzienlijk kleiner was dan via de havens aan de Noordzee 

en de Oostzee. Ook uit de bodemvondsten in Duitsland en Zwitserland is op te maken hoezeer de 

beperkingen van de aanvoer via de Rijn en later de concurrentie uit het Westerwald de omvang 

van de handel via de Rijn hebben beïnvloed. ( zie paragraaf 4.3.3.).  

De Amsterdamse pijpenhandel, met zijn pijpenmarkt, was deel van de stapelmarkt en functioneerde 

daarbinnen op verschillende manieren. De aansluiting op belangrijke handelsstromen vanuit 

Amsterdam, heeft sterk bijgedragen aan het exportsucces van de Nederlandse pijp, zoals dat 

ook voor andere takken van nijverheid gold.284  Zowel reders als ook internationale handelaren 

kochten partijen pijpen op de pijpenmarkt en bij de handelaren die een vestiging hadden op of 

bij deze markt. Ook stuurden Amsterdamse pijpenhandelaren partijen pijpen rechtstreeks naar 

verschillende handelaren in andere landen. 

 De grootste pijpenmakerij uit Gouda, de firma Frans Verzijl & Zoonen, verkocht in de periode 

1791-1815 alleen al via de Amsterdamse pijpenkopers voor 15.950 gulden. Afhankelijk van de 

soort pijpen moet het daarbij om 1,5 tot 3 miljoen pijpen zijn gegaan.285  Daarnaast verkocht dit 

bedrijf nog veel meer rechtstreeks aan klanten in binnen- en buitenland. 

 Vermoedelijk is de Amsterdamse pijpenmarkt rond 1663 officieel opgericht en was 

aanvankelijk vooral bedoeld om de kwijnende Amsterdamse pijpennijverheid te steunen, 

maar werd al snel centrum van de handel in pijpen van vooral Goudse oorsprong.286 Aan de 

maatregelen die opgenomen werden in de ordonnanties op de pijpenhandel in Amsterdam is 

dan ook een verschuiving zichtbaar van bescherming van de Amsterdamse pijpenmakers naar 

de bescherming van de pijpenhandelaren.287 Ondermeer de ‘Noordsche’ handel in pijpen liep 

vooral via Amsterdam, maar ook tal van andere bestemmingen werden vanuit Amsterdam 

bediend. Ook via vaste scheepvaartverbindingen met beurtschepen werden veel pijpen 

verkocht.288 Veel van de Amsterdamse pijpenhandelaren en winkeliers hadden connecties in de 

scheepvaart, waren zelf ook schipper of waren getrouwd met vrouwen uit schippersfamilies. 

Ook waren vele van deze handelaren afkomstig uit Duitsland of hadden daar familie.289  Deze 

verweving zal bijgedragen hebben aan het succes van de export en aan de betekenis van de 

markt als centrum van de pijpenhandel. Veel van de grote pijpenkopers woonden aan of nabij 

de Nieuwezijds Voorburgwal waar de pijpenmarkt gevestigd was, zoals Dirk Entvogel, Jacob van 

284  De Vries en van der Woude, 1995, p. 323.
285  Van der Lingen, 2016, p. 78.
286  Vermoedelijk was er al eerder sprake van een vorm van pijpenmarkt, die nog niet gereguleerd was.
287  De 17e eeuwse ordonnanties beperkten de verkoop van pijpen van buiten Amsterdam op de Amsterdamse pijpenmarkt 
tot maandag- ochtend of later tot de gehele maandag. De ordonnantie van 1717 probeerde de straathandel tegen te gaan 
omdat dit de pijpenmarkt benadeelde.
288  Hermann, 1788, p. 231-238. 
289  Van der Lingen, 2016, p. 67.290 |

3.3



der Werff, Mijndert Willemsz. Kops, Hermanus Blom en Ide Visser.290 Bij de pijpenmarkt was 

het Goudse Veer, de aanlegplaats van de (ijker)schepen uit Gouda. De honderden pijpenkopers 

en pijpenwinkeliers in de 17e en 18e eeuw in Amsterdam hebben dan ook fors bijgedragen aan 

de export van Nederlandse pijpen. Vermoedelijk heeft de Amsterdamse pijpenmarkt tot in het 

begin van de 19e eeuw gefunctioneerd (afbeelding 3.3.1.). 

3.3.1. Verschillende vormen van internationale handel in pijpen

Pijpen die thans bij opgravingen of als losse vondsten worden gevonden kunnen door verschillende 

reeksen van handelingen op die plek terechtgekomen zijn. Het is dan ook een aan dit onderzoek 

inherente onzekerheid  dat het vaak niet duidelijk is, vooral in havensteden, of pijpen behoord 

hebben tot de bagage van een toevallige reiziger of dat het werkelijk geëxporteerde  exemplaren 

zijn.291 Export kan op heel verschillende manieren plaats hebben gevonden. Zo werden door 

opvarenden van schepen pijpen ‘voor eigen rekening’ meegenomen. In veel havens kon de 

bemanning tot 1% van de lading zelf verkopen zonder daarover invoerbelasting te hoeven betalen: 

zoals meermalen in het havenregisters van Tönning opgetekend “für sich selbst” of zoals in Elblag 

‘Pro Schipper undt Volck’. De verkoop van goederen door de bemanning van een schip voor eigen 

rekening was een sinds de middeleeuwen in veel havens toegestane manier om, vooral gedurende 

de wintermaanden, extra inkomsten voor het gezin van de bemanningsleden te genereren.292 

Voorbeelden hiervan zijn gevonden in de havenregisters van Tönning, in de Einführbüchern des 

Stralsunder Rates  en in de havenregisters van Elblag en Klaipėda in Litouwen.293 Ook de reeds 

in paragraaf 3.1.1.1. genoemde wijze waarop handelaren in Braunschweig-Lüneburg hun pijpen  

kochten (van een ”Meckler” in Hamburg, die de pijpen voordien van “Holländischen Schiffs- 

290  Van der Lingen, 2016, p. 68 en 108-109..
291  Een sprekend voorbeeld hiervan is de vondst van een 18e eeuwse pijp van de Groninger pijpenmaker Daniel Everts 
Nienhuis in Bonn. De Groninger pijpenmakers hebben enkel voor de lokale en regionale markt geproduceerd. Deze pijp is dus 
vermoedelijk meegebracht door een reizende. Tupan, 1988, p. 95.
292  Möller, 2012, p. 71-75.
293  Witte, 1998, p. 56-58;Möller, 2012, p. 71-75;  Zimmermann, 1994, p. 41-43.

AFBEELDING. 3.3.1.: De 
Amsterdamse pijpenmarkt. 

IJkerschepen en 14 
pijpentonnen en balen tabak. 

Detail van ‘Gezicht van de 
Weessluis af langs de Blom en 
Pype Markt naer het Stadhuis, 

den Nieuwe Kerk en’t Goudsche 
en Noortwijkze Veer.’ Andries 

en Hendrik de Leth, circa 1730-
1767. Uit van der Lingen, 2016.
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und Bots-Leuthen” kocht) is hiervan een duidelijk voorbeeld. Op de pijpenmarkt in Amsterdam, 

maar ook bij handelaren in havens, werden deze pijpen door bemanningsleden gekocht als een 

speculatieve investering. Vaak werden meerdere soorten pijpen gekocht om deze zo makkelijker 

in de haven van aankomst te kunnen verkopen.294 In hoeverre deze eigenhandel en de sluikhandel, 

waarbij heffingen omgaan werden, de prijs van de pijpen in verschillende gebieden beïnvloed 

heeft en in hoeverre hieruit een nadeel voortvloeide voor andere handelaren en pijpenmakers, 

waarvan de pijpen wel zonder ontduiking van belastingen een land binnenkwamen, valt niet te 

achterhalen. Bij deze handel zal vaak het merk minder bepalend zijn geweest.

 Ook reders en kooplieden kochten partijen pijpen, vaak van verschillende merken en soorten 

en zonden deze mee als speculatieve investering. In de Oostzeehandel was dit bijvoorbeeld heel 

gunstig omdat de schepen vaak met weinig lading terugvoeren naar de Oostzee en in de landen 

rond de Oostzee nauwelijks pijpen werden geproduceerd.295 Deze werden in de havens van 

aankomst verkocht aan handelaren/opkopers, die deze pijpen vervolgens weer verder verkochten. 

Ook met de VOC-schepen werden partijen pijpen door handelaren meegezonden, maar werden 

ook partijen pijpen door individuele reizigers en zeelieden meegenomen om te verkopen. Soms, 

maar lang niet altijd, was deze handel vraaggestuurd, waarbij het merk bepalend was. 

 Bij de hierboven genoemde manieren van export ging het dus veelal niet om gerichte export 

en kan gesproken worden van aanbod gedreven handel. Gerichte export is archeologisch alleen 

aantoonbaar als er van een merk op een plaats of in een gebied grotere aantallen gevonden 

worden. Ook aanwijzingen dat het niet om een enkele zending gaat, maar dat herhaalde aanvoer 

van pijpen van een zelfde merk heeft plaatsgevonden kan duiden op gerichte handel.296 

Ook gerichte export kon op verschillende manieren plaatsvinden: 

•	 Namelijk van een Nederlands handelshuis, c.q. handelaar-pijpenmaker naar een 

handelshuis of commissionair, in bijvoorbeeld de havens van waaruit de pijpen aan 

handelaren dieper in het binnenland geleverd werden. Hierbij moet bedacht worden dat 

handelaren, zowel in Nederland als ook in de landen waarheen de pijpen geëxporteerd 

werden op verschillende manieren de markt bedienden. Zo waren er handelaren die 

gespecialiseerd waren in één of bepaalde producten, waren er handelaren die vooral 

handelden op een bepaald gebied/stad, waren er algemene handelaren die zich 

nergens op specialiseerden en waren er handelaren die via jaarbeurzen partijen pijpen 

verkochten.297 Hermann geeft in zijn Allgemeiner Contorist hiervan vele voorbeelden.298 

Bij deze vorm van gerichte export komt zowel de verzending van partijen pijpen van één 

soort of merk als ook de verzending van gemengde partijen voor.299

•	 Maar ook bestellingen van eindverbruikers en lokaal opererende handelaren/

detaillisten leidden tot gerichte directe export.

294  Zie Higgins, 1997, p.131.
295  Jonker & Sluyterman, 2000, p. 66.
296  Davey, 2013, p. 98.
297  Bijvoorbeeld via de Züricher Messe aan tabaks en pijpenhandelaren met een winkel die de pijpen aan burgers 
verkochten. Op zo’n beurs stonden zowel gespecialiseerde pijpenhandelaren als ook algemene handelaren die ook pijpen 
verkochten. Van der Lingen, 2015, p. 167.
298  Hermann, 1792. Stam, 2013, p. 24-28.
299  Higgins, 1997, p. 131.292 |
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•	 Pijpenmakers met veel en veel verschillende handelsrelaties tot diep in de landen 

waarheen geëxporteerd werd zonden partijen pijpen rechtstreeks naar detaillisten of 

lokale handelshuizen. Een goed voorbeeld hiervan is de firma Frans Verzijl & Zoonen in 

het laatste decennium van de 18e eeuw.300 Slechts een beperkt deel van de pijpenmakers 

en handelaren deed dit omdat directe export naar handelaren diep in vreemde landen 

vaak risicovol was en betalingen lang op zich konden laten wachten.301 Deze vorm van 

export kwam dan ook vermoedelijk minder voor en was alleen voorbehouden aan de 

allergrootsten.302 

•	 Sommige grote tabakshandelaren zonden pijpen met hun naam op de steel rechtstreeks 

naar detaillisten in het buitenland.303 Een voorbeeld hiervan is de directe levering van 

tabak samen met pijpen door de Amsterdamse firma Frans en Jacob van der Velde naar 

Zurzach in Zwitserland.304 Deze tabakshandelaren hadden in de eerste helft van de 18e 

eeuw een belangrijk aandeel in de export. 

•	 Ook waren er kooplieden die hun pijpen rechtstreeks bij handelaren en bij pijpenmakers 

in Nederland kochten en daartoe naar Nederland reisden, zoals de Koopman Johannes 

Ritter uit Marthalen aan de Rijn onder Schafhausen in de jaren negentig van de 18e 

eeuw deed voor zijn handel in ‘seine bekannten holländische Waaren’.305

Bij gerichte export was vooral bij de laatste vier genoemde handelsstromen veelal verkoop op 

merk aan de orde. Deze vormen van handel kunnen als vraaggestuurd worden aangeduid. 

De verkoop op merk kan archeologisch op verschillende manieren worden aangetoond:

•	 Ten eerste worden er pijpen met bepaalde merken in bepaalde landen of delen daarvan 

gevonden en in andere gebieden niet. Dat betekent dat pijpenmakers al of niet via 

handelaren naar een beperkt aantal gebieden pijpen uitvoerden en dat deze pijpen 

met dat merk daar veelal ook gevraagd waren. Een verschijnsel dat, zoals al eerder 

opgemerkt, ook binnen Nederland zichtbaar is. Een goed voorbeeld hiervan is de 

verspreiding van het merk BVB dat met 4,3 % van de vondsten in de Baai van Gdansk 

is gevonden. Barend van Berkel kan hierbij als belangrijkste pijpenmaker worden 

genoemd. Op dit merk rustte het recht op uitbesteding en dit merk werd alleen voor de 

porceleijne kwaliteit gebruikt na 1750. Zijn merk de Keizerskroon gebruikte hij kennelijk 

niet voor de export naar Polen. Het is opvallend dat het merk BVB, met een zo groot 

belang, in andere vondstgebieden minder prominent aanwezig is. Alleen in Japan is 

dit merk met iets minder dan een half procent vertegenwoordigd. In Duitsland is het 

zelfs in het geheel niet gevonden en bij de op land gevonden pijpen in Polen alleen in 

Gdansk. Ook is het merk op slechts enkele pijpen in Zweden aangetroffen. Het ziet er 

dus naar uit dat Barend van Berkel met name naar Gdansk en mogelijk ook naar VOC-

gebieden geëxporteerd heeft.

300  Van der Lingen, in voorbereiding.
301  Boldorf, 2010, p. 138.
302  Ook bij de export van de Amsterdamse pijpenmaker Edward Bird naar Amerika is dit zichtbaar.
303  Van der Lingen, 2013. Zie ook hoofdstuk 2.3.2.
304  Roth Heege, 2006, p. 75.
305  Van der Lingen, 2015, p. 168. | 293
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•	 In de tweede plaats zijn pijpen met bepaalde merken in veel grotere aantallen in 

bepaalde gebieden te vinden dan andere merken.306 Een goed voorbeeld is de grote 

presentie rond het midden van de 17e eeuw van de EB pijpen van Edward en Evert 

Bird in Amerika en in Zweden. Vanaf het eind van de 17e eeuw werden in Gouda de 

geprivilegieerde handelaren/ pijpenmakers met een eigen merk, met het recht op 

uitbesteding steeds belangrijker. Zij waren het die grote orders konden uitvoeren.307 

Daarnaast was er ook een aantal pijpenmakers die geen handelaar waren maar wel een 

belangrijk merk voerden. Het is de veronderstelling en het valt dan ook te verwachten 

dat bij de analyse van de buitenlandse vondsten van vooral na 1700 zichtbaar is welke 

merken van het meeste belang waren (zie paragraaf 4.6.). Voor de overige merken geldt 

dat de actuele prijs en kwaliteit meer bepalend waren en dat de afzet van deze pijpen 

veel meer afhankelijk was van incidentele handelscontacten dan van langdurige en 

vaste contracten op merk. 

•	 Als derde is de aanwezigheid in een gebied van pijpen met een bepaald merk, over 

een langere periode dan de levensduur van een pijpenmaker, een aanwijzing voor 

merkentrouw bij de klanten. Een goed voorbeeld hiervan zijn de opgravingen bij Erfurt 

en de vondsten bij de waterburcht Kapellendorf bij Weimar.308 Hier gaat het er dus om 

dat de eindgebruikers kennelijk om een bepaald merk vroegen. 

In de tijd is er een verschuiving te zien in de wijze waarop pijpen werden verhandeld. In de eerste 

helft van de 17e eeuw hebben de Goudse pijpenmakers nog zelf handel gedreven. Zij verkochten 

hun waren nog aan huis, aan particulieren en aan handelaren en reisden zelf veelal naar de 

Amsterdamse pijpenmarkt of naar markten in andere steden. Zij hadden hun werkplaats en hun 

verkoop in hun eigen huis. Pas vanaf 1686 werd de scheiding tussen pijpenmaker en handelaar 

in Gouda doorgevoerd. Deze strikte scheiding werd echter na drie maanden alweer verzacht, 

waardoor wel leveranties aan handelaren buiten de Goudse pijpenmarkt om mogelijk werden.309 

In andere productiecentra vond zo’n scheiding niet plaats. Wel werd de eerste Schoonhovense 

pijpenmaker gedwongen om zijn pijpen per gros te verkopen om zo de handelaren te 

bevoordelen.310

  

De vroegste vermelding van een handelaar in Amsterdam in de archieven stamt uit 1633.311 Vaak 

combineerden de handelaren in de 17e eeuw de handel in pijpen met die in tabak of klei. Een 

voorbeeld daarvan is te vinden in een notariële acte waarin is vastgelegd dat de Rotterdamse 

pijpenmaker Robbert Bon in 1634 honderd tonnen ‘Vrekense’ klei (uit Frechen) kocht van 

Hendrick Witshelde uit Keulen en deze deels betaalde met pijpen.312 De handelaren Geertje Dircks 

van Neck en Jan Ariensz. Block verkochten in het derde kwart van de 17e eeuw pijpen, potten en 

306  Stam, 2013, p 133-139.
307  Zie paragraaf 2.3.3.
308  Stam, 2007, p. 1838-1844. Noll en Stecher, 2002.
309  Zie hoofdstuk 2.3.
310  Duco, 1981a, p. 231.
311  Duco, 1981a, p. 150.
312  Duco, 1981a, p. 226.294 |
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klei.313 Ook de kleihandelaar Horningh uit Gouda verkocht in 1694 pijpen.314 In hoofdstuk 2.3.2. is 

de rol van grote tabakshandelaren bij de verkoop van pijpen in de 18e eeuw belicht.

 De schipper/koopman Hendrick Witshelde reisde in het derde kwart van de 17e eeuw 

samen met zijn goederen. Dit is een voorbeeld van eigenhandel, waarbij de handelaar zelf de 

financieringskosten en het risico over het gehele traject droeg.  Later verdween de eigenhandel 

grotendeels en in het derde kwart van de 17e eeuw ontstond de commissiehandel, waarbij de 

handelaar voor eigen rekening pijpen inkocht of deze liet maken en deze aan een commissionair 

zond die de bestellingen uitvoerde.315 De commissiehandel in pijpen lijkt niet later begonnen te 

zijn dan die in andere branches. Jonker en Sluyterman geven aan dat de eigenhandel zich langer 

kon handhaven wanneer groothandelsfuncties als voorraadhouden,  assortiment en gradering 

een grote rol speelden, of wanneer de binnenlandse vraag een belangrijk bestanddeel van de 

omzet uitmaakte.316 Helaas zijn de gegevens over de wijze waarop de handel in pijpen plaatsvond 

beperkt, maar de opkomst van de pijpenmarkt in het begin van de tweede helft van de 17e eeuw 

in Amsterdam, in het hart van de stapelmarkt, doet vermoeden dat eigenhandel slechts een 

beperkte tijd van veel belang is geweest.  

 De wijziging in de afzet, via de pijpenmarkt in Amsterdam, ging ook gepaard met een verandering 

van de aansprakelijkheid bij breuk. Uit handelsboeken uit de 18e en 19e eeuw blijkt dat de vooral 

buitenlandse handelaren die de pijpenhandel in het groot bedreven de pijpen, aan de hand van 

monsters zonder de kisten open te maken, aan de detaillisten verkochten, waardoor gebroken 

pijpen voor de rekening van de koper kwamen. De gewoonte om de koper zelf verantwoordelijk 

te maken voor schade was in de 18e en 19e eeuw in de internationale pijpenhandel algemeen 

gebruikelijk.317 Des te opmerkelijker is dat op de Amsterdamse pijpenmarkt streng gecontroleerd 

werd of de aangevoerde pijpen heel waren. Zo werd bij de wijziging van de vrachtlonen van 

de ‘Ycker-schepen tusschen de Steden Amsterdam en Gouda vaerende’ van  1698 bepaald dat 

de schipper verantwoordelijk was voor schade die onderweg aan de pijpen ontstond. Pijpen 

in te hoog ingepakte tonnen hoefden bij schade niet vergoed te worden.318 Ook op de Goudse 

pijpenmarkt werd gecontroleerd op kwaliteit en breuk.319

 Wie de buitenlandse commissionairs waren is grotendeels onbekend. Een voorbeeld van een 

handelaar in ondermeer pijpen en tabak, is bekend uit Klaipėda. Dit was de rijke handelsfamilie 

de Jonge.320 Moses Jacobson de Jonge vestigde zich in 1664 in Memel (nu Klaipėda), hij was een 

hof-jood die onder bescherming stond van achtereenvolgens Frederik Willem I van Brandenburg 

en Frederik I van Pruisen.321 Deze familie had later een vertegenwoordiger in Klaipėda: Jacoba 

Robina.322 Hoe belangrijk deze familie voor de handel in pijpen en tabak was blijkt uit het feit dat 

313  Van der Lingen, 2013, p. 125.
314  Duco, 1981a, p. 194.
315  Jonker & Sluyterman, 2000, p. 83-84.
316  Jonker en Sluyterman, 2000, p. 85.
317  Savary Des Bruslons, 1723, tome 2, p. 1097; Ludovici,  1768, deel 5,  p. 30-31; Schedels, 1834/35, Band 2, p. 560-561, 
Stam, 2013, p. 24-28.
318  Van der Lingen, 2016, p. 74.
319  Oprechte Haerlemsche Courant 2-4-1686. Zie ook paragraaf 2.3.1.
320  Van de familie de Jonge waren voor de handel naar deze haven van belang: Moses Jacobson de Jonge (Sr), zijn 
schoonzoon Izaac Wulff en kleinzoon Jacob de Jonge Salomon.
321  Elertas, 2005, p. 85. 
322  Zimmermann, 1994, p. 39- 40. | 295
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in de periode 1688-1690 de familie 65% van de tabakshandel in handen had en in de periode 

1708-1710 de familie 25% van alle tabak en 50% van alle pijpen naar Klaipėda leverde. Ook werd 

in vele andere goederen gehandeld, waaronder zout, en hadden de verschillende handelsfirma’s 

van deze familie eigen schepen in bezit. Deze handel was vooral op Litouwen, Letland en Polen 

gericht. In de periode 1694-1696 had deze handelaar 80 % van de handel in Memel in handen.323 

Het belang van deze handelsfamilie blijkt ook uit een verslag van een commissie onder leiding van 

de burgemeester van Klaipėda  uit 1697 waarin deze schrijft dat de handel van Klaipėda enorm 

opgebloeid is dankzij de familie de Jonge. Uit de in bijlage 2 opgenomen tabel van de invoer in 

Klaipėda blijkt dat Moses Jacobson de Jonge in ieder geval over een periode van veertig jaar pijpen 

geïmporteerd heeft  in Klaipėda. Zijn zoon is alleen in 1711, het laatste jaar van de registratie, 

vermeld. Welke pijpen deze handelaren naar Klaipėda zonden is helaas niet bekend en zo is zelfs 

bij dit voorbeeld de gehele handelsketen niet te reconstrueren.324 Omdat de sociale betrekkingen 

tussen de handelaren, zoals familiebanden, partnerschappen, religieuze overeenkomsten en 

nationaliteit een wezenlijke rol speelden bij de handelscontacten is de verspreiding van de 

kleipijpen meer te verklaren uit deze contacten dan uit een systematische verkenning van de 

markt.325 Ook de in paragraaf 3.3. genoemde relaties van veel Amsterdamse pijpenhandelaren 

met schippers en de afkomst van velen van hen uit Duitsland zijn hier voorbeelden van. Het 

is dus niet alleen ons gebrek aan kennis over de formele handelskanalen van handelaren en 

handelshuizen dat er voor zorgt dat de verspreiding van kleipijpen vaak moeilijk te verklaren is. 

Ook valt niet te overzien of de commissiehandel geleid heeft tot een toename van de handel 

op merk. Dit lijkt wel waarschijnlijk, maar het is de vraag of dit niet vooral gold voor de handel 

tussen handelaren en commissionairs en of de eindgebruikers vaak niet of moeilijk pijpen op het 

door hen geprefereerde merk konden verwerven.

 In de tweede helft van de 18e eeuw zijn er onder de belangrijkste pijpenmakers in Gouda 

pijpenmaker/handelaren die zelf ook schepen hadden zoals Frans Verzijl, Bastiaan Overwesel 

en Jan Arijse Danens. In 1752 werden zij, na protesten van het schippersgilde, ook lid van dat 

gilde.326 Schepen van hen voeren ondermeer op Hamburg.

 De beurtvaart vanuit ondermeer Amsterdam op tal van buitenlandse steden, die zich gedurende 

de 17e eeuw steeds verder ontwikkelde,  heeft ook voor de handel in pijpen bijgedragen aan de 

overstap van eigenhandel naar commissiehandel.327 In de 18e eeuw wordt de beurtvaart naar 

buitenlandse bestemmingen nog verder uitgebreid en werd toen van groot belang voor de export 

van pijpen.  Beurt-, Jaag- en marktschuiten voeren van Amsterdam met grote regelmaat op een 

aantal buitenlandse bestemmingen.328 Voor de Rijnvaart was vooral Dordrecht van belang. 

De verzending van pijpen overzee liep meestal over de havens van Amsterdam of Rotterdam. In 

323  Carsten, 1985.
324  Ook zijn geen opgegraven pijpen uit deze stad bekend.
325  Häberlein & Jeggle, 2010, p. 22.
326  Van der Meulen, 1981, p. 55.
327  Jonker en Sluyterman, 2000, p. 21 noemen voor het eind van de 17e eeuw alleen de verbinding Amsterdam- Hamburg 
en Dordrecht voor de Rijnhandel.
328  Hermann, 1788, p. 231-238 noemt als voornaamste reguliere verbindingen: Bremen (alle 14 dagen), Brussel (alle 8 
dagen), Duinkerken (alle 3 weken), Embden (alle zaterdagen), Emmerik (van 1 februari tot eind november alle 14 dagen; ook 
goederen voor Kleef en verder), Hamburg en Altona( alle 14 dagen), Hasselt (’s-Zomers 4 keer en ’s-Winters 2 maal per week), 
Hulst (iedere 3 weken), Keulen (iedere week), Mechelen (elke 14 dagen), Oldenburg (1 maal per week), Rouen (alle 14 dagen). 296 |
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de 17e  eeuw was vooral de haven van Amsterdam de belangrijkste uitvoerhaven voor de pijpen. 

Later werd er ook veel via Rotterdam naar vooral Frankrijk geëxporteerd. Maar ook via andere 

havens, zoals Hoorn, Enkhuizen, Harlingen en mogelijk ook Vlissingen werden, vooral in de 17e 

eeuw, pijpen verzonden. Via Dordrecht werd het Rijngebied bediend. In de archieven is over deze 

handelsroutes voor pijpen nog weinig gevonden.

 Het onderscheiden en volgen van handelsstromen wordt ook bemoeilijkt doordat in 

verschillende havens goederen werden overgeslagen. Havens als bijvoorbeeld Hamburg, 

Bremen, Gdansk en Marseille zullen zeker ook als entrepot hebben gefunctioneerd.  Ook in de 

Franse havens Bordeaux, Nantes en Rouen-Le Havre zijn veel pijpen overgeslagen.

 De registers van de invoer van goederen in de diverse havens geven geen beeld van de omvang 

van de invoer van pijpen, maar de details rond de invoer geven meer inzicht in de manier waarop de 

handel verliep. Een belangrijk  gegeven is dat de helft van de schepen die in Tönning, een voorhaven 

van Hamburg, aanmeerden in 1681 en 1682 volgens de registers pijpen meebrachten (zie bijlage 

2). Het gaat daarbij om de geregistreerde invoer, die vaak slechts een deel van de werkelijke invoer 

was. Aangenomen mag dus worden dat er meer schepen waren die pijpen aanvoerden als echte 

export. Daarenboven was er nog aanvoer door de bemanning die vrij van invoerrechten was en die 

meestal niet werd geregistreerd. Er is geen reden om aan te nemen dat er alleen in en om Hamburg 

een hoge presentie van pijpen als handelswaar op schepen was. Dat de haven van Hamburg als 

doorvoerhaven een grote rol speelde in de pijpenhandel betekent wel dat de presentie daar groter 

geweest zal zijn, maar dat neemt niet weg dat ook voor de bestemmingen in het Oostzeegebied 

uitgegaan mag worden van een hoge  mate van aanwezigheid van het handelsartikel pijp op de 

Nederlandse schepen. In het licht van dit gegeven is het opvallend dat in de Sontregisters zo weinig 

terug te vinden is van de daar doorgevoerde pijpen.

 Niet onvermeld mag blijven dat pijpen in het Oostzeegebied een geliefde buit waren voor 

kapers.329

Hamburg was voor delen van het Noorzeegbied en voor de Oostzee een belangrijke tussenhaven 

waar veel grote handelaren waren gevestigd die pijpen kochten en die vervolgens doorverkochten 

naar de genoemde gebieden. Deze handel had een enorme omvang. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de 

Hamburgse invoer in 1790. Toen werden 3.240 manden met pijpen uit Amsterdam, uit Zaandam 

3.069 manden en uit verschillende Nederlandse havens 94 tonnen, 44 kisten en 3.989 manden 

met pijpen in Hamburg ingevoerd.330

 Over de handel van en naar de Poolse havens is relatief veel bekend, maar het beeld blijft 

toch nog fragmentarisch. Ook zijn geen Poolse handelaren bekend. Het laat zien dat het in kaart 

brengen van handelsstromen nog een moeilijke opgave is voor toekomstig onderzoek. 

In de haven van Kołobrzegu werden pijpen aangevoerd die in Amsterdam, Gouda en in geringe 

mate ook in Schoonhoven waren geproduceerd. De aanvoer vond plaats in manden en tonnen, 

via de haven van Amsterdam. Er werden geen pijpen uit andere havens aangevoerd.331

329  Surabian, 1997, p. 78. Deze pijpen werden veelal doorverkocht naar Finland.
330  Articus, 2018a, p. In druk.
331  Zimmermann, 1992, p. 7. | 297
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Pijpen die bestemd waren voor Warschau kwamen het land binnen via de havens van Elblag en 

Gdansk  en werden verder via de rivier de Wisla naar Warschau getransporteerd.332 Uit Gdansk 

zijn geen importcijfers bekend.

 Zowel in de 17e eeuw als ook in de 18e eeuw werden de meeste pijpen naar Elblag rechtstreeks 

verzonden vanuit de haven van Amsterdam.333 Ook via de havens van Riga en Kopenhagen 

kwamen de Nederlandse pijpen in Elblag binnen. Het is niet duidelijk of dit schepen betrof die een 

tussenstop gemaakt hebben in deze havens of dat in die havens overslag heeft plaatsgevonden 

zoals dat bijvoorbeeld in Hamburg en in mindere mate in Bremen plaatsvond. Soms ook 

werden Nederlandse pijpen vanuit de Poolse havens weer verder doorgevoerd naar andere 

bestemmingen in het Oostzeegebied. Zo betreft de vermelding van de export van 4 manden met 

pijpen en losse pijpen ter waarde van 15 florijnen uit Gdansk in 1691 en de export van pijpen 

ter waarde van 15 florijnen uit Elblag in 1657, vermoedelijk doorvoer van Nederlandse pijpen.334 

Geconcludeerd kan worden dat het grootste deel van de handel niet rechtstreeks verliep, maar 

via vele tussenstappen. Slechts weinigen van de pijpenmakers leverden zelf tot diep in het 

binnenland, zoals Frans Verzijl deels wel deed.335 Des te meer tussenstappen er waren des te 

meer kan de vraag gesteld worden of de uiteindelijke eindgebruiker nog wel de mogelijkheid 

en de kennis had om pijpen te kopen met een bepaald, hoog gewaardeerd, merk.  Ook bij 

pijpen, die via de grote stroom van de pijpen die door zeevarenden voor eigen rekening werden 

verkocht, zal het merk nauwelijks een rol van betekenis gehad hebben. Vermoedelijk heeft 

het merk dus vooral in de contacten met handelshuizen in de internationale handel betekenis 

gehad en daar waar verschillende vormen van gerichte export plaatsvonden. Dit duidt erop 

dat het vooral de grootste pijpenmakerijen waren, met belangrijke handelscontacten, die in de 

internationale handel een belangrijk voordeel hadden van hun bekende/beroemde merken. 

Dit is in  overeenstemming met de al eerder aangehaalde constatering van Duco dat  voor het 

merendeel van de pijpenmakersbazen het bezit van het merk weinig meer dan een reglementair 

gegeven was.336 De  weinige voorbeelden van verkoop van handelscontracten bij de overdracht 

van beroemde merken duidt ook in deze richting. In zijn  algemeenheid en dus ook binnen ons 

land,  was slechts een beperkt aantal merken echt van belang voor de afzet en was voor veel 

pijpenmakers het merk van weinig handelswaarde.337 In de grafiek opgenomen als bijlage 10 

en in de tabellen van bijlage 9  is ook duidelijk te zien dat slechts voor een zeer beperkt aantal 

merken gold dat deze bij opgravingen frequent worden aangetroffen en dus waarschijnlijk in 

belangrijke aantallen zijn geëxporteerd.338 Voor die merken zal de vraag van de consument dus 

belangrijk geweest zijn. In paragraaf 4.6. wordt verder ingegaan op wie de pijpenmakers waren 

332  Zimmermann, 1994, p. 39.
333  Zimmerman, 1992, p. 7.
334  Zimmermann, 1992, p. 5.
335  Zie ook paragraaf 2.9.1.: De daar aangehaalde brief uit 1825 van de pijpenhandelaar Johan Christoph Balthasar uit 
Eisenberg.
336  Duco, 2003, p. 28.
337  Duco, 2003, p. 28.
338  Voor de andere exportgebieden waarvan voldoende data aanwezig zijn is deze Pareto-analyse ook uitgevoerd. De 
resultaten daarvan zijn vergelijkbaar en laten ook zien dat het slechts om een zeer beperkt aantal merken gaat die per gebied 
in grotere aantallen zijn teruggevonden. 298 |
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die merken hadden met een grote handelswaarde. 

 Voor de pijpenmakers waar het merk van waarde was, was dit omdat zij met hun merk een 

kwaliteitsproduct in de markt zetten dat veel gevraagd was. Als de rokers om pijpen van een 

bepaald merk vroegen dan ontstond er druk op de tussenhandel om pijpen met dat merk te 

leveren. Vraaggestuurde export is in de tweede helft  17e eeuw al aantoonbaar en werd in de 

18e eeuw steeds belangrijker. Grote firma’s als die van Frans Verzijl exporteerden een deel van 

hun pijpen toen rechtstreeks en daarmee werd de relatie consument-pijpenmaker onafhankelijk 

van de tussenhandel. Ook de verzending van pijpen met daarop het merk van tabakshandelaren, 

die hun pijpen in Gouda door vaste pijpenmakers lieten maken, is zo’n voorbeeld van deze 

rechtstreekse relatie. Voor de kleinere pijpenmakers met minder belangrijke merken zal gegolden 

hebben dat zij slechts in staat waren om in kleinere gebieden de vraag naar hun merk op te 

roepen en vraaggestuurde export naar ver afgelegen gebieden moeilijk te realiseren was. Daarbij 

moet ook bedacht worden dat in de kleinere pijpenmakerijen de baas hard moest meewerken en 

hij de tijd niet had om dergelijke, vaak ingewikkelde handelsrelaties op te bouwen.

 Opvallend is dat bij de analyse van een groot aantal advertenties die tussen 1730 en 1806 

in verschillende weekbladen in Zwitserland geplaatst zijn voor de verkoop van Hollandse 

kwaliteitspijpen, wel aanduidingen voorkwamen over soort en kwaliteit, maar geen enkele 

maal het merk op de pijpen werd genoemd.339 Dit duidt erop dat daar het merk voor de lokale 

eindverbruikers niet echt van belang was. 

3.3.1.1. De rol van de VOC en de WIC bij de handel in pijpen

Helaas zijn de VOC-archieven nog niet volledig geïnventariseerd op de aankoop van pijpen. In de 

VOC-archieven komen tabak en pijpen wel voor, maar niet in die mate dat hieruit zou blijken dat 

de VOC in beduidende mate in deze artikelen handelde.  

 Een afrekeningen van tabak in de Amsterdamse boekhoudjournalen van de VOC stond (begin 

18e eeuw) op naam van Roelof Boumeester, die opzichter was van het slachthuis , een onderdeel 

van het VOC-bedrijf in Amsterdam.340 Welke rol Boumeester speelde in de aankopen van de 

VOC van tabak en waar en door wie beslist werd over de aankopen van pijpen is vooralsnog 

niet duidelijk.  Het is ook niet duidelijk waarvoor de VOC tabak inkocht. Ruilmiddel, giften voor 

heersers in de Oost of voor het eigen personeel? 

 De thans bekende handelaren die pijpen aan de VOC leverden waren slechts enkele van de  

geregistreerde pijpenkooplieden uit Amsterdam.341  Verder waren er in 1718 in Amsterdam 193 

tabakswinkeliers die veelal ook pijpen verkochten. Het is de vraag of er door deze winkeliers 

ook pijpen aan de VOC zijn verkocht, of alleen aan de opvarenden van de VOC-schepen en aan 

handelaren die partijtjes pijpen meezonden met de schepen.342 Ook in de andere havenplaatsen 

waar VOC-schepen vertrokken zullen in ieder geval door opvarenden pijpen gekocht zijn. Of daar 

ook pijpen aan de VOC zijn verkocht is onbekend. 

339  Van der Lingen, 2015.
340  Duinen, 1998, p. 67.
341  Gawronski, 2010, p. 32. 
342  Duinen, 1998, p. 66. | 299
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De volgende gegevens zijn thans uit de literatuur bekend: 

•	 Jacob Harmensz. Broeland, pijpenkoper en pijpenwinkelier levert in 1715 13 gros aan 

de VOC ten behoeve van het VOC-personeel in Amsterdam.343

•	 Dirck Entvogel,  een belangrijke Amsterdamse ‘pijpenkooper’, die op de Nieuwezijds 

Voorbugwal woonde vlak bij de pijpenmarkt, heeft in 1724, 1736 en in 1737 in totaal 

ongeveer 72.000 pijpen aan de VOC verkocht.344 Dit komt voor die drie jaren neer op 

een 160 gros per jaar. Entvogel  leverde in september 1743 de VOC 110 gros lange fijne 

pijpen voor de prijs van 22 stuivers het gros. In december 1748 leverde hij 150 gros 

lange fijne pijpen en 104 gros korte porceleijne pijpen voor de prijs van 274 gulden. 

In totaal verkocht hij in de periode 1714-1760 aan de VOC 2.590 gros (372.960) pijpen. 

Dit is zo’n 56 gros per jaar, veel minder dus dan in de topjaren. Hij leverde zowel korte 

als lange pijpen. De lange pijpen waren van de fijne kwaliteit terwijl de korte pijpen 

zowel van de porceleijne als van de fijne kwaliteit waren.345 

•	 Jurriaan Geijser, die een tabak- en theewinkel had in de Hoogstraat vlakbij het Oost-

Indische huis,  leverde pijpen en mogelijk ook tabak aan de VOC. Het journaal van de 

opperboekhouder van de VOC, Kamer Amsterdam, leert dat hij in juni 1742 55 mandjes 

(van 2 gros) beste porceleijne pijpen voor 108 gulden en in juli 1743 nog 58 mandjes 

van dezelfde kwaliteit voor 114 gulden leverde.  

•	 In 1747 en 1748 levert Geijser geen pijpen meer maar is het de pijpenhandelaarster, 

de weduwe van Pieter Engelvaart, die naast Entvogel pijpen aan de VOC levert. In juni 

1747 54 mandjes lange tabakspijpen voor 106 gulden en in juli 1748 57 mandjes lange 

tabakspijpen voor 112 gulden.346

•	 Jan Willem Storts en Zoonen, pijpenwinkelier,levert in de periode 1780-1795 907 gros 

(bennetjes) aan de VOC.347

•	 Naast bovenstaande handelaren verkocht ook de pijpenkoopman Jan van der Werff 

pijpen aan de VOC.348

Naar schatting zouden deze getallen kunnen betekenen dat er jaarlijks tussen de 15.000 en 

70.000 pijpen door de VOC werden gekocht. 349 Zouden deze pijpen bestemd geweest zijn voor 

het VOC personeel en wordt er gerekend met ca. 25.000 personeelsleden (in 1753) van de VOC 

in Azië en een 11.000 personen die jaarlijks met compagniesschepen vertrokken uit Azië of uit 

Holland, dan is duidelijk dat dit geringe aantal pijpen nooit aan de behoeften van het personeel 

343  Van der Lingen, 2016, p. 90.
344  Van der Lingen, 2010, p. 4.
345  Van der Lingen, 2015, p. 93.
346  Gawronski, 2010, p. 32-33.  De prijzen van Goudse pijpen waren: Korte porceleijne : 16 stuivers per gros; beste 
porceleijne 2 gulden per mandje van 2 gros; lange: 2 gulden per mandje van 2 gros; fijne 16 stuivers per gros; lange fijne : 22 
stuivers per gros.
347  Van der Lingen, 2016, p. 102.
348  Van der Lingen, 2017, p. 46.
349  Vermoedelijk kennen we thans maar een deel van alle transacties en zouden de uiteindelijke aantallen wel eens veel 
hoger hebben kunnen liggen. Maar zelfs bij veel hogere aantallen blijft de onderstaande redenatie in stand.300 |
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kon voldoen.350 De nu bekende aankopen van pijpen door de VOC zijn dan ook slechts een fractie 

van wat er aan pijpen werd verbruikt. Vermoedelijk zijn er dus veel meer pijpen door de VOC 

gekocht, maar het was zeker ook niet zo dat al het personeel steeds van pijpen werd voorzien door 

de VOC. De rest moet allemaal in de bagage van zeevarenden en in partijen die door handelaren 

naar de Oost werden gestuurd, zijn aangevoerd. De totale hoeveelheid pijpen die in de 18e eeuw 

met VOC schepen naar de Oost is vervoerd voor eigen gebruik kan voorzichtig geschat worden 

op 20 tot 50 miljoen stuks.351 Waarschijnlijk is deze schatting aan de lage kant want velen van de 

ca. 700.000 mensen, die tussen 1700 en 1794 naar de Oost voeren, namen veel meer mee dan 

de voor bemanningsleden genoemde standaardhoeveelheden van een handvol tot een half gros.  

Bekend is dat vooral in Batavia, maar ook op tal van VOC-posten met deze extra aangevoerde 

pijpen een lucratieve handel bedreven werd. Zo werden half-cabaalpijpen uit een nalatenschap 

voor 8,00 gulden per gros verkocht, terwijl de aankoopprijs in Amsterdam tussen de 1,65 en 1,70 

per gros lag.352 Vergeleken met het maandsalaris van 8 tot 9 gulden van een gewone zeeman is dit 

erg hoog en maakt dit duidelijk waarom veel zeelieden groffe pijpen rookten, maar ook waarom 

het lucratief was om voor eigen rekening pijpen mee te nemen naar de Oost.

 Van de gebroeders Frans en Jacob van de Velde, de bekende Amsterdamse tabakshandelaren, 

is volgens Duco bekend dat zij naast tabak ook veel pijpen aan de VOC hebben geleverd.353 

Hiervoor zijn tot op heden geen bewijzen in de VOC-archieven gevonden.354 Wel zijn op Dejima 

en in Oudepost in de Kaapprovincie in Zuid-Afrika veel stelen gevonden van pijpen die voor de 

gebroeders van der Velde vervaardigd zijn, met hun naam op de steel. 0ok particuliere handel 

kan gezorgd hebben dat deze pijpen daar beland zijn. 

De VOC voorzag vertrekkende zeelieden die bij hen in dienst waren van een handvol tot ca. 

72 pijpen en 3 tot 5 kilo tabak en in geval van slecht weer, als een schip daardoor lang in een 

Nederlandse haven moest blijven, van extra rookbenodigdheden.355 Hoger VOC-personeel en 

officieren mochten  meer goederen meenemen. Soms benutten zij dit voor goederen bestemd 

voor eigen handel, maar soms ook verhuurden zij die ruimte voor goederen van klanten in Azië.356  

Veel zeelieden en reizenden namen zelf extra pijpen mee voor eigen gebruik omdat de 

hoeveelheid, die door de VOC aan hen werd verstrekt, voor een lang verblijf en reis onvoldoende 

was.  Het meenemen van een voldoende voorraad pijpen en tabak werd beschouwd als een 

verantwoordelijkheid van de bemanningsleden. Sommige zeelieden en reizenden namen 

honderden tot duizenden pijpen mee om te verhandelen, veelal van een betere kwaliteit, 

350  Gaastra, 1982, p. 77, 83. Gaastra geeft het aantal vertrekkende zeelieden in perioden van 10 jaar. Hier is dit getal door 
10 gedeeld om een indicatie te verkrijgen van het aantal zeelieden. Bruijn, Lucassen, 1980. p. 14, 15 vermelden ook hoge 
cijfers voor het aantal zeelieden en soldaten in verschillende perioden in de 17e en 18e eeuw die bij de VOC werkzaam waren. 
Zo geven zij aan dat in 1680 8.500 opvarenden en 10.000 soldaten werkzaam waren en dat in 1725 deze getallen 11.000 en 
15.000 waren.
351  Van der Lingen, 2017, p. 42. De aantallen mensen die vertrokken en werkten in de Oost worden door verschillende 
auteurs verschillend ingeschat.
352  Van der Lingen, 2017, p. 46. Half-cabaalpijpen hebben een lengte van 30 tot 35 cm en zijn kwaliteitspijpen.
353  Duco, 1993, p. 85.
354  Van der Lingen, 2013, p. 28. Duco geeft hiervoor ook geen referentie. 
355  Van der Lingen, 2017, p. 40.
356  Van der Lingen, 2015, p 155  laat zien dat Entvogel de contacten had om pijpen via VOC-schepen te verzenden. Suzuki, 
2004, p. 62, gaat van een veel te lage aanvoer en verbruik van pijpen op Dejima uit. | 301
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waaronder soms gelegenheidspijpen (afbeelding 3.3.1.1.1.).357 Een reiziger naar Japan uit het 

begin van de 18e eeuw nam bijvoorbeeld 4.500 lange kwaliteitspijpen mee verpakt in drie 

kisten.358 

 Zij die afhankelijk waren van zielverkopers kregen een kist met benodigdheden voor de reis 

mee. Veelal moesten deze zielverkopers de zeelieden voorzien van 6 dozijn pijpen. Gelet op de 

uitbuiting door de zielverkopers mag worden aangenomen dat dit veelal pijpen waren van de 

groffe kwaliteit en dat lang niet altijd de benodigde hoeveelheid meegegeven werd.359 Pijpen 

werden door of voor de zeelieden veelal gekocht in de haven van vertrek. Hierdoor zijn er pijpen 

uit Amsterdam, Delft, Hoorn maar ook uit  Alphen, welke laatste bijvoorbeeld op de Amsterdamse 

pijpenmarkt te koop waren, in Azië teruggevonden.  

 In de Oost was er steeds veel smokkelarij en privéhandel. Dit was zo sterk dat de schepen die 

in Batavia met bestemming Japan werden ingeladen, soms zoveel privéhandelswaar bevatten 

dat de lading voor de Compagnie niet helemaal aan boord kon worden genomen. Deels was 

privéhandel op Japan toegestaan omdat de vraag van Japanners zo divers was dat daar vanuit de 

VOC niet aan kon worden voldaan.  Hendrik Cansius, het ‘opperhoofd’ van de factorij te Dejima 

(1681-1682), liet zich er bij zijn terugkeer in Batavia zelfs op voorstaan dat er in zijn tijd met Dejima 

meer privéhandel gedreven was dan handel voor de Compagnie.360 Dit alles in beschouwing 

nemend kan worden aangenomen, dat de pijpen die op Dejima zijn gevonden via verschillende 

stromen naar Dejima gekomen zijn en er dus een groot aantal verschillende merken op staan. 

Dit laatste blijkt ook het geval te zijn. Van de 1047 uit Gouda bekende merken is in Dejima iets 

meer dan een derde deel teruggevonden. Dat duidt op een veelal niet gerichte aanvoer van deze 

pijpen via zeelieden, reizenden en door handelaren als speculatieve investering.

Na de beëindiging van het Twaalfjarig Bestand in 1621 fuseerden kleine handelscompagnieën 

die op Afrika voeren onder druk van de Staten-Generaal tot de West-Indische Compagnie, 

die zich in het begin vooral richtte op de kaapvaart tegen Spaanse en Portugese schepen. De 

WIC had aanvankelijk een monopolie voor de retour-, driehoeks- en slavenhandel maar ook tal 

357  Zo nam Georg Naporra twee rollen tabak van elk twaalf pond mee, dertig ‘Cardusen tabak’, dat wil zeggen in papier 
verpakte tabak, twaalf dozijn pijpen en twaalf messing deksels. Gelder, 1997, p. 169. 
358  Van der Lingen, 2010 b, p. 122. 
359  Hullu, 1980, p. 52, 53.
360  Boxer, 2002, p. 285, 304.

AFBEELDING 3.3.1.1.1.: 
Pijp gewijd aan Generaal 
Imhof en Batavia met 
de tekst LANG LEEV SIJN 
HOOGEDELE GENERAAL 
IMHOF. Merk ABC, 
pijpenmaker Abraham van 
den Berg (1745-1783). 
Foto Freek Mayenburg.
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van andere schepen, de zogenaamde lorrendraaiers, probeerden mee te profiteren van deze 

lucratieve handel.361 Vanaf 1730, toen het monopolie van de WIC opgeheven werd, kwamen ook 

de schepen van de Middelburgse Commerciële Compagnie naar de westkust van Afrika. Deze 

schepen legden zich toe op de retourvaart op Afrika en de slavenvaart.362 Ook Engelse en Franse 

schepen probeerden een deel van de slavenhandel in handen te krijgen. De Hollanders verloren 

in de loop van de 18e eeuw hun dominante handelspositie in West-Afrika steeds meer aan de 

Engelsen. Rond 1800 werd de Nederlandse slavenhandel van steeds minder belang. Eerst liep de 

slavenhandel sterk terug door de crisis in de Surinaamse plantage-economie, daarna werden de 

handelsposten afgesneden van het moederland tijdens de Franse bezetting van ons land. 

 Over aankopen van pijpen door de WIC en de Middelburgse Commerciële Compagnie is 

nauwelijks iets bekend. Vermoedelijk werden pijpen gekocht in de havens van vertrek. Pijpen 

werden voor verschillende doelen naar West-Afrika gebracht.363 Allereerst is daar het eigen 

gebruik van bemanningsleden van schepen en de Nederlanders op de verschillende vestigingen. 

In brieven vanuit Elmina beschrijft Willem Godschalck van Focquenbroch het vele roken in het 

fort als volgt: ‘Denckt nu vorders, of ick geen reden heb, van somtijds in drie weeken niet buyten 

het Kasteel te komen, en in mijn sel te blijven; alwaer ghy my soud sien sitten, in compagnie van 

mijn twee swaerte jongens, al dampende dat het syn oogen verdraeyt, en dat sy met hun beyde 

eeuwigh werck hebben, met toeback te kerven, en te stoppen’.364 

 Pijpen werden ook gebruikt als ruilmiddel om diverse goederen te verwerven, zowel voor 

etenswaren als handelsgoederen.365 Vooral kwaliteitspijpen werden daarvoor gebruikt.366 De 

handel met de inheemse bevolking was in de 17e, 18e en een groot deel van de 19e eeuw  

ruilhandel. Ook werden pijpen als gift gebruikt om lokale heersers te paaien.367 Pijpen waren 

ook een betaalmiddel voor de aankoop van slaven.368 Vooral de handel in slaven heeft het 

gebruik van pijpen als ruilmiddel sterk gestimuleerd. Slaven werden langs de hele westkust 

van Afrika gekocht. De meeste slaven werden in de 17e eeuw weggehaald aan de Slavenkust 

(het tegenwoordige Benin).  Na 1700 werden slaven echter ook aan de Goudkust gekocht.369 

Nederland kreeg in de 18e eeuw het leeuwendeel van de zeer lucratieve en onmenselijke trans-

Atlantische slavenhandel vanuit de Goudkust in handen. 

 Er zijn vele voorbeelden van de aankoop van slaven waarbij pijpen als ruilmiddel werden 

gebruikt. Zo kocht de kapitein van het schip ‘Reine des Anges’ in 1740 voor zeven  kisten pijpen 

(ter waarde van 280 livres) en kaurischelpen en stoffen in de plaats Popo: 18 mannen, 5 vrouwen 

en acht kinderen. In totaal had dit schip een lading ter waarde van 122.665 livres waarvan 14 

361  Onder lorrendraaiers wordt verstaan de smokkelschepen  voor de retourvaart en de slavenhandel, die zich niets 
aantrokken van het monopolie van de WIC tussen de Kreeftskeerkring en 30 graden zuiderbreedte. Lorrendraaiers worden ook 
wel enterlopers, onvrije schepen en octrooidieven genoemd. Paesie, 2004, p. 7.
362  Overtveldt, 2008, p. 49.
363  Stam, 2016, p. 206-208.
364  Boxer, 2002, p. 292.
365  Calvocoressi, 1978, p. 7-8 , geeft hiervan een aantal voorbeelden. Bijvoorbeeld in 1705 de aankoop van een grote 
poularde voor drie pijpen.
366  Zie paragraaf 3.4.2.5.
367  Calvocoressi, 1978, p. 8-9.
368  De Laulnais, 1764, deel 4, p. 312-323. Stam, 2013, p. 25
369  Stam, 2016, p. 207. | 303
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kisten met pijpen.370 Ook uit de havenboeken van Bordeaux en La Rochelle blijkt dat vooral 

Goudse pijpen gebruikt werden voor de aankoop van slaven. Zo vraagt de handelaar Cardinal in 

1708 aan ‘le Conseil de Commerce de Bordeaux’ toestemming om kasuarisschelpen, pijpen en 

messen uit Nederland te mogen invoeren en komen er in 1743 met het schip ‘L’Admiral’ 60 gros 

pijpen in Bordeaux aan.371 In La Rochelle laadde het schip Danae in 1783 een aantal gros pijpen 

uit Nederland, tabakspotten in karton uit Rouen en tabak uit Honfleur in, en neemt in dezelfde 

periode het schip Bellone ter waarde van 5.802 livres aan pijpen, zijnde 5% van de waarde van 

de lading, mee naar Afrika.  Beide schepen namen deel aan de handel met slaven.372 Ook uit het 

handelsboek van Jacques Savary des Bruslons blijkt dat pijpen, naast andere goederen gebruikt 

werden om slaven mee te kopen. In een hele opsomming van de lading van een schip dat 600 

slaven in Angola kocht, zijn ook 20 gros pijpen en 200 pond tabak opgenomen.373 Rivallain 

geeft vele voorbeelden van het gebruik van pijpen voor de aankoop van slaven. De aantallen 

varieerden per schip van enkele grossen tot 50 kisten ( deze bevatten vaak ca. 30 gros, zijnde 

circa 4.500 pijpen per kist).374

 Aan deze voorbeelden is duidelijk te zien dat de pijpen slechts een beperkt deel van de 

ruilgoederen betroffen. Zowel Engelse als Franse schepen kochten de Hollandse pijpen in voor 

deze handel. De Hollandse  pijpen waren door de lokale heersers zeer gevraagd in ruil voor 

slaven en goederen. Veel Hollandse pijpen werden dan ook geëxporteerd naar de Franse havens, 

waar deze aan de reders en compagnieën die de slavenschepen wegzonden, werden verkocht. 

Naast pijpen werd ook tabak gebruikt als ruilmiddel voor de slavenhandel. Bij de Afrikaans 

slavenhandelaren was de door de Portugezen geproduceerde Braziliaanse tabak geliefd en werd 

de in Nederland geproduceerde tabak niet gewaardeerd. Om die reden handelde de WIC weinig 

met tabak om slaven te kopen.375

 Een ander gebruik van de pijpen was de verstrekking van pijpen en tabak aan slaven om hen 

rustig te houden tijdens hun transport op de overvolle slavenschepen.376 De pijpen voor de 

slaven waren goedkope pijpen die volgens Walker 8 pence het gros kostten. De pijpen bestemd 

voor giften en handel waren lange pijpen die een shilling en 8 pence kostten.377 Dat pijpen vaak 

aan de slaven werden gegeven tijdens hun transport blijkt ondermeer uit ladinglijsten van 8 

Nederlandse slavenschepen uit de periode 1741-1779.378

 Uit archeologische vondsten aan de Goudkust en de slavenkust blijkt dat vooral de Goudse 

pijp zeer geliefd was. De gevonden pijpenfragmenten stammen hoofdzakelijk uit de 18e eeuw 

en de meeste vondsten zijn aan de kust gedaan, vaak bij of in Nederlandse vestigingen.  Op een 

uitzondering na zijn alle 18e-eeuwse pijpen van Nederlandse oorsprong en van hoge kwaliteit. 

Slechts één Engelse pijp gemaakt door de belangrijke pijpenmaker George Viner uit Bristol is in 

370  Rivallain, 1994, p. 16.
371  Saugera, 1995, p. 47, 246.
372  Deveau, 1990, p.80.
373  Savary, 1723, tome I, p.1072-1074.
374  Rivallain, 1994, p. 16-20.
375  Delepeleire, 2003/04, hoofdstuk 10.b.6.
376  Rivallain, 1994, p. 20
377  Walker, 1975, p. 166. 
378  Handler, 2008, p. 3-7 geeft ook voorbeelden van  Deense en Franse en Britse schepen.304 |
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Ghana aan de Volta rivier, een honderd kilometer landinwaarts, gevonden.379  Dat de Goudse pijp 

populair was zal geen toeval zijn omdat de Afrikaanse consument duidelijke voorkeuren had voor 

pijpen uit verschillende Europese landen en de Goudse pijp kwalitatief het beste was.380 

 Uit de 19e eeuw zijn er, in overeenstemming met de politieke ontwikkeling (de koloniale politiek 

van Engeland, de terugtrekking van Nederland en de geleidelijke teloorgang van het Ashanti-rijk) 

in Ghana, meer vondsten van pijpen uit andere landen, maar de Goudse pijpen blijven daar toch, 

vanwege hun kwaliteit, veruit het merendeel van de vondsten uitmaken. 

 

3.3.1.2. Het transport van pijpen. 

De transportmogelijkheden van pijpen zijn bepalend geweest voor zowel de verspreiding van 

de Nederlandse pijpen, het ontstaan van handelscentra als ook voor de prijs die de consument 

moest betalen. 

 De ontwikkeling van het trekvaartnetwerk in de periode 1630-1665 heeft het mogelijk gemaakt 

dat de Goudse kwaliteitspijp door het hele land werd afgezet. Een situatie die geheel anders was 

dan bijvoorbeeld in Engeland, waar rokers vooral door lokale pijpenmakerijen werden bediend.

Pijpen werden, ook internationaal, bij voorkeur over water getransporteerd.  De breekbaarheid 

van het product en de slechte toestand van vrijwel alle wegen maakte dat transport over 

water de beste en goedkoopste mogelijkheid was om pijpen te transporteren. Reeds voor de 

Romeinen was het transport van aardewerk over water aanzienlijk goedkoper dan over land. 

De transportkosten over zee, rivier en land verhielden zich toen als 1:5:25.381 Helaas zijn er zo 

weinig gegevens over prijzen van Nederlandse pijpen in het buitenland beschikbaar dat voor het 

transport van pijpen dergelijke verhoudingsgetallen niet kunnen worden berekend. De prijs van 

een gros pijpen werd in het buitenland bovendien niet alleen bepaald door de transportkosten, 

maar ook door de tollen en licenten (zie paragraaf 2.8.5.), heffingen op de import en uitvoer, 

kosten en winsten van de handelaren, etc. Het is dan ook niet mogelijk om prijzen van Hollandse 

pijpen in het buitenland te herleiden naar transportkosten.

 Duidelijk is dat transport over zee het goedkoopst en over land het duurst was. Pijpen die naar 

Parijs gezonden werden, werden bijvoorbeeld naar Rouen gezonden en vandaar over de Seine 

naar Parijs. Hetzelfde gold voor het transport naar vele binnenlandse bestemmingen in Duitsland, 

dat veelal verliep via de grote Noord- en Oostzee havens en vervolgens over de rivieren die daar 

uitmonden. Ook uit het onderzoek van de pijpenmakers uit het Westerwald in de tachtiger jaren 

van de 18e eeuw naar de mogelijkheden om, vanwege de prohibitieve kosten van tollen langs de 

Rijn en de Hollandse invoerheffing,  pijpen over land naar de Weser te transporteren om zo de 

Noordzee te bereiken,  bleek dat deze mogelijkheid veel te duur was.382 

 De grote zeehavens aan de mondingen van rivieren werden, doordat de rivieren belangrijke 

mogelijkheden voor transport boden, de belangrijkste overslagplaatsen van pijpen en daar 

ontstonden dan ook, zoals in Hamburg en Bremen, belangrijke handelsfirma’s die zich geheel of 

379  Calvocoressi, 1978, p. 12.
380  Handler, 2008, p. 2.
381  Mees, 2011, p. 261.
382  Kügler, 1996, p. 64. | 305
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ten dele richtten op de handel in pijpen. 383

3.3.1.3. Iets over tollen

Over de invloed van tolheffing op de uiteindelijke consumentenprijs op de plaats waarheen 

pijpen werden uitgevoerd is weinig bekend. Er waren zeer veel tollen op waterwegen, zee-

engtes en landwegen.384 Ook werden er licenten en havengelden geheven. Veel hiervan is nog 

nauwelijks in kaart gebracht en zeker is er thans geen overzicht van de tarieven van de diverse 

tollen, de tolvrijheden en de betekenis daarvan voor onze export van pijpen.385 De toltarieven 

waren in het algemeen niet bijzonder hoog, maar door de stapeling van het aantal keren dat er 

tol betaald moest worden hadden de toltarieven zeker hun invloed op de consumentenprijs van 

de pijpen. Waar mogelijk vond transport over water plaats. Niet alleen maakten de waterwegen 

een sneller transport mogelijk, maar waren de transportkosten en risico’s geringer en waren er 

bovendien minder tollen dan op de landwegen.386

 Maar zelfs een overzicht van alle te betalen tollen en licenten geeft nog geen goed beeld 

van wat dit werkelijk betekende voor de kostprijs van de pijpen, omdat zowel bij de Rijnvaart 

als bijvoorbeeld bij de Sonttol, maar ook voor de heffingen in de zeehavens, pijpen vaak niet 

werden belast, omdat deze een te klein deel van de lading uitmaakten. Ook werden tollen en 

handelsbeperkingen omgaan door het verstoppen van handelswaar tussen wel toegestane 

goederen. De inning van de tollen waren vaak afhankelijk van de controlerende ambtenaren 

en onderhandelingen over de te betalen tol waren regel bij de vaststelling van het tarief, welke 

veelal gebaseerd werd op een inschatting op basis van een steekproef.387 Dit  blijkt bijvoorbeeld 

uit een onderzoek dat Koning Friederich Wilhelm I liet doen naar de neveninkomsten van de tol- 

en licentbedienden. Daarbij bleek ondermeer dat, bij de onderhandeling over de goederen die 

aangeslagen werden, een partij pijpen niet belast werd, daar deze aangemerkt werd als provisie 

van het schip.388 Ook is het tekenend dat in de Sonttolregisters nauwelijks pijpen voorkomen. 

Bij kleine delen van de lading van schepen die de Sont passeerden was de sluikhandel kennelijk 

veel omvangrijker dan bij goederen van een grotere omvang. Een inschatting van 30% rond 1600 

als niet belast, als algemene hoeveelheid waarover geen heffing werd opgelegd, is dan ook voor 

pijpen veel te laag en dus onbruikbaar.389 Dat in havens soms wel pijpen werden geregistreerd en 

belast betekent niet dat dit daar ook systematisch gebeurde. De aantallen pijpen die aangevoerd 

werden in diverse Oostzeehavens zijn bijvoorbeeld volgens de havenregisters zo klein dat dit 

de werkelijkheid niet kan weerspiegelen. Deze ontduikingspraktijken komen overeen met wat 

ook in Nederlandse havens gebeurde. Zo was de ontduiking in Zeeland wel 80%, terwijl dat in 

383  Kügler, 1997,  p. 45- 47.
384  In 1794 waren er 53 Rijntollen tussen Germersheim en Rotterdam.  Vaak moesten bij deze tollen meerdere tolgelden 
betaald worden alsmede licenten. Schawacht, 1973, p.11.
385  Gouda had als voorrecht bijvoorbeeld tolvrijheid door Holland, Zeeland, Gelderland en Zutphen.  Voor de export via de 
Rijn naar Duitsland kwam dit neer op tolvrijheid tot Lobith. Anoniem, 1744, p. 210.
386  Mennicken, 2013, p. 56.
387  Fatah-Black en van Rossum, 2016, p. 7,  wijzen erop dat niet alleen de handelaren, maar vaak juist de schippers, 
bemanningen en anderen verantwoordelijk waren voor de smokkel.
388  Scholz-Babisch, 1971, p. 933.
389  Fatah-Black en van Rossum, 2016, p. 8 noot 10.306 |
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Amsterdam en Rotterdam veel minder was.390 

 Onderstaand zijn een paar voorbeelden van havengelden en tollen die geheven werden op het 

transport van pijpen gegeven als voorbeeld van de kosten hiervan:

 − In 1766 ontving de ‘Tonnen- und Bakenmeister’ in Tönning voor een ton tabakspijpen 1 

Schilling Lübsch en 6 Pfennig; voor een kist 3 Shillingen en voor een mand 6 Pfennig. Daar 

kwam nog bovenop een schrijfgeld van 4,5 Pfennig per ton;  9 Pfennig per kist en 1,5 Pfennig 

per mand.391

 − In 1688 staat keurvorst Friederich III van Brandenburg toe om tol te heffen vanwege het 

herstel van een sluis die door oorlogshandelingen in verval was geraakt en de Rijnvaart 

belemmerde. Op pijpen werd 2 ‘stüver’ per gros geheven.392

 − In 1721 wordt een herzien tarief voor de tollen van Emmerich, Lobith, Rees, en Orsoy en 

de inning van licenten te Wesel, Lobith en Ruhrort afgekondigd. Voor tabakspijpen zijn de 

bedragen in onderstaande tabel opgenomen.393

Tabel 3.3.1.3.1.: Rijntollen 1721

Tol Licenten 

Rtl. St. D. Rtl. St. D.

1 Uxhaupt (Okshoofd) - 6 - - 8 -

1 Tonne - 3 - - 4 -

1 Kiste zu 2,5 Tonne gerechnet - 7 4 - 10 -

1 Körbchen, darin 12 Dosin oder 1 Gross - - 2 - - 3

Behalve de tollen en havengelden waren er ook nog de transportkosten. Zo bedroeg de kosten 

van vervoer voor een kist met 16 gros pijpen van Gouda naar Hamburg in 1789 28 Stuivers.394

Verder onderzoek naar tollen, licenten en havengelden  is aan te bevelen, maar deze complexe 

materie is voor deze studie thans te omvattend. Wel laten de voorbeelden zien dat niet 

alleen de transportkosten, maar ook de tollen en licenten bijdroegen aan de hogere prijs van 

geëxporteerde pijpen voor de eindafnemer. Toch waren deze kosten gering in vergelijking met 

de prijs die bijvoorbeeld een Noord-Duitse consument uiteindelijk moest betalen voor een 

Goudse pijp. Deze was minstens twee keer zo hoog als de prijs in Gouda. Op basis hiervan kan 

verondersteld worden dat het vooral de handelaren waren die ertoe bijgedragen hebben dat het 

verschil in prijs van een pijp in Gouda en de prijs voor de consument in een ander land zo groot 

was. Nader onderzoek is hier wenselijk.

 Op de verder afgelegen bestemmingen in Europa bedroeg de prijs van een pijp vaak tot 

driemaal toe de prijs die in Gouda betaald moest worden. Een duidelijke relatie tussen kosten 

en prijzen is niet altijd te vinden. Zo blijken in Zwitserland in de periode 1776-1789 de prijzen 

van de koningspijpen 14 tot 40 procent hoger te liggen dan in Nederland, terwijl de prijzen van 

gewone lange pijpen ongeveer twee keer zo hoog zijn als in Nederland en de prijzen van gewone 

390  Jonker en Sluyterman, 2000, p. 78.
391  Witte, Tonpfeifenfunde, S. 56-58.
392  Scholz-Babisch, 1971, p. 658.
393  Scholz-Babisch, 1971, p. 880.
394  Stam, 2007, p. 121. | 307
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halflange pijpen zelfs verdrievoudigd waren.395 Deze verschillen lijken merkwaardig omdat de 

transportkosten en de kosten van tollen en andere heffingen niet erg verschillend zullen zijn 

geweest. Vermoedelijk gaat het hierbij om dagprijzen van de pijpen en zullen, als met meer 

voorbeelden gerekend kan worden, de verschillen minder groot zijn. Het is goed voorstelbaar 

dat de dagprijzen verschillen. Niet over alle goederen op een binnenvaartschip, net als bij de 

zeeschepen, werd altijd tol geheven. Kleine ladingscomponenten werden vaak niet in de tol 

meegenomen en bovendien was het een kwestie van onderhandelen hoeveel tol de schipper 

moest betalen. Verder zijn natuurlijk weersomstandigheden en waterstanden sterk bepalend 

voor de transportkosten geweest en zullen ook schippers soms verschillende prijzen hebben 

gehanteerd. Ook de handelaren zullen hun winsten bijvoorbeeld aangepast hebben als de vraag 

naar een bepaald type pijp lager was.

 

Het feit dat Dordrecht stapelrecht had maakte Dordrecht tot een punt waar de pijpen verbodemd 

moesten worden. Als gevolg van het stapelrecht moesten alle transport van pijpen over de Rijn 

via Dordrecht worden afgewikkeld. Ook de aanvoer van klei verliep meestal via Dordrecht.396 

3.3.2. Aanpassingen van het pijpenmodel ten behoeve van de export

Daar waar de handel dat verlangde werden pijpen al in de 17e eeuw aangepast aan de wensen van 

de consument. Een van de allereerste aangepaste pijpen waren de zogenaamde zeemonsterpijpen 

die al rond 1610, vermoedelijk in Amsterdam, speciaal voor zeelui werden vervaardigd.397 Ook 

de latere Jonaspijpen waren pijpen die vooral door varenden werden gerookt. In Gorinchem 

werden al in de eerste helft van de 17e eeuw een groot model dubbelconische pijpen gemaakt 

voor Zeeland.

 Maar ook voor bestemmingen buiten onze grenzen werden soms aan de smaak van de lokale 

consument aangepaste pijpen vervaardigd. Zo werden, vooral in Amsterdam, voor de Iroquois 

indianen in Noord-Amerika vanaf ca. 1645, zogenaamde elleboogpijpen gemaakt (afbeeldingen 

3.3.2.1. en 3.4.2.1.). Deze pijpen zijn afgeleid van kleipijpen van de Iroquois uit die tijd.398 Mogelijk, 

maar minder waarschijnlijk, ook van de Chesapeak pijpen die door indianen of door negerslaven in 

het Chesapeak gebied werden gemaakt.399 De indianen vroegen in hun onderhandelingen met de 

Nederlanders niet enkel om deze pijpen, maar ook om de normale pijpen. De elleboogpijpen zijn 

dan ook bij opgravingen op de indiaanse locaties in de minderheid.400 Dit is in overeenstemming 

met de vondst van slechts 7% elleboogpijpen in het Monte Cristi “Pipe Wreck” in de Dominicaanse 

Republiek, een schip dat vermoedelijk naar Nieuw-Amsterdam had moeten varen. De overige 

93 % van de pijpen in dit scheepswrak waren dubbelconische pijpen.401 Mogelijk was Edward 

395  van der Lingen, 2015, p. 170-171.
396  Frijhoff, Nusteling, Spies,  1998, p. 136.
397  Van der Lingen, 2013, p. 107-113.
398  Zie bijvoorbeeld McGuire, 1897, p. 493, 494. Rutsch, 1973, p. 147 en 155.
399  Lingen, 2013, p. 59.
400  Huey, 1988, p. 456. Jeremias van Rensselaer schrijft in juni 1658 aan Robert Vastrick, handelaar in Amsterdam, dat hij 
van de vier hem toegezonden kisten met pijpen er drie aan de indianen heeft verkocht voor negen bevers per stuk, maar dat 
hij de laatste kist nog niet verkocht had omdat deze alleen elleboogpijpen bevatte.
401  Hall, 1996, p. 127.308 |
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Bird de eerste Europese pijpenmaker die het elleboogmodel op de markt bracht.402 Van dit 

type pijp, dat in Nederland nauwelijks gevonden wordt, maar in Amerika op indiaanse sites des 

te meer, moet Bird grote aantallen hebben geëxporteerd. Ook de Amsterdamse merken WH 

(Willem Hendricxsz.), ID (John Drapper) en een bloemvormig merk komen op deze pijpen voor. 

Ongemerkte exemplaren zijn eveneens aangetroffen, zij het in geringe mate.403

Ook werden in de jaren veertig en vijftig buitengewoon grote pijpen geproduceerd voor de 

handel met de indianen. Een gift werd door hen ook beoordeeld op zijn grootte en dit soort 

pijpen maakten dan ook indruk. Uit een rapport van een bezoek van Arent van Curler aan de 

Mohawks is bekend dat deze pijpen met “great joy” werden ontvangen.404 

 Andere voorbeelden van aanpassingen ten behoeve van de export zijn: veel 18e-eeuwse 

Goudse pijpen voor de Duitse markt zijn op de ketel gemerkt in plaats van op de hiel.405 Ook 

werden speciale modellen geleverd die bij de buitenlandse consumenten gevraagd waren, zoals 

het zogenoemde ‘zwangere tulp’ model, maar ook diverse andere modellen die met name bij 

Duitse en Scandinavische consumenten geliefd waren (afbeelding 3.3.2.2.).406  

In de tweede helft van de 18e eeuw, toen de export begon terug te lopen, ontwikkelden 

verschillende pijpenmakers afwijkende modellen zoals de smalle kromkoppijp ofwel de 

402  Vaak gemerkt met EB of met een merk dat lijkt op een bloem met 6 kelk- en kroonbladeren.
403  Bradley, 2007, p. 119 en 170.
404  Bradley, 2007, p. 126. Op de gevonden pijpen komen twee hielmerken voor: Een groot tulpmerk (meerdere vondsten) 
en vier fleur de lis in een ruit. Waarschijnlijk gaat het om pijpen van Goudse pijpenmakers tussen 1650 en 1660 die speciaal 
voor deze handel gemaakt zijn.
405  Heege, 2003, p. 26 geeft verschillende voorbeelden.  Datering veelal tussen 1740 en 1760.
406  Smiesing, 1992, p. 24-31.  

AFBEELDING 3.3.2.2.: 
Bijzondere exportpijp die 

ondermeer naar Duitsland 
geëxporteerd is. Het 

zogenaamde ‘zwangere tulp 
model’ met hielmerk De 

Leeuw in de Hollandse tuin 
op de ketel. 1730-1750. 
Foto Freek Mayenburg.

AFBEELDING 3.3.2.1.: Elleboogpijp 
afkomstig uit het Monte Cristi 

“Pipe Wreck”, 1662-1670, met een 
merk dat lijkt op een  bloem met 6 

kelk- en kroonbladeren. Dit merk 
is vermoedelijk van Edward Bird. 

De ketel is aan de bovenzijde deels 
afgebroken. Collectie auteur, foto 

Bert van der Lingen.
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casjottepijp, die vermoedelijk naar Frankrijk werd uitgevoerd, omdat deze aansloot bij Franse 

pijpenmodellen.407 Ondermeer Frans Verzijl heeft hier diverse soorten van geproduceerd voor 

zijn export naar Frankrijk.  Ook andere modellen, speciaal voor de export, werden door hem 

geleverd. 408 Rondbodempijpen (meestal gemerkt met 16 gekroond) werden vanaf het midden 

van de 18e eeuw  veel voor zeelui gemaakt.409  Deze laatste soort pijpen zijn bijvoorbeeld frequent 

aangetroffen op St. Eustatius en ook in scheepswrakken op het Burgzand op de Rede van Texel. 

Ook in Alphen en Schoonhoven zijn dit soort pijpen vervaardigd.410 Ook de tabakshandelaar van 

de Velde, die in Gouda pijpen liet maken en die deze met zijn naam op de steel verhandelde, had 

een specifiek exportmodel.411 

 Dat verschillende pijpenmakers hun pijpen hebben aangepast aan de wensen van groepen   

consumenten in binnen- en buitenland laat zien dat de Nederlandse pijpenmakers ook qua 

vormgeving innovatief waren om hun marktaandeel te kunnen vergroten.

3.4. Overzicht van de export op basis van archeologische data

In deze paragraaf wordt aan de hand van archeologische data een overzicht gegeven van de 

handel in pijpen naar verschillende landen en delen van de wereld. Daarbij wordt ingegaan op 

een aantal bijzonderheden die zich daarbij hebben voorgedaan.   

 De Amsterdamse en de Goudse pijpen zijn naar een groot aantal landen/gebieden uitgevoerd. 

Meer details van de archeologische vondsten per land zijn terug te vinden in de database en 

deels ook in de thematische paragrafen in hoofdstuk 4. In de database zijn alle Nederlandse 

pijpen die in het buitenland gevonden zijn opgenomen, met vindplaats, aantal, merk, datering, 

herkomst en literatuurverwijzing.412 Deze database is beschikbaar op www.tabakspijp.nl. 

3.4.1. De uitvoer naar delen van Europa

De belangrijkste landen voor de afzet van pijpen in de 17e en 18e eeuw in Europa waren Duitsland, 

Frankrijk, België, Scandinavië en het Oostzeegebied inclusief Polen.

De export naar Duitsland was van vitaal belang voor de Goudse pijpenmakers. In het begin 

van de 17e eeuw waren het echter vooral de Amsterdamse pijpenmakers die naar dat deel 

van Europa exporteerden (zie paragraaf 4.1.).413 De eerste gegevens over aantallen ingevoerde 

pijpen in Duitsland stammen uit de jaren 1628 uit Stralsund en 1632 uit Hamburg.414 Door de 

407  Van der Meulen, 2003, p. 14, 17.
408  Van der Meulen, 1981, p. 52-70.
409  Huijsmans, 2012. Van Oostveen, 2015, p. 52. Afbeelding 3.4.3.1.
410  Van Oostveen, 2015, p. 52.
411  Van der Lingen, 2013, p. 30. Zie afbeelding 2.4.1.1.
412  Dit uiteraard voor zover er publicaties beschikbaar zijn. Aannemelijk is dat een heel groot deel van al de  publicaties die 
gegevens over in Europa en Noord-Amerika gevonden Nederlandse pijpen bevatten zijn opgenomen. Verder zijn ook enkele uit 
persoonlijke mededelingen verkregen gegevens opgenomen.
413  De export van Amsterdamse pijpenmakers en vooral van Edward Bird, was met name gericht op Amerika en Zweden. 
Zie: Stam, 2002, p. 8.
414  Möller, 2012, p. 71. De invoer van tabak en pijpen zijn opgetekend in de Einführbüchern des Stralsunder Rates vanaf 
1628. Zie ook hoofdstuk 3.1.1.2. In 1632 werden 35 tonnen en een kist met kleipijpen ter waarde van 390 Thaler in Hamburg 
ingevoerd. Articus, 1990,  p. 11.310 |
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oorlogshandelingen van de Dertigjarige Oorlog en de economische gevolgen daarvan, werden in 

de eerste zeventig à tachtig jaar van de 17e eeuw, veel groffe pijpen naar Duitsland geëxporteerd. 

De oorlog had de bevolking sterk verarmd en er was dus weinig ruimte voor meer luxueuze 

importproducten. Naast de groffe pijpen zijn er uit die tijd ook betere producten aangetroffen. 

Dit betreft de gemerkte en geglaasde pijpen van de fijne kwaliteit, soms met stelen met 

versieringen van ingestempelde Franse lelies, afkomstig uit centra in West-Nederland en de 

zogenaamde Jonaspijpen en de pijpen met barokstelen  en koppen, die tot de betere groffe 

pijpen gerekend worden. Deze laatste groep is  vermoedelijk vooral uit Amsterdam en Gouda 

afkomstig.415 De Jonaspijpen die zijn aangetroffen zijn op één na niet terug te brengen op een 

bepaalde pijpenmaker.416 Wel is duidelijk dat de meeste pijpen van dit type vervaardigd zijn in 

Hoorn/Enkhuizen of in Amsterdam. Goudse Jonaspijpen zijn minder aangetroffen. Ook is een in 

Leiden vervaardigde Jonaspijp in Obernkirchen, in het stroomgebied van de Weser, opgegraven.417 

De meeste van de Jonaspijpen zijn aangetroffen in Hamburg, Bremen en het gebied van de 

Weser. Dit komt overeen met de veronderstelling dat de meeste Jonaspijpen bestemd waren 

voor zeelieden. De verspreiding is opvallend omdat er ook een Jonaspijp bekend is die in 

Keulen vervaardigd is en grote overeenkomsten vertoont met het Hollandse type (afbeelding 

3.1.1.2.1.).418 Een mogelijke verklaring hiervoor is te vinden in een overzicht van opgravingen 

van legerkampen uit de 17e eeuw.419 Daar worden vaak ook Jonaspijpen aangetroffen. Mogelijk 

waren soldaten ook afnemers van dit soort pijpen. De Jonaspijp is rond Keulen en verder langs 

de Rijn bekend geweest.420 Ook in Zuid-Duitsland waren Jonaspijpen bekend en zijn daar ook 

vervaardigd en hebben het Hollandse model als basisvorm. Deze weken qua figuratie sterk af van 

de Hollandse voorbeelden.421   

 Pijpen van de belangrijkste Amsterdamse pijpenmaker, Edward Bird, zijn alleen aan de Noord- 

en Oostzeekust aangetroffen, in Hamburg, Bremen, Wismar en Stralsund. Vermoedelijk gaat 

het hier om door zeelui meegebrachte pijpen. Van export naar Duitsland door Edward Bird lijkt 

dan ook geen sprake te zijn. Ook geen van de andere Amsterdamse pijpenmakers lijken naar 

Duitsland te hebben geëxporteerd. Slechts incidenteel zijn gemerkte pijpen van Amsterdamse 

pijpenmakers gevonden in Bremen, Stralsund en Gelsenkirchen. Na het derde kwart van de 

17e eeuw zijn geen gemerkte Amsterdamse pijpen meer aangetroffen. Van pijpen uit de centra 

Groningen, Gorinchem, Leiden en Rotterdam zijn slechts enkele vondsten bekend. Dat deze 

pijpen opgegraven zijn duidt niet op export uit deze centra naar Duitsland. Rotterdam had aan 

het begin van de 17e eeuw wel een bovenregionale betekenis, maar exporteerde niet naar 

Duitsland. Leiden en Groningen produceerden  vooral voor de regionale markt en Gorinchem 

kreeg weliswaar al vanaf ca. 1640 bovenregionale betekenis, maar was niet op export naar 

Duitsland gericht. De gedane vondsten duiden er op dat reizigers deze pijpen meegenomen 

hebben. Dat bij Embden bijvoorbeeld een pijp met Tudorroos uit Groningen is aangetroffen, is 

415  Zie bijvoorbeeld de vondsten in Bremen. Bischop, 2008, p. 166.
416  Een Jonaspijp met het merk I:P uit Hoorn/Enkhuizen. Zie afbeelding 2.12.4.
417  Bügge, 1981, p. 69.
418  Stam, 2014, p. 19-20.
419  Van Oostveen, 2017, p. 77. 
420  Anoniem, 2005, p. 95. Alleen uit Neuss is uit het stroomgebied van de Rijn een Amsterdamse Jonaspijp bekend.
421  Zie bijvoorbeeld: Röber, 1999, p. 49 en Szill, 2002, p. 61. Zie ook paragraaf 3.2. | 311
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gelet op de afstand Groningen - Embden goed te verklaren.

 Van de merken van centra buiten Gouda komt alleen het merk I:P gekroond, dat in Enkhuizen 

of Hoorn door Jacob Pietersen is gezet, verspreid door heel Duitsland en het aangrenzende 

Tsjechië voor (afbeeldingen 2.12.4 en  3.4.1.1.).422

 

In paragraaf 4.6.2. (voor de 17e eeuw) en 4.6.3 (voor de 18e eeuw) wordt ingegaan op wat de 

belangrijkste exportmerken naar Duitsland waren.

In de 18e eeuw zijn veel pijpen naar Duitsland geëxporteerd (zie ook paragraaf 4.2. en 4.4.6.3.).  

Pijpen van na ca. 1800 zijn in het vondstmateriaal nauwelijks aangetroffen door de veranderde 

rookgewoonten en door importverboden in Duitsland.  Dit met uitzondering van de in de Weser 

nabij Hamburg gevonden pijpen, die afkomstig zijn van de daar aangemeerde zeeschepen en dus 

weinig representatief zijn voor Duits vondstmateriaal.423  

 Helaas zijn er over de  export vanuit de Republiek in het grootste deel van de 17e en 18e eeuw 

geen bruikbare getallen beschikbaar, maar het moet om vele miljoenen stuks zijn gegaan.424 

Lokale pijpenmakercentra die in Duitsland ontstonden deden de Nederlandse pijp steeds meer 

concurrentie aan. De Duitse pijpen waren veelal goedkoper door de lagere lonen in Duitsland, 

de vaak slechtere en daardoor goedkopere afwerking  en door de geringere transportkosten. Dat 

betekende dat de Nederlandse pijp alleen kon concurreren als de kwaliteit hoger was.425 En juist 

dat was de specialiteit van de Goudse pijpenmakers.426 

 In de 18e eeuw waren het bijna uitsluitend Goudse pijpen die vanuit Nederland massaal 

naar Duitsland werden uitgevoerd. De Alphense pijpenmakers hadden zich ondermeer op de 

422  Deze pijpen zijn gevonden in: Hamburg, Lüneburg, Bremen, Einbeck, Leipzig, Mittweida, Ahaus en Praag. Deze pijpen 
zijn te dateren tussen 1630 en 1650. Jacob Pietersen was de enige pijpenmaker uit dit lokale centrum, wiens producten 
internationaal verspreid zijn teruggevonden. 
423  Kewel, 2008, p. 2.
424  Alleen al in Xanten werden in 1750 2000 Gros (288.000 stuks) ingevoerd. Mielke, 2002, p. 77.
425  Articus, 1997, p. 16.
426  Kluttig-Altmann en Mehler stellen (Kluttig-Altmann & Mehler, 2007, p. 73; Kluttig-Altmann 1999, p. 80) dat gelet op 
de onzekerheden bij het identificeren van plagiaten van Hollandse pijpen het heel wel kan zijn dat in de 17e tot de 19e eeuw 
het grootste deel van de in Duitsland gerookte pijpen van Duitse herkomst kan zijn, omdat de Duitse pijpenmakers ook 
voortreffelijke pijpen konden maken. Deze opvatting gaat er aan voorbij dat de Duitse pijpennijverheid slechts langzamerhand 
steeds beter pijpen is gaan vervaardigen. Zeker tot 1750 werd door de Duitse pijpenmakers de Goudse kwaliteitspijp, de 
zogenaamde porceleijne kwaliteit, nauwelijks geëvenaard. Maar ook het kwaliteitsniveau van de fijne pijpen uit Gouda was in 
het algemeen hoger dan die van de in Duitsland nagebootste Goudse pijpen. In de 19e eeuw was er nauwelijks meer export 
naar Duitsland. Uit kritische evaluatie van opgravingresultaten blijkt dat in sommige delen van Duitsland, met name in die 
gebieden die buiten de grotere handelsroutes lagen, het aandeel van de Duitse imitaties groter was dan het aandeel Hollandse 
pijpen. Bij de kwaliteitspijpen van de beste soort ligt dit omgekeerd. Ook Liebetrau, 2018, is van mening dat juist aan het begin 
van de  18e eeuw de afzet van Hollandse kwaliteitspijpen in Duitsland is toegenomen.

AFBEELDING 3.4.1.1.: 
Pijp van Jacob Pietersen 
uit Enkhuizen, 1620-
1630. Vindplaats 
Oudeschans. Foto Bert 
van der Lingen.
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export naar Scandinavië en Noord-Duitsland gericht.427 Tot op heden zijn nog nauwelijks als 

zodanig duidelijk herkenbare Alphense pijpen in Duitsland teruggevonden.428 Een voorbeeld 

van naar Duitsland uitgevoerde Alphense pijpen zijn pijpen met het merk de Molen. In 

Aarlanderveen heeft de pijpenmaker Philip Hoogenboom  dit merk gevoerd. Ook heeft hij 

om zijn product nog meer op pijpen van de Goudse Pijpenmaker Jacob Arijse Danens te laten 

lijken op stelen de tekst I. DANEN gezet, een duidelijke vervalsing van de naam van de Goudse 

pijpenmaker.429 Doordat Alphense pijpenmakers het Goudse product  veel geïmiteerd hebben 

en daarbij vaak een hoge kwaliteit hebben weten te bereiken is het ook bij dit merk moeilijk 

aantoonbaar of er onder de in Duitsland aangetroffen pijpen producten van Hoogenboom zijn.  

Lang niet alle pijpen van belangrijke pijpenmakers zijn in heel Duitsland gevonden (zie ook 

paragraaf 4.6. en de database). Hieruit wordt duidelijk dat individuele handelsrelaties van de 

Goudse pijpenmakers en wijze van exporteren van cruciaal belang zijn geweest voor de export. 

Twee voorbeelden moge dit illustreren: 

•	 De pijpen van de pijpenmaker Jan Pietersz. Versluijs, die werkzaam was van 1744 tot 

1800, met het merk Lam onder de boom worden alleen in Noord-Duitsland gevonden 

in de omgeving van Hamburg, de Noord- en Oostzeekust en het Wesergebied en in 

Brandenburg. Versluijs was een belangrijke pijpenmaker in zijn tijd en hij was in de 

periode 1777 tot 1787 lid van het gildebestuur. Het merk Lam onder de Boom, dat hij 

in 1744, hetzelfde jaar van zijn gildeproef, verwierf en tot zijn dood in zijn bezit bleef,  

was zijn belangrijkste exportmerk.  Daarentegen zijn pijpen gemaakt door leden van 

de zeer vooraanstaande pijpenmakersfamile familie Danens, die het merk de Molen 

in de 18e eeuw tot 1787 in bezit hadden, vooral in het Wesergebied en in Thüringen 

teruggevonden. 

•	 Alleen pijpen van Frans Verzijl met het merk Leeuw in de Hollandse Tuin  zijn in nagenoeg 

geheel Duitsland gevonden. In Augsburg zijn in een opgraving 21 stuks aangetroffen. 

De vondst van deze concentratie pijpen van Frans Verzijl in Augsburg laat zien dat de 

Firma Frans Verzijl & Zoonen via de Rijn heeft geëxporteerd.430 Ook uit de financiële 

verslaglegging van de Firma Frans Verzijl & Zoonen is bekend dat deze firma incidenteel 

427  Van der Meulen, 1986 , p. 72 en 77.
428  Lang niet altijd zijn er duidelijk verschillen zichtbaar tussen pijpen uit Alphen en uit Gouda en de verschillen worden 
vaak niet herkend door de lokale archeologen. Dit vereist zeer specialistische kennis.
429  Van der Meulen, 1986, p. 76.
430  Hermann, 2009, p. 96- 98, veronderstelt dat deze pijpen via de Rijn naar Augsburg zijn gebracht. Alle op de Jakobsplatz 
opgegraven pijpen van Verzijl stammen uit dezelfde periode en komen van en perceel dat mogelijk in handen is geweest van 
een handelaar. De vondst van ondermeer een met de gekroonde 96 gemerkte pijp (Stomman) en verschillende stelen van 
Pieter Stomman uit dezelfde periode duidt er op dat hier van een gerichte import van Goudse kwaliteitspijpen sprake was. 
Er zijn drie verschillende soorten hoogversierde pijpenkoppen (totaal 6 stuks) van Frans Verzijl aangetroffen waarvan twee 
soorten Oranjepijpen en Vivat Rex Pruisen pijpen. Op een pijp zijn afgebeeld Willem IV en Anna van Hannover. Op twee andere 
Karl Christian von Nassau-Weilburg en Caroline von Oranien-Nassau-Dietz. De hoogversierde reliëfpijpen werden meestal bij 
een gros normale kwaliteitspijpen pijpen cadeau gedaan.  Er is in dit geval geen relatie tussen de exportbestemming en de 
afbeeldingen op deze pijpen. Vaak is dat wel het geval. Bovendien is een zo hoge concentratie van dergelijke hoogversierde 
pijpen in een arm deel van de stad opmerkelijk. Vermoedelijk heeft op deze lokatie dus een handelaar gewoond. Dat 
verschillende pijpen van de meest belangrijke Goudse pijpenmakers zijn aangetroffen duidt er op dat in delen van Duitsland, 
waar de Goudse pijp sterke concurrentie ondervond van de lokale pijpen en pijpen uit het Westerwald, alleen de allerbeste 
soorten nog in trek waren. In overeenstemming hiermee is dat veel van het overige op de Jakobsplatz gevonden materiaal uit 
de 2e helft van de 18e eeuw, maar ook pijpen uit die periode uit andere delen van de stad, afkomstig zijn uit het Westerwald. | 313
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pijpen naar Augsburg verzond.431 De pijpen met dit merk zijn verder in heel Duitsland 

aangetroffen, behalve merkwaardig genoeg, gelet op de vondsten in Augsburg en 

Zwitserland, in de stroomgebieden van Rijn en Weser. De vraag die Duco opwerpt of 

tot de export van pijpen met het merk de Leeuw in de Hollandse tuin al door Jacob 

Arijse Middelmeer een aanzet gegeven is of dat deze export de verdienste van Frans 

Verzijl is kan voor Duitsland worden beantwoord omdat slechts twee pijpen, één pijp 

in Hamburg en één in Tönning,  aangetroffen zijn waar, op basis van de datering, beide 

pijpenmakers als maker in aanmerking komen. Alle overige pijpen met dit merk die in 

Duitsland zijn aangetroffen zijn, gelet op de datering,  door Verzijl geproduceerd.432  

Het is dus overduidelijk dat de verdienste van de export op het merk de Leeuw in de 

Hollandse tuin naar Duitsland geheel op het conto van Frans Verzijl te schrijven is. 

Hoe populair het merk de Leeuw in de Hollandse Tuin was blijkt ook uit het feit dat 

in verschillende centra in Duitsland dit merk nagezet is. Dit is ondermeer gebeurd 

in Grossalmerode, Grimma, Waldenburg, Altenburg (familie Laspe), Hannoverisch 

Münden (Casselmann) en Rostin.433 Deze imitaties zijn meestal goed te onderscheiden 

van het oorspronkelijke Goudse merk. Dit geldt niet altijd voor de steelopschriften die 

in veel centra in Sachsen zijn nagezet.434 

 Frans Verzijl gebruikte het merk de Leeuw in de Hollandse tuin voor zijn allerbeste 

pijpen, de zogenaamde porceleijne pijpen. Het merk de gekroonde L daarentegen voor 

de iets mindere kwaliteit, de zogenaamde fijne pijpen. Het merk L gekroond komt veel 

minder voor dan het merk de Leeuw in de Hollandse tuin, en wel op 0,9 procent van 

de 18e-eeuwse Goudse pijpen die in Duitsland gevonden zijn. Dit is niet verbazend 

omdat de transportkosten op de duurdere porceleijne pijpen minder drukten dan op 

de goedkopere fijne pijpen. Het merk L gekroond is gevonden rond Hamburg, aan de 

Oostzeekust, in het stroomgebied van de Weser en in Thüringen. Het merk de Leeuw 

in de Hollandse Tuin verwierf Frans Verzijl bij zijn gildeproef in 1724.435 Het gebruik van 

het merk de L gekroond wordt op 3 april 1753 formeel  door Jacob De Licht aan Frans 

Verzijl verkocht nadat de gilderegels in dat jaar waren verruimd waardoor Frans Verzijl  

een tweede merk kon voeren.436 Er mag echter worden aangenomen dat  al geruime tijd 

daarvoor, via een schijnconstructie met Cornelis en Jacob De Licht, het merk L gekroond 

door Frans Verzijl  werd gebruikt.437  De vondsten in Duitsland van het merk L gekroond 

stammen uit de periode nadat Frans Verzijl het gebruik van dit merk had verworven 

(afbeelding 3.4.1.2.).

431  Vriendelijke mededeling B. van der Lingen 01-04-2015.
432  Duco, 2004, p. 5.
433   Standke, 2007 , p. 57, 60, 61 en 63. Standke, 2003, p. 120, 121, 124. Standke, 2004, p.24-26.  Pesenecker, 2003, 
p.109. Ook de naam van Frans Verzijl werd daar op de stelen aangebracht. Almeling, 1996, p. 40. Stephan, 1995, p. 151. 
Zimmermann, 1992, p. 17. Of ook in het Westerwald dit merk gezet is, is niet bekend.
434  Büttner, Kluttig-Altmann, 2007, p.128.
435  Meulen, 1994, p. 75. Frans Verzijl deed zijn gildeproef op 24 januari 1724. 
436  Zie voor de gedeeltelijke verruiming van de gilderegels, die het mogelijk maakte om in geval van vererving, huur en 
koop een tweede merk te voeren, Duco, 2003, p. 34-36. Van 1753 tot 1774 blijft Jacob De Licht formeel eigenaar. Daarna komt 
het merk in eigendom bij Barend Verzijl en 1781 bij Cornelis Verzijl.  Zie ook Duco, 2004, p. 6.
437  Duco 2004, p. 45.314 |
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Helaas laat de stand van het huidige onderzoek nog niet toe om over de wijze van exporteren 

en over de keten van handelaren die pijpen tot diep in het land brachten, concrete uitspraken te 

doen. Daarvoor is uitgebreid archiefonderzoek in Duitsland nodig. Wel is uit deze voorbeelden 

duidelijk dat de verspreiding binnen Duitsland zeer afhankelijk was van de keten van handelaren 

en eventuele rechtstreekse export.

 Het vondstmateriaal uit Tsjechië is nog zeer beperkt. De vroegste Nederlandse pijpen 

stammen vermoedelijk uit het begin van het tweede kwart van de 17e eeuw.438 Na 1700 zal het 

tabak- en pijpenmonopolie in Bohemen en Moravië de invoer van Nederlandse pijpen sterk 

belemmerd hebben. Bijzonder is de aanwezigheid van een pijp van de pijpenmaker uit Enkhuizen 

of Hoorn, Jacob Pietersen (merk I:P gekroond). Pijpen van hem zijn ook in heel Duitsland en in 

het Oostzeegebied (Letland) aangetroffen.

 Uit Hongarije zijn slechts twee steelfragmenten uit het tweede kwart van de 17e eeuw, waarvan 

één uit Amsterdam, bekend. Deze zijn gevonden op het Fort Szendrö en zijn vermoedelijk 

afkomstig van militairen uit de oorlog tegen de Turken.439

 Gegevens over de export naar Zwitserland en Liechtenstein zijn opgenomen in paragraaf 

4.3.3.

 De vroegste pijpen die in havensteden in het Oostzeegebied worden gevonden stammen uit 

het begin van de 17e eeuw. Het pijproken kwam in Polen, met uitzondering van de havensteden, 

vermoedelijk pas laat op gang.440 Daar werden vooral West-Europese modellen gerookt, terwijl 

vooral in het binnenland ook de inheemse door pottenbakkers vervaardigde pijpen werden 

gebruikt.441 Dit soort pijpen heeft zich daar lang kunnen handhaven doordat, vanwege de slechte 

verbindingen, westerse pijpen niet doordrongen in het binnenland. De eerste vondsten dateren 

uit de periode 1620-1650 en zijn niet aan een centrum toe te schrijven. Wel is er een 17e eeuwse 

pijpensteel gevonden met een opschrift in reliëf: .LICHTIUS. /.ANNO 1632, mogelijk van de 

Goudse pijpenmaker Per de Licht (afbeelding 3.4.1.3.).442 

438  Vyšohlíd,  2007, p. 280-296.
439  Tomka, 2005, p. 76. Tomka, 2009.
440  Zimmermann, 2011, p. 85 toont een Engelse pijp uit ca 1580 die in Gdansk gevonden is. 
441  Bis, 2009, p. 241, 242. Bis, 2011, p. 87, 88. Zie ook paragraaf 3.2.
442  Duuren & Zimmermann, 1997, p. 890. Kleijweg, 2013, p. 31-32.  Afbeelding in Duco, 1987, p. 89. Een dergelijke steel is 
ook in New Foundland gevonden.

AFBEELDING 3.4.1.2.: Twee 
exportpijpen van Frans 

Verzijl met de het Wapen van 
Hamburg als decoratie en met 

het heraldische paard van 
Hannover of Sachsen. Hielmerk 

L gekroond. Collectie Freek 
Mayenburg en Lia Schouten. 

Foto’s Freek Mayenburg 
en Arjan de Haan. Datering 

tweede helft 18e eeuw.
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In havensteden als Elblag (Elbing), Kwidzyn (Marienwerder), en Malbork (Marienborg) in Polen 

en Klaipėda (Memel) in Litouwen is een brede importmix aan pijpen gevonden, waaronder veel 

pijpen met veel verschillende merken, die uit Nederland afkomstig zijn. Dit hangt samen met de 

grote mobiliteit van de bevolking en de zeehandel.443 Ook in Gdansk worden veel Nederlandse 

pijpen afkomstig van een groot aantal pijpenmakers gevonden.444 In de omgeving van het paleis 

van Jan III van Polen in Rzucewa (nabij Gdansk) zijn de eerste pijpen rond 1625 te dateren. 

Een deel hiervan is in Amsterdam vervaardigd. Voor de 17e eeuw mag worden aangenomen 

dat de merken de Bloempot, de Halve Maan rechter helft, de B gekroond en de M gekroond 

exportmerken voor Polen waren. Over de merken de Roos en de gekroonde Roos is te veel 

onduidelijkheid om goede uitspraken te kunnen doen, omdat deze in veel plaatsen in ons land 

zijn gezet. Deze alleen toeschrijven aan Gouda, zoals Zimmermann doet, is onjuist.

 Opvallend zijn de vondsten van zeer veel pijpen met het merk het Wapen van Gouda uit vooral 

de 18e eeuw, zowel in de Baai van Gdansk als ook in het binnenland (zie verder paragraaf 4.1., 

4.2. en 4.6.).

 In Letland is vanaf het midden van de 17e eeuw de invoer van tabak uit de archieven bekend. 

De tabak die in Riga werd geïmporteerd kwam voornamelijk uit Nederland. Leveringen uit 

andere landen als Engeland, Zweden, Denemarken en Duitsland zijn van ondergeschikt belang 

geweest.445 De import van kleipijpen begint hier in het begin van de 17e eeuw. In de 17e eeuw 

hebben de Nederlandse pijpen een aandeel van  82% van alle gevonden pijpen.446 Dit is niet 

verwonderlijk omdat ook de meeste tabak uit Nederland kwam. Voor 1650 is het overgrote deel 

van de geïmporteerde pijpen in Amsterdam vervaardigd. Dit betreft ondermeer Jonaspijpen en 

een pijp van Rogier Wilkins. Ook komen uit die periode pijpen uit Hoorn/Enkhuizen voor. Dit zijn 

pijpen van Jacob Pietersen (merk I:P gekroond). Van twee pijpen, die tussen 1640 en 1680 te 

dateren zijn, is de herkomst vermoedelijk Leiden, waaronder een pijp van de belangrijkste Leidse 

pijpenmakers Hendrick of Hendrick Hendricksz. Beyfort, gemerkt met HB. Vanaf het midden 

van de 17e eeuw tot aan het midden van de 18e eeuw komt het merendeel van de pijpen uit 

Gouda. Naast merken van bekende manufacturen, zoals Pieter Witsius, Cornelis van Leeuwen, 

Lucas de Jong en Jan Soufree en Donatus van der Spelt komen ook pijpen van minder bekende 

443  Kluttig-Altmann, 2005, p. 19.
444  Zimmermann, 1994, p. 3.
445  Reinfelde, 2005, p. 51
446  Reinfelde, 2005, p. 62. De Engelse pijpen waren slechts met 4,6 % vertegenwoordigd.

AFBEELDING 3.4.1.3.: 
Steel met de tekst: 
.LICHTIUS. /.ANNO 1632. 
Foto Freek Mayenburg.
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pijpenmakers voor. De aantallen zijn zo gering dat dit materiaal geen conclusies over export 

mogelijk maakt. Ook zijn zijmerkpijpen aangetroffen die zeker niet tot het exportgoed behoren 

en waarschijnlijk door zeelui zijn meegebracht.

 Vanaf het midden van de 18e eeuw loopt het aantal vondsten van pijpen terug en verschijnen 

er steeds meer pijpen uit andere centra, waaronder eerst uit Duitsland en later uit Engeland. 

Negentiende-eeuwse Nederlandse pijpen worden weinig gevonden. Uit de Baltische Staten zijn 

tot op heden geen pijpenmakers bekend.

 Ook in Estland, dat vanaf 1599 Zweeds en vanaf 1721 Russisch was,  is het gebruik van tabak 

vermoedelijk in het eerste kwart van de 17e eeuw begonnen.  De vroegste Nederlandse pijpen 

die in Estland gevonden worden stammen uit de periode 1620-1630. In de periode 1640-1660 

begon het tabaksgebruik  sterk toe te nemen.447  Vooral de Zweedse troepen hebben gezorgd 

voor een brede verspreiding van het roken.448 Pas in de periode 1660-1670 wordt het gebruik 

van tabak echt populair. Een van de vroegste pijpen die in Tallinn aangetroffen is, is een pijp uit 

de periode rond 1640 van de belangrijke Amsterdamse pijpenmaker Edward Bird, die vooral naar 

Amerika en Zweden geëxporteerd heeft. Of er ook pijpen uit andere Nederlandse zeventiende-

eeuwse centra zijn aangetroffen is nog onvoldoende onderzocht om hierover conclusies te 

kunnen trekken.449 Vanaf de tweede helft van de 17e eeuw neemt het aandeel van de Goudse pijp 

gestaag toe. In de 18e eeuw waren het vooral pijpen uit Gouda die in Tallinn ingevoerd werden. 

Engelse pijpen worden slechts sporadisch aangetroffen. Hetzelfde geldt voor pijpen uit Duitsland 

en Polen. Het lijkt er op dat de meeste van de Engelse en Duitse pijpen eerder meegekomen 

zijn met bezoekers dan dat er van een geregelde import sprake was.450 Bij een opgraving in 

Tallinn is een groep pijpen van Zweedse makelij aangetroffen. In Tartu (Dorpat) wordt een brede 

importmix aan vooral Nederlandse pijpen gevonden. Dit hangt samen met het internationale 

karakter van deze stad.451  Gerekend over de hele 17e en 18e eeuw is meer dan  vier-vijfde van alle 

in Narva gevonden pijpen van Nederlandse makelij. In Narva worden weinig pijpen gevonden uit 

de periode kort na het begin van  de 18e eeuw. Dit hangt vermoedelijk samen met de Noordse 

Oorlog (1700-1721) en de verovering van de stad Narva in 1704 en de deportatie van inwoners 

naar Rusland in 1708.452 Uit de 19e eeuw zijn nauwelijks pijpenvondsten bekend. 

 Helaas zijn door de huidige stand van het bewerken van vondstcomplexen nog weinig 

pijpenvondsten gepubliceerd, waardoor hier met relatief algemene conclusies volstaan moet 

worden.453 Opvallend is wel de vondst van dertien pijpen in Tallinn die gemerkt zijn met het 

merk het Zwijnshoofd uit ca. 1750 en toe te schrijven zijn aan de pijpenmaker Gerrit Moleman 

uit Gouda. Deze pijpenmaker kan vermoedelijk tot de pijpenmakers met een belangrijk merk 

gerekend worden.454

 De in Klaipėda, Litouwen, opgegraven pijpen zijn afkomstig uit Gouda, Duitsland, Engeland 

447  Pallo, 2008, p.27
448  Russow, 2005a, p. 475.
449  Russow, 2005b, p.70-71.
450  Russow, 2005b, p. 72.
451  Kluttig-Altmann, 2005, p. 19.
452  Kriiska, 2008, p. 95.
453  Russow, 2006, p. 203.
454  Deze pijpenmaker voerde ook de merken Zwijn, WP gekroond en Drie klaverbladen. | 317
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en Schotland.455 Nadere archeologische gegevens zijn niet bekend. Wel zijn er gegevens uit het 

tolregister en gegevens uit de archieven beschikbaar die inzicht geven in de handelsrelaties. Zie 

bijlage 2.  

 Helaas staat het archeologisch onderzoek in Rusland naar tabakspijpen nog in de 

kinderschoenen. Hierdoor zijn niet meer dan de hier gepresenteerde gegevens uit Sint-Petersburg 

en Moskou beschikbaar.456 De gegevens uit Moskou zijn afkomstig van opgravingformulieren van 

de archeologische dienst van Moskou en van vondsten gedaan door een schoolklas. De enig 

andere vermelding van een vondst van Nederlandse pijpen komt uit een krant van 1933 waar 

vermeld wordt dat op het binnenplein van het in de 17e eeuw door Nederlanders gebouwde 

douanekantoor van Archangel ‘oud Nederlandsche tabakspijpen’ zijn aangetroffen.457 De 

weinige vondsten in Sint-Petersburg van voor 1703, toen het gebied tot Zweden behoorde, 

zijn afkomstig uit niet nader bekende Nederlandse centra. Een met IE gemerkte pijp kon als 

Amsterdams worden geïdentificeerd. Na 1700 zijn alle Nederlandse pijpen uit Gouda afkomstig. 

In Moskou is een pijpensteel aangetroffen die rond 1670 te dateren is, dus uit de periode van 

het tabaksverbod. Alle andere materiaal is van na het tabaksverbod (1697) en voor ca. 1750.458 

Dat er geen Nederlandse pijpen van na die tijd gevonden zijn duidt erop dat de opkomende 

pijpennijverheid in Rusland kennelijk beschermd is.459

Scandinavische landen

Uit Denemarken zijn slechts een zeer beperkt aantal vondsten beschikbaar voor analyse. 

Hieruit blijkt dat Nederlandse pijpen in het tweede kwart van de 17e eeuw Denemarken al 

binnenkwamen. De  betreffende vondsten zijn een type Jonaspijp uit Amsterdam dat op meer 

plaatsen in het Oostzeegebied gevonden wordt en een Jonaspijp afkomstig uit Hoorn/Enkhuizen. 

Ook de vondst van een steeltje van een 17e-eeuwse Harlingse pijp met in reliëf een man en een 

vrouw (zie afbeelding 2.5.1.1.) is bijzonder.460 De meeste pijpen in Denemarken kwamen in die 

tijd nog uit Engeland.461

 De in paragraaf 3.1.4. al genoemde vondst van een ‘winkel’ in Elsinore van de weduwe Anne 

Didrichs, die uit Nederland afkomstig was, leert dat daar al in het eerste begin van de 17e eeuw 

en mogelijk zelfs eerder, pijpen werden verhandeld.462 Uit welk land deze pijpen afkomstig waren 

is onbekend, maar het lijkt aannemelijk dat deze uit Nederland kwamen.

 Vanaf het midden van de 17e eeuw komt het merendeel van de geïmporteerde pijpen uit 

Nederland en vooral uit Gouda. Ook in de 18e eeuw worden grote aantallen Goudse pijpen 

geïmporteerd, ondermeer gemerkt met bekende exportmerken als de Slang en de Melkmeid.

Tegen het einde van de 18e eeuw nam in Denemarken de betekenis van de kleipijp af door de 

455  Kluttig-Altmann, 2005, p. 21.
456  Surabian, 1995,p. 88-10; Kondrashev, 2009; Karalin, 2009.
457  Leeuwarder Courant 23 maart 1933.
458  Twee pijpen zijn op basis van hun vorm over een lange periode te dateren die loopt tot 1770.  Deze pijpen zijn echter 
waarschijnlijk voor 1750 geproduceerd.
459  Zie ook paragraaf 3.1.4..
460  Ahlefelt-Laurvig, 1980, p. 239.
461  Bardenfleth, 2009, p. 37-40.
462  Hvass, 1996, p. 14-17.318 |
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opkomst van de porseleinen pijp en de sigaar. 

 In Gouda is voor de Deense markt een portretpijp gemaakt van Christaan V van Oldenburg 

die van 1670-1699 koning van Denemarken en Noorwegen was. Het betreft vermoedelijk 

een herinneringspijp die in 1749 gemaakt is door de pijpenmaker Lucas Evertse de Jong. Een 

exemplaar hiervan is ook in Denemarken gevonden.

 Uit Noorwegen zijn alleen bodemvondsten uit Bergen,  Oslo en Trondheim voor dit onderzoek 

beschikbaar en ook vondsten uit de Lofoten. Het materiaal uit de publicatie van vondsten uit Skre 

is met een verouderde methode gedateerd.463 Bovendien zijn maar enkele pijpen afgebeeld.  Om 

die reden is een wat ruimere datering aangehouden dan in de oorspronkelijke publicatie.

De vroegste pijpen die gevonden zijn stammen vermoedelijk uit het eerste kwart van de 17e 

eeuw.  In Trondheim lijkt het er op dat de eerste pijpen van Engelse oorsprong waren en dat later 

in de 17e eeuw de Hollandse pijp en vooral de Goudse  dominant werd.464 

 Er zijn in Noorwegen vondsten uit de gehele 17e en 18e eeuw. Dat in dit materiaal geen 

vondsten uit de 19e eeuw aanwezig zijn zegt meer over het beperkte aantal opgravingen dan over 

de aanvoer van pijpen in de 19e eeuw, aangezien in de 19e eeuw er een aanzienlijke export naar 

Noorwegen heeft plaatsgevonden. Ook in dit zeevarend land is er geen sprake van dat enkele 

merken veelvuldig voorkomen. Vermoedelijk heeft er dus weinig gerichte export plaatsgevonden, 

al valt dit bij de geringe hoeveelheid gevonden pijpen niet met zekerheid te zeggen. Opvallend is 

dat er geen pijpen van de Amsterdamse pijpenmakers vader en zoon Bird gevonden zijn, terwijl 

in het aangrenzende Zweden dit merk het meest gevonden merk is. 

 Dat er in Noorwegen uit de tweede helft van de 18e eeuw nauwelijks vondsten van Nederlandse 

pijpen bekend zijn kan te maken hebben met het in 1732 ingezette mercantilistische beleid en het 

invoerverbod dat van 1759 tot 1762 gold, maar erg waarschijnlijk lijkt dit niet. Vermoedelijk is dit 

veroorzaakt door het geringe aantal opgravingen waaruit vondsten van pijpen gepubliceerd zijn.465

 Het is verwonderlijk dat van een aantal belangrijke pijpenmakers, zoals Hendrick Willemsz. van 

Boksel, Cornelis van Leeuwen, Arij van Houten en Jan Arijse Eelspeel pijpen gevonden zijn, maar 

van de nog belangrijker pijpenmakers zoals Frans Verzijl, Jan Arijsz. Danens, Jan van Leeuwen en 

Jacob de Vos niet. In IJsland, waar juist relatief veel vondsten uit de tweede helft van de 18e eeuw 

stammen, zijn van deze laatste pijpenmakers wel pijpen gevonden. Beide landen behoorden 

in de 17e en 18e eeuw bij het Koninkrijk Denemarken, waar de Kroon een monopolie bezat op 

de verkoop van pijpen en tabak en slechts een beperkt aantal handelaren werd toegelaten. In 

hoeverre dit sturend is geweest t.a.v. de merken die werden toegelaten is niet duidelijk.

 Gelet op de handelsrelaties met Holland was de Goudse pijp in de Lofoten dominant. 

Gedroogde kabeljauw werd uit de Lofoten in Nederland ingevoerd en aangenomen mag worden 

dat de pijpen, die nabij een oude vissershut in Kabalvåg gevonden zijn, werden aangevoerd door 

dezelfde schepen die de gedroogde kabeljauw meenamen. Slechts van één pijp is een Duitse 

herkomst waarschijnlijk.466 

463  Methode Friederich. Deze methode is inmiddels vervangen door de deductieve analyse.
464  Loktu, 2012, p. 162.
465  Israel, 1991, p. 382.
466  Stam, 2008, p. 2000-2002 en Stam, 2010, p. 2240-2241. | 319
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In IJsland domineert vanaf het midden van de 17e eeuw de Goudse pijp het vondstspectrum. 

Pijpen uit Engeland uit de 17e en 18e eeuw worden daarentegen in het algemeen nauwelijks 

aangetroffen.467 Ook pijpen die in Denemarken vervaardigd zijn en in de 18e eeuw te dateren 

zijn worden slechts incidenteel gevonden468 In Hólar is 77% van alle gevonden pijpen in de 17e 

en 18e eeuw Nederlands, 6% Engels en 17% Deens.469 Geconcludeerd kan dus worden dat de 

Nederlandse pijpen en vooral de Goudse pijpen de meest gevonden pijpen zijn in IJsland. 

 De pijpen uit de 18e eeuw komen, voor zover deze Nederlands zijn, alle uit Gouda. Helaas geeft 

Mehler alleen de merken en de steelopschriften weer en zijn de pijpen dus niet nader te dateren. 

Het aandeel van pijpen van grote exporterende pijpenmakers is opvallend groot. Mogelijk heeft 

dit te maken met het Deense monopolie waardoor alleen goedgekeurde handelaren tabak en 

pijpen mochten verkopen. Kennelijk kochten deze handelaren pijpen van bepaalde belangrijke 

pijpenmakers. De namen op de stelen zijn ondermeer van de familie Danens, Leendert en Lucas 

de Jong, Willem van Velzen en de families Versluijs en Verzijl. Het meest voorkomende merk is de 

Slang, dat ondermeer door Lucas Evertse de Jong gezet is.

 De Nederlandse pijpen die op Spitsbergen gevonden zijn, zijn vermoedelijk door Walvisvaarders 

meegenomen. Van export is hier geen sprake. Een opvallende vondst op Smeerenburg is een 

pijp gemerkt met RB van Robbert Bon, een pijpenmaker uit de eerste helft van de 17e eeuw uit 

Rotterdam.470

Voor Zweden geldt dat door de decennia lange inspanningen van Arne Åkerhagen, om alle 

vondsten in Zweden te documenteren en vast te leggen, er een grote hoeveelheid materiaal 

beschikbaar is dat een goed inzicht geeft in de handel met pijpen naar Zweden.471

 Al in het allereerste begin van de 17e eeuw werden er in Zweden pijpen ingevoerd. In 

de eerste helft van 17e eeuw zijn zowel ongemerkte pijpen als pijpen met het hielmerk het 

land binnengebracht. Naast deze eenvoudige producten zijn relatief veel versierde pijpen 

gevonden, waaronder opvallend veel Jonaspijpen die bij zeevarenden populair waren.472 Dit is in 

overeenstemming met het feit dat de meeste vindplaatsen in Zweden in havensteden gelegen 

zijn. Het merendeel van de Jonaspijpen is vervaardigd in Amsterdam (afbeelding 3.4.1.4.). 

 Ook het aantal pijpen dat een baroksteel had is hoog. Deze zijn vooral uit Amsterdam en 

Gouda afkomstig, maar ook zijn er twee in Rotterdam vervaardigde exemplaren en één uit 

Hoorn/Enkhuizen aangetroffen. Van de koppen van zogenaamde barokpijpen zijn er slechts 

vier aangetroffen, waarvan twee uit Gouda. Na 1635 neemt het aandeel van gemerkte 

Amsterdamse pijpen ten opzichte van de ongemerkte pijpen fors toe, waaronder veel pijpen van 

Bird (zie paragraaf 4.1.). Verder zijn ook hier pijpen aangetroffen met het merk I:P gekroond uit 

467  Mehler, 2003, p. 172-173.
468  Mehler, 2002, p. 68-69.
469  Wacke, 2014, p. 60.
470  Hacquebord, 1984, p. 164. Stam, 1997, p. 928, Oostveen, 2015, p. 24-30. Werkzame periode 1621-1653 in Rotterdam, 
‘s-Hertogenbosch en Schiedam. Mogelijk heeft hij slechts kort in Schiedam gewoond. Doordat in de publicatie van Hacquebord 
alleen de merken en niet de pijpen zijn afgebeeld is een verdere analyse niet mogelijk.
471  Ook voor deze gegevens gold dat eerst herdeterminatie nodig was.
472  Bij deze pijpen heeft de steel de vorm van een soort ‘krokodil’ en is de kop het hoofd van een man. Aangenomen wordt 
dat de figuratie betrekking heeft op het Bijbelverhaal over Jonas in de Walvis. Een geliefd thema in de 17e eeuw dat op tal van 
afbeeldingen terug komt.320 |
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Enkhuizen/Hoorn van de pijpenmaker Jacob Pietersen (7 stuks, waaronder een Jonaspijp), wat 

wederom bevestigt dat deze pijpenmaker, waarvan de pijpen tussen 1635 en 1650 te dateren 

zijn,  exporteerde.473  

In de tweede helft van de 17e eeuw neemt het aandeel gemerkte pijpen toe en ook het aandeel 

van de pijpen met een Tudorroos op de hiel of op de ketel. Het aantal Jonaspijpen nam toen af. 

Het merendeel van de Jonaspijpen is na het midden van de 17e eeuw afkomstig uit Gouda. Zie 

ook paragraaf 4.1. voor de verdringing van de Amsterdamse pijp door de Goudse pijpen. 

 In de 18e eeuw neemt het aantal ongemerkte pijpen in het vondstmateriaal nog verder af. 

Gouda blijft dominant op de Zweedse Markt. Wel is een aantal pijpen aangetroffen waarvan zeker 

is of vermoed kan worden dat deze in Alphen/Aarlanderveen gemaakt zijn.  Uit de archieven is 

export van Alphen naar het Oostzeegebied bekend van de pijpenmaker Philip Hoogenboom.474 

Deze pijpenmaker exporteerde ook naar Denemarken. Vermoedelijk hebben ook andere 

Alphense pijpenmakers naar het Oostzeegebied geëxporteerd. Vondsten uit Zweden waren voor 

dit onderzoek nog niet bekend. 

 Opmerkelijke vondsten zijn drie figurale pijpen in de vorm van een mansgezicht met snor en 

baard en een tulband. Eén van deze pijpen draagt boven de tulband het opschrift “KRIJN DIRKSE 

VORMMAKER’’ (afbeelding 3.4.1.5.).

De andere twee pijpen hebben geen opschrift.  Vergelijkbare pijpen zijn in Nederland gevonden 

en zijn in Gouda vervaardigd kort na 1700.475 Buiten onze landsgrenzen zijn verder geen vondsten 

473  Zie paragraaf 2.5.1.
474  Van der Meulen, 1986, p. 32.
475  Faas, 1986, p. 50 en 51. Op twee van de drie in Nederland gevonden pijpen komen twee verschillende merken voor: de 
Boom (Crijn Dircksz. Veverloo) en IB gekroond (Jan Ariensz. Boot). Uit Maastricht is een vrijwel identieke pijp bekend met het 
opschrift THOMAS GRANBRO, een Maastrichtse pijpenmaker. Zie Engelen, 2002, p. 1392-1393.

AFBEELDING 3.4.1.5.: Figurale 
pijp met het opschrift KRIJN 
DIRKSE VORMMAKER. Rond 

1700. Merk Boom, pijpenmaker 
Crijn Dircksz. Veverloo. Museum 

Gouda inv. nr. 11620.

AFBEELDING 3.4.1.4.: 
Jonaspijp. Productie 

Amsterdam, 1630-1640. 
Collectie auteur, foto Bert 

van der Lingen.
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van dit zeldzame type pijp bekend. Voorts zijn een paar pijpen met wapens en vijf zogenaamde 

parelnaad pijpen gevonden. Alle van Goudse makelij. Achttiende-eeuwse steelopschriften met 

de namen van pijpenmakers zijn alleen gevonden van: Reynier Blom, een lid van de familie 

Burg, Jan Joris van der Dus en van Anthonie Soufree.  Dit is opmerkelijk weinig ten opzichte 

van het aantal gevonden pijpenkoppen en is vermoedelijk een gevolg van het onvolledig 

verzamelen van het gevonden materiaal. Zie verder paragraaf 4.2. en 4.6.3.). Na ca. 1720 nam 

het aantal Nederlandse pijpen dat in Zweden gerookt werd gestaag af door de opkomst van een 

eigen pijpennijverheid (zie paragraaf 3.1.4. en paragraaf 4.2.) en door de in 1722 in Zweden 

afgekondigde scheepsvaartwetten om buitenlandse schippers te weren en de mercantilistische 

maatregelen van 1738.476

 Het overgrote deel van de Nederlandse pijpen die in Engeland gevonden zijn, zijn in 

kustplaatsen aangetroffen. Slechts enkele pijpen zijn in het binnenland gelegen steden gevonden, 

zoals  bijvoorbeeld in Oxford, York en Deptford.  In de eerste helft van de 17e eeuw zijn de grove 

pijpen dominant onder de vondsten. Er zijn uit die periode vooral pijpen uit Amsterdam en uit 

Gouda aangetroffen.477 Zoals te verwachten is, zijn in havensteden ook Jonaspijpen gevonden, 

waaronder een vroeg exemplaar van Steven Hendricksz. uit Gouda. Er zijn nauwelijks gemerkte 

Amsterdamse pijpen gevonden, behalve een paar pijpen van Rogier Wilkins in Yorkshire. Vanaf 

1630 zijn ook betere gemerkte Goudse pijpen het land binnengekomen. Vanaf 1650 nam het 

aantal ingevoerde pijpen af, vermoedelijk als gevolg van de Navigation Act (1651), waardoor 

Nederlandse schepen geen goederen meer konden aanvoeren in Engelse havens maar ook 

door de toenemende dekkingsgraad van de vraag met lokaal geproduceerde Engelse pijpen.  

Er werden toen nog nauwelijks Amsterdamse pijpen het land binnengebracht en waren het 

vrijwel nog enkel de meer hoogwaardige Goudse pijpen die werden ingevoerd. Uit de 18e eeuw 

worden nagenoeg enkel Goudse pijpen aangetroffen.478 Van de grote 18e-eeuwse exporterende 

Goudse pijpenmakerijen worden in verhouding niet meer pijpen aangetroffen dan van kleinere 

Goudse bedrijven. Ook steelopschriften met namen van pijpenhandelaren zijn tot op heden niet 

gevonden. Dit alles wijst op het ontbreken van gerichte export. 

 Het patroon van de vondsten op Guernsey, dat slechts uit één opgraving bekend is, komt 

overeen met het bovenstaand geschetste beeld voor Engeland.479 Op de Shetlandeilanden  zijn 

te weinig Nederlandse pijpen gevonden om conclusies te kunnen trekken. Goudse pijpen komen 

daar in het vondstmateriaal pas voor vanaf het einde van de 17e eeuw.

 In Schotland en op de Shetlandeilanden is aan de hand van de opgegraven Nederlandse 

pijpen duidelijk zichtbaar dat het aantal ingevoerde Nederlandse pijpen in Schotland in de 

tweede helft van de 17e eeuw drastisch afnam. In de 18e en 19e eeuw werden nauwelijks nog 

pijpen vanuit Nederland ingevoerd, maar wel waren er enkele importen die niet als regulier 

aangemerkt kunnen worden (zie paragraaf 3.1.4.).480 In de t.b.v. dit onderzoek gebruikte 

publicaties is slechts één vroeg 18e-eeuwse pijp gevonden, een parelnaadpijp met op de ketel 

476  Jonker en Sluyterman, 2000, p. 105. Israel, 1991, p. 382.
477  Opvallend is een 17e eeuwse pijp van Hendrik Jalissen uit Leeuwarden die in Hull gevonden is. White, 2004, p. 153.
478  Zie bijvoorbeeld White 2004, p. 152-157. 
479  David, 2003, p. 231-278.
480  Gallagher, 2011. Taylor, 2017, p. 28-30. Gallagher, 2018, p … In druk.322 |
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een indiaan met een tabaksrol.481

 In tegenstelling tot Engeland, waar de vondsten van Nederlandse pijpen vooral aan de 

kust gelokaliseerd zijn,  worden Nederlandse pijpen in geheel Schotland gevonden, ook in 

het binnenland.  Rond de Schotse productieplaatsen Edinburgh, Glasgow en Stirling worden 

Nederlandse pijpen na 1661 nauwelijks meer aangetroffen, omdat deze relatief duur geworden 

waren door de invoerrechten, terwijl verder naar het noorden in Schotland Nederlandse pijpen 

nog wel werden ingevoerd.482  Kennelijk werden pijpen uit de Schotse werkplaatsen in die tijd voor 

het grootste deel lokaal afgezet. De vondsten in het binnenland duiden er mogelijk op dat er van 

enige handel naar het binnenland sprake was en dat de gevonden pijpen niet alleen pijpen zijn 

die door zeelieden werden meegenomen. De vroegste Nederlandse pijpen die zijn aangetroffen 

stammen uit het eerste kwart van de 17e eeuw. In de eerste helft van de 17e eeuw worden er 

hoofdzakelijk ongemerkte grove pijpen ingevoerd die vermoedelijk in verscheidene Nederlandse 

centra vervaardigd zijn.  Na 1640 neemt het aandeel van de Goudse kwaliteitspijpen toe. Vanaf 

1661 neemt de totale invoer duidelijk af, vermoedelijk door de reeds genoemde invoerbelasting 

op vreemde pijpen.483  Er zijn geen merken aangetroffen van belangrijke pijpenmakers. Van 

export op merk was dus vermoedelijk geen sprake geweest.

Het patroon van de export naar de Shetlandeilanden is geheel afwijkend van dat naar Schotland. 

Dit hangt samen met de handelsrelaties en met de jaarlijkse bezoeken van de Nederlandse 

Haringvloot.

 In de 17e en 18e eeuw werd de handel met de Shetlandeilanden gedomineerd door handelaren 

uit Bremen, Hamburg en Lübeck. Schotse handelaren waren veel minder talrijk en zij waren 

geconcentreerd in het zuidelijk deel, o.a. in Scalloway. Hier worden dan ook relatief veel Schotse 

pijpen gevonden. Maar zelfs daar is de Hollandse pijp dominant in het vondstspectrum. 

De grote Nederlandse vissersvloot kwam in juni  en er werden in Lerwick en Levenwick markten 

gehouden waar de lokale bevolking eigen producten verhandelde en ondermeer tabak en pijpen 

kocht van de bezoekende vissers.484 Dit verklaart het hoge aandeel van de Nederlandse pijp zoals 

die bij tal van opgravingen op de Shetlandeilanden wordt aangetroffen.

 De sterke teruggang van de Nederlandse haringvisserij in de eerste helft van de 18e eeuw 

wordt  niet weerspiegeld in de vondsten van Nederlandse pijpen op deze eilanden. Nederlandse 

vissersboten bleven de Shetlandeilanden aandoen. Zowel uit de 17e eeuw als ook uit de gehele 

18e eeuw zijn dan ook relatief veel Nederlandse pijpen aangetroffen.

 De vroegste Nederlandse pijpen die zijn aangetroffen stammen uit het eerste kwart van de 

17e eeuw.

 De gemiddelde kwaliteit van de Nederlandse pijpen die op de Shetlandeilanden aangetroffen 

zijn uit de 17e eeuw is hoger dan die gevonden zijn op het vaste land van Schotland. Er zijn 

nauwelijks Goudse pijpen te identificeren in het vondstmateriaal.  Het aandeel hoog versierde 

481  Davey, 1987, p. 272 en 273.
482  Galagher, 2011, 5.
483  Zie paragraaf 3.1.4.
484  Melton, 2004, part I, p. 34. | 323
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pijpen is hoger en het aandeel van de grove ongemerkte pijpen is lager dan uit de Schotse 

opgravingen bekend is. Pas in de 18e eeuw wordt de Goudse pijp dominant in het vondstspectrum. 

Geen enkel merk wordt veelvuldig aangetroffen. 485 Dit is in overeenstemming met de aanvoer 

van de pijpen als handel van de opvarenden van de vissersboten. Onder de vondsten zijn 

zijmerkpijpen als ook  kwaliteitspijpen van bekende pijpenmakers als Frans Verzijl en Anthonie 

van der Vin en Pieter Stomman aanwezig.

 Het pijproken is in Ierland vroeg begonnen. De eerste export van kleipijpen uit Bristol en 

Cork is uit de archieven bekend uit 1597.486 Doordat het aantal Nederlandse pijpen  uit Ierse 

opgravingen dat voor dit onderzoek beschikbaar is gering is, is het niet duidelijk wanneer de 

eerste Nederlandse pijpen in Ierland werden binnengebracht.  De hier beschikbare gegevens 

laten als vroegste datering voor Nederlandse pijpen ca. 1630 zien.  Het is echter waarschijnlijk dat 

al eerder Nederlandse pijpen Ierland binnen kwamen.  Het grootste deel van de geïmporteerde 

pijpen werd gevormd door de pijpen uit het westen van Engeland, met name uit Bristol, Zuid- 

Lancashire en Nederland en in mindere mate uit Londen, Zuidwest-Engeland, Chester en 

Schotland.487 De Nederlandse pijp nam onder het geïmporteerde materiaal een tweede plaats 

in.488 Dit geldt zowel voor de 17e, 18e en de 19e eeuw. In de 19e eeuw neemt ook de import uit 

Schotland een hoge vlucht.

 In de 17e eeuw was tabak een belangrijk importproduct in Ierland. Veel van deze tabak werd 

het land binnengebracht door handelaren uit Galway. In Galway, gelegen aan de westkust van 

Ierland,  waar de bevolking zich regelmatig verzette tegen het Engelse gezag, was het veelal 

onmogelijk importheffingen op tabak te innen. Nederlandse handelaren maakten van deze 

uitzonderingspositie gebruik en ook werden door de handelaren in Galway vaak Nederlandse 

schepen in het Caribische gebied gecharterd om de tabak naar Galway te vervoeren. Het is dan 

ook niet verwonderlijk dat het aandeel van Nederlandse pijpen bij opgravingen in Galway hoger 

ligt dan elders in Ierland.489

 Gelet op deze Atlantische handel zijn vondsten van pijpen van de Amsterdamse pijpenmaker 

Edward Bird, die veel pijpen naar Amerika geëxporteerd heeft, dan ook goed te verklaren.

 Ook in Ierland neemt het aandeel Goudse pijpen onder de geïmporteerde Nederlandse pijpen 

na ca. 1650 snel toe en al spoedig is de Goudse pijp dominant aanwezig. Het lijkt erop dat er 

weinig of geen gerichte export plaatsvond naar Ierland. Veelal zal sprake zijn van aanvoer van 

pijpen door de bemanning van schepen. Er zijn in het 18e-eeuwse materiaal nauwelijks pijpen 

van grote, sterk op export gerichte, Goudse pijpenmakerijen aangetroffen. Een uitzondering 

zijn de pijpen die gevonden zijn in Kells Priory in Kilkenny uit de tweede helft van de 18e eeuw. 

Hier zijn enkel pijpen van de grote Goudse exporteurs aangetroffen met de merken L gekroond, 

Melkmeid, 51 gekroond en een pijp van de 19e-eeuwse pijpenmaker familie Prince. De relatieve 

rijkdom van dit klooster kan hiervoor een verklaring zijn.490 Mogelijk zijn er bestellingen geplaatst 

485  Melton, 2004. Part I and II.
486  Norton, 2009, p. 75-80.
487  Davey & Norton, 2013, p. 141.
488  Norton, 2009, p. 75-80.
489  Hartnett, 2004, p. 139-144.
490  Norton, 2008, p 449-500. De vondst van kwaliteitspijpen in een rijk klooster staat niet op zichzelf. Ook in Roeselaere in 
België zijn in het Kleinseminarie pijpen van bovengemiddelde kwaliteit aangetroffen.324 |
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door de kloosterlingen, waardoor deze niet afhankelijk waren van de toevallig aangevoerde 

pijpen.

 Ook zijn geen 18e-eeuwse stelen met namen van bekende tabak- en pijpenhandelaren zoals 

de broers van de Velde gevonden. Ook dit duidt er op dat er weinig of geen gerichte export naar 

Ierland heeft plaatsgevonden.

 De export naar België is zowel in de 17e als ook in de 18e eeuw tamelijk belangrijk geweest 

is. Het is moeilijk om een inschatting te maken van de aantallen pijpen die naar de Zuidelijke 

Nederlanden zijn geëxporteerd. Exportcijfers zijn slechts voor de tweede helft van de 18e eeuw 

beschikbaar en zijn weinig betrouwbaar. Archeologen hebben in België weinig oog voor de 

opgegraven pijpen, waardoor er weinig archeologische publicaties zijn waarop een beeld van 

de export naar België gebaseerd kan worden.491 Vooral uit Wallonië zijn nauwelijks vondsten van 

pijpen bekend, slechts één Goudse pijp uit de periode 1630-1645 met het merk MS ongekroond 

is gevonden.492 Slechts één archiefgegeven staat ter beschikking uit een boedelinventaris van de 

Goudse pijpenmaker Barent Cornelisz. Hopman uit 1645, die pijpen naar Gent geleverd heeft.493 

Recente grootschalige opgravingen in Antwerpen laten zien dat naast pijpen uit Gouda ook pijpen 

uit Gorinchem en Bergen op Zoom worden aangetroffen en mogelijk ook uit Middelburg.494 

Kortom, er is geen goed beeld mogelijk van de export naar België, terwijl wel verwacht mag 

worden dat dit één van de belangrijkste landen geweest is waarheen geëxporteerd werd.

 Ook voor Frankrijk geldt dat de belangstelling van archeologen voor de kleipijpen nog 

slechts incidenteel tot uitdrukking komt in publicaties. Slechts drie publicaties en persoonlijke 

mededelingen van A. Leclaire geven enige informatie over in Frankrijk gevonden Nederlandse 

pijpen.495 Ook statistieken zijn slechts in beperkte mate voorhanden. De meeste pijpen zijn 

gevonden in Noord-Frankrijk (in Lille en Tourcoing), maar deze geven slechts een beperkt beeld 

van de import naar dat gebied.496 Ook enkele incidentele vondsten in Salses en het Fort Le 

Bellegarde in de Pyreneeën geven geen uitsluitsel over de export, omdat deze pijpen vermoedelijk 

meegenomen zijn door individuele zeelui en soldaten.497

 Frankrijk was een belangrijk exportland voor de Nederlandse pijpenmakers.498 Aangenomen 

mag worden dat in de eerste helft van de 17e eeuw het overgrote deel van de ingevoerde pijpen 

uit Amsterdam afkomstig was  en dat er in die tijd in Noord-Frankrijk ook veel concurrentie van 

Engelse pijpen  was.499 Vondsten van pijpen uit de eerste helft van de 17e eeuw die in Rouen 

vervaardigd zijn laten zien dat deze qua vorm duidelijk zijn afgeleid van Amsterdamse modellen.500 

491  Het is onduidelijk wat bedoeld is met de aanduiding Brabant en Vlaanderen  in de Amsterdamse exportstatistiek en de 
aanduiding Brabant in die van de Admiraliteit op de Maaze. Aangenomen is dat deze aanduidingen de gehele Oostenrijkse 
Nederlanden betreft.
492  Mordant, 1999, p. 26. De pijpenmaker is onbekend.
493  Duco, 1978, p. 10.
494  Vriendelijke mededeling Bert van der Lingen.
495  Barbieux, 2006, Leclaire, 2008 en Raphaël, 2005.
496  Barbieux, 2006, p. 28-74.
497  Leclaire, A.: Brief van 23-9-2008  aan R. D. Stam betreffende vondsten in Salses, Zuid-Frankrijk. Raphaël, 2005, p. 138-
141.
498  Dit blijkt ondermeer uit exportstatistieken. Zie bijlage 2. 
499  Tot op heden zijn er geen als zodanig herkenbare Amsterdamse pijpen bekend uit opgravingen in Noord-Frankrijk. Zie 
Barbieux, 2006., p. 27-41.
500  Duco, 1982, p. 8. | 325
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Dit maakt het zeer waarschijnlijk dat daar in de eerste helft van de 17e eeuw de Amsterdamse 

pijp onder de ingevoerde pijpen dominant was.  Er zijn  geen 17e-eeuwse pijpen uit Amsterdam in 

Noord-Frankrijk aangetroffen. Dit komt overeen met het ontbreken van vondsten van 17e-eeuwse 

Amsterdamse pijpen in België. Hieraan kan, gelet op de stand van het archeologisch onderzoek 

in deze twee landen, geen conclusie worden verbonden.  Na het midden van de 17e eeuw waren 

de uit Nederland afkomstige pijpen vooral van Goudse makelij. In de 18e eeuw was er ook uit 

Alphen enige export.501

 Er is een breed spectrum aan Goudse merken gevonden. Alleen de merken Wapen van Leiden, 

gezet door Jan Andriesz. Crawaat uit het begin van de 18e eeuw en  het merk Leeuw in de 

Hollandse Tuin, dat door Frans Verzijl  werd gebruikt voor zijn duurste exportpijpen, zijn vijf maal 

aangetroffen (afbeelding 3.4.1.6. laat een gelegenheidspijp zien van Frans Verzijl voor de export 

naar Frankrijk). Het merk de Wereldkloot, rond 1700 door Pieter Jansz. Gleijne gezet, kwam drie 

keer voor. Ook het merk EB van de handelaar Adriaen van der Cruis is met drie exemplaren 

aanwezig.  Van deze pijpen mag  waarschijnlijk aangenomen worden dat deze  gericht naar 

Noord-Frankrijk zijn geëxporteerd. De overige pijpen zijn in te geringe aantallen aangetroffen om 

hier iets over te kunnen zeggen. 

Uit de tabellen van de import in Frankrijk in bijlage 2 is te zien dat er in de periode 1750-1777 

tussen de één en twee miljoen geregistreerde pijpen jaarlijks in Frankrijk vanuit Nederland 

werden ingevoerd.

 Uit tabel 3.4.1.1. van de import in Marseille blijkt dat van 1724 tot en met 1780 er 48.576.816 

pijpen geïmporteerd  en geregistreerd werden in de haven van Marseille. Hiervan waren 

45.360.000 pijpen afkomstig uit Nederland. Dit is 93,4% van het totaal.502 Dit komt dus neer op 

een gemiddelde import van ca. 800.000 Nederlandse pijpen per jaar via deze haven. Vergelijking 

met bovenstaande import voor heel Frankrijk leert dat via de haven van Marseille dus ongeveer 

de helft van de Nederlandse import van pijpen plaats zou vinden, terwijl Marseille slechts 

501  Duco, 1984, p. 2.
502  Anoniem: Etudes, p. 43; Amouric, 2009, p. 346.  

AFBEELDING 3.4.1.6.: 
Kromkop gemaakt voor 
de export naar Frankrijk. 
1770-1790. L gekroond, 
pijpenmaker Frans Verzijl. 
Het model is een voor de 
export aangepast model 
aan de Noord-Franse pijpen. 
Foto Freek Mayenburg.
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één van de vier grote Franse havens was.503  Dit lijkt zeer onwaarschijnlijk. Via de havens van 

Rouen, Dieppe en Boulogne kwamen in de eerste helft van de 17e eeuw weliswaar veel Engelse 

pijpen Frankrijk binnen, maar in de tweede helft van de 17e eeuw en in de 18e eeuw was het 

merendeel van de ingevoerde pijpen afkomstig uit Gouda.504 Dat de invoer uit Engeland vrij 

gering was blijkt uit een Engelse handelsstatistiek van 29 september 1685 tot 29 september 

1686 die aangeeft dat in totaal in die periode 592 gros (85.200 pijpen) uit geheel Engeland naar 

Frankrijk geëxporteerd zijn.505 Geconcludeerd kan dan ook worden dat de aantallen ingevoerde 

pijpen voor geheel Frankrijk, zoals die voor de periode 1750-1777 bekend zijn, vermoedelijk 

een forse onderregistratie laten zien. Als daarbij ook in beschouwing genomen wordt dat de 

bevolking van Frankrijk in de 18e eeuw groeide van ca. 21 tot 28 miljoen zielen, dan zijn deze 

aantallen, zelfs bij een zeer gematigd rookgedrag van de Fransen, veel te laag.506 Ook hier is dus 

weer hetzelfde probleem zichtbaar dat niet uitgegaan kan worden van deze cijfers, zelfs niet als 

verhoudingsgetallen, zeker nu deze cijfers van verschillende registraties afkomstig zijn. 

Tabel 3.4.1.1. Invoer in Marseille  en (her)uitvoer vanuit Marseille 1724-1780, gesommeerd.507

Invoer Marseille

Holland Noord Engeland Genua Savooien Italië Napels
Sicilië

Levant Spanje Totaal

Gros 315.000 2.840 1.680 400 40 11.487 50 460 5.382 337.339

Aantal 45.360.000 408.960 241.920 57.600 5.760 1.654.128 7.200 66.240 775.008 48.576.816

% 93,40 0,84 0,50 0,11 0,01 3.40 0,01 0,13 1,60 100,00

Uitvoer Marseille

Piémonte Italië Engeland Spanje Portugal Levant Genua Genève Totaal

Gros 680 15.386 575 758 256 523 3.080 286 21.544

Aantal 97.920 2.215.584 82.800 109,152 36.864 75.312 443.520 41.184 3.102.336

% 3,15 71,4 2,67 3,51 1,20 2,43 14,30 1,34 100,00

Naast de cijfers uit bovenstaande tabel  zijn er ook nog cijfers over de aanvoer van pijpen in 

Marseille in ‘caisses’ en’ coffres’, wat beide in het Nederlands kist betekent. Hoeveel pijpen hierin 

vervoerd werden is dan ook niet duidelijk. Voorbeelden hiervan zijn :  het schip ‘de Gouden 

Draak’ uit Amsterdam onder kapitein Corneille Stuart bracht in 1698 70 kisten (caisses ) naar 

Marseille en in 1771 bracht een schip uit Rotterdam 14 kisten (caisses) en 17 kisten (coffres) naar 

Marseille.508 Vanuit Marseille werden de pijpen in het achterland afgezet en een kleiner gedeelte 

werd geëxporteerd, zoals uit de tabel in bijlage 2 van de invoer in Marseille blijkt.509

 Uit bovenstaande statistiek kan geen indruk verkregen worden over de samenstelling van de 

503  De andere havens waren Bordeaux, Nantes en Rouen-Le Havre. Over deze havens liep 90% van de Atlantische handel. 
Asselain, 1984, p. 65.
504  Leclaire, 2009, p. 51. Een fraaie illustratie van het belang van de Nederlandse pijp in Noord-Frankrijk is te vinden in de 
aanbeveling van de ‘Chambre de Commerce’van Duinkerken uit 1751 om in Duinkerken pijpen te gaan maken: ‘En permettant 
l’établissement sollicité par M. de la Ruelle, on suprimmera une concurrence avec la Hollande’.  Tillie, 1992, p. 73.
505  King, 1728, p. 60. Ook de betrouwbaarheid van dit cijfer is twijfelachtig.
506  Asselain, 1984, p. 43.
507  Helaas zijn alleen de totalen van deze periode beschikbaar.
508  Amouric, 2009, p. 346.
509  Amouric, 2009, p. 347 somt een aantal archiefvondsten op van inventarissen van handelaren in het binnenland, 
waaronder die van François David, handelaar en drogist in Arles die in 1701 een kist lange Hollandse pijpen van 6 gros heeft. | 327

3.4



groep Nederlandse pijpen en over welke pijpenmakers de belangrijkste exporteurs waren en wie 

belangrijke handelaren in pijpen waren die hun waren naar Marseille stuurden. Wel is bekend 

dat daar verschillende met EB gemerkte pijpen zijn gevonden van de Amsterdamse pijpenmaker 

Edward Bird.510 Ook in Salses is van deze pijpenmaker een pijp gevonden. Het lijkt er op dat 

Bird dus ook naar Zuid-Frankrijk geëxporteerd heeft. Het is wel de vraag of deze export van een 

beduidende omvang was.

 Uit het grote aantal vondsten van pijpen in de quarantaine-haven  Pomègues  van Marseille blijkt 

hoe veel er aan boord van schepen werd gerookt. Opvallend is dat de aantallen West-Europese 

pijpen hier slechts 24% van het vondstmateriaal uitmaken, en de grootste groep gevormd wordt 

door Ottomaanse pijpen.511 Het vondstmateriaal uit deze haven is dan ook op geen enkele wijze 

een afspiegeling van de in Marseille geïmporteerde pijpen.512  Het grote aandeel Ottomaanse 

pijpen is goed te verklaren uit het feit dat in de 17e en 18e eeuw grote delen van de landen 

in de Oostelijke en Zuidelijke Middellandse Zee  tot het Ottomaanse Rijk behoorden en dat 

schepen die uit deze gebieden afkomstig waren, vanwege de daar nog veelvuldig voorkomende 

pestepidemieën , eerst in quarantaine moesten.513 Dat ook hier het merendeel van de West-

Europese pijpen uit Nederland afkomstig is, laat zien hoe belangrijk de Nederlandse pijp in het 

Middellandse Zee gebied was.  

Uit 1668 is een prijscourant bekend waaruit blijkt dat de Hollandse pijpen in Marseille voor 2:15:0 

per gros werden verkocht.514 Dat betekent dat de reis en de tussenhandel deze pijpen ca. twee 

maal zo duur hebben gemaakt als waarvoor deze in Nederland werden verkocht. Dat deze pijpen 

toch werden verkocht, duidt er op dat de kwaliteit veel beter was dan de lokaal vervaardigde 

pijpen en/of dat het aanbod te gering was om in de behoefte te voorzien. 

In Spanje werden voornamelijk sigaren en een soort sigaretten gerookt. Aan de kust en op de 

eilanden werd ook veel pijp gerookt.515 Het merendeel van de pijpen werd ingevoerd.  Vondsten 

van Nederlandse pijpen zijn bekend uit Barcelona en omgeving, San Sebastian, Catalonië en de 

Straat van Gibraltar en van Menorca.516 Het onderzoek naar pijpen in Spanje is tot op heden nog 

zeer beperkt van omvang. Zoals uit de beperkte schriftelijke bronnen en uit opgravingen blijkt 

kwamen de ingevoerde pijpen vooral uit  Gouda  en in aanzienlijk mindere mate uit Londen en 

Bristol.517 Over de aantallen ingevoerde pijpen is weinig bekend. In de periode 1667 tot 1675 

werden in totaal 5.700 dozijn (ca 70.000 stuks)  Nederlandse pijpen in de haven van Barcelona aan 

land gebracht. Verder is alleen bekend dat de vertegenwoordiger van de Verenigde Nederlanden, 

510  Vriendelijke mededeling P.Davey, maart 2012.
511  Gosse, 2007, p.7.
512  Gosse, 2007, p. 105.
513  In de 17e en 18e eeuw maakten in totaal ca 50.000 schepen gebruik van deze haven.
514  McCusher, 1991, 365. Prijscourant afgebeeld van 9 oktober 1668.
515  Beltrán de Heredia Bercero, 2008, p. 139.
516  Uit de Straat van Gibraltar (Ceuta) en Menorca zijn ieder slechts één vondst bekend. Zie Paredes, 1998, p.16 en 
vriendelijke mededeling J. van Oostveen 26-2-2013.
517  Bijdrage J. Beltrán de Heredia Bercero, AIP congres in Grasse, november 2010328 |
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Peter de Hooge, in 1713 in een keer 41.400 pijpen in Barcelona invoerde.518  Het in 1689 in 

Catalonië ingestelde tabaksmonopolie was, in tegenstelling tot dat in bijvoorbeeld Beieren en 

Venetië, alleen een monopolie op tabak en niet op pijpen.519 De invoer van pijpen lijkt hierdoor 

dan ook niet te zijn gehinderd, wat ook blijkt uit bovengenoemde import in 1713.

 Uit Portugal zijn nauwelijks vondsten bekend.520 De weinige vondsten, alle afkomstig van het 

kasteel Epicur, suggereren dat in ieder geval tussen 1625 en 1780 Nederlandse pijpen het land 

zijn binnen- gekomen. De 18e-eeuwse pijpen zijn vermoedelijk alle Gouds. Ook is een goedkope 

zijmerkpijp uit Gouda gevonden, vermoedelijk een persoonlijk eigendom.

Uit Italië zijn geen vondsten van Nederlandse pijpen bekend. Vermoedelijk zijn er wel aanzienlijke 

aantallen  Nederlandse pijpen in Italië ingevoerd en door Noord-Italië doorgevoerd. Helaas zijn 

daar alleen indirecte aanwijzingen voor: 

 − Hierboven is de statistiek van de doorvoer uit Marseille naar Piémonte , Italië en Genua 

weergegeven.521  Hoewel in die statistiek niet vermeld is dat veel van deze pijpen uit 

Nederland afkomstig waren, mag daar, gelet op de vooral Nederlandse invoer in Marseille, 

wel van worden uitgegaan.

 − Ook was er vanuit Triëst doorvoer naar het Oostenrijks-Habsburgse gebied. In het archief van 

Venetië  wordt voor het jaar 1767 een niet nader te duiden hoeveelheid pijpen uit Holland 

genoemd die ‘via de zeeweg gekomen zijn en via de landwegen naar de Oostenrijkse landen 

verder vervoerd werden’522

 − In 1792 blijkt uit de douaneregisters van Venetië dat er 118,266 gros pijpen (pipe di gesso) 

werden ingevoerd.523 Dit betrof Engelse of Nederlandse pijpen. Het recht tot invoer in 

Venetië van pijpen was een monopolie van de Manifattura Tabacchi (zie ook paragraaf 

3.1.4.).524

3.4.2. De uitvoer naar Noord-Amerika

Voor Amerika als continent waar de tabak vandaan is gekomen en waar de indianen reeds lang 

voordat de eerste blanken daar aankwamen rookten, kan aangenomen worden dat het roken 

door bezoekende Europeanen al veel eerder begonnen is dan dat in Europa het geval was. Door 

Europese schepelingen en door de eersten die zich daar vestigden zullen vooral inheemse pijpen 

gerookt zijn en pas later  ook meegebrachte pijpen.  Voor dit onderzoek is dit niet van belang. 

Bovendien zijn hier geen vondsten van bekend. Pas toen de eerste Europeanen zich definitief 

vestigden in Noord-Amerika kwam daar de invoer op gang. 525 De eerste permanente vestigingen 

van Europeanen waren: 

518  Espuche, 2008, p. 173. Ook van deze cijfers is de bruikbaarheid gering, omdat getwijfeld kan worden aan de volledigheid 
van de registratie en het deels vermoedelijk om incidentele invoer gaat.
519  Espuche, 2010, p. 168-176.
520  Gaspar, 2002.
521  Anoniem: Etudes, p. 43; Amouric, 2009, p. 346.  
522  Archivio di Stato Venezia: V. Savi alla Mercanxia 838 224 bis. In brief van A. Halmos d.d. 8 juni 2009 aan  R. D. Stam. 
Genoemd worden de getallen 25/1000/250. Deze kunnen niet nader geduid worden.
523  Het is de vraag of dit getal klopt.
524  Halmos, 2013, p. 51-53.
525  Gedurende een periode van ca. 20 jaar is actief gezocht naar publicaties over vondsten van pijpen in Amerika. Een 
voorlopig overzicht is gepubliceerd in ‘The Pipe Year Book 2002’. Stam, 2002, p. 7-18. | 329
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•	 De stichting van de Engels kolonie Jamestown in 1607. 

•	 De eerste Franse handelspost in Quebec (St. Lawrence) werd in 1608 opgericht. 

•	 De vestiging van de Pilgrimfathers in 1620 in Plymouth in Massachusetts. 

•	 De Nederlandse vestiging in 1624 in Manhattan en de bouw van Fort Orange. Nieuw-

Amsterdam werd in 1626 gesticht, na de aankoop van het eiland Manhattan van de 

indianen.

Uit dit lijstje en de verzamelde vondstverslagen blijkt dat het begin van de uitvoer van kleipijpen 

uit Nederland samenvalt met de eerste vestiging van kolonisten in Noord-Amerika. Lange tijd 

bleven de invloedgebieden van de verschillende Europese naties gescheiden. Dat betekent dat in 

de verschillende gebieden verschillende samenstellingen van de pijpenvondsten verwacht mogen 

worden. In de bij deze paragraaf behorende  database is dan ook  een scheiding in gebieden 

aangebracht: Maine, New York, New Jersey, Washington DC, Chesapeak/Pennsylvania, California 

en gebieden in Canada (Nova Scottia en Quebec) en New Foundland. Verder is een onderscheid 

gemaakt binnen New York in indiaanse vindplaatsen en die waar Europeanen woonden. 

 Voor het onderzoek naar Nederlandse kleipijpen in Noord-Amerika is het gebied van het 

huidige New York en aanpalende gebieden het gebied waar de meeste vondsten gedaan zijn. Het 

tweede belangrijke gebied in deze is het Chesapeak gebied. 

 Doordat in veel, vooral oudere,  Amerikaans publicaties afbeeldingen en juiste dateringen en 

toeschrijvingen ontbreken en de beschikbaarheid van archeologische Amerikaanse literatuur in 

Nederland moeizaam is, zijn niet van alle vindplaatsen gegevens in de database opgenomen. 

Desalniettemin kan een representatief beeld gegeven worden van de import van Nederlandse 

pijpen.

Nieuw-Amsterdam en omgeving

De export naar Nieuw-Amsterdam en omgeving was in overeenstemming met het aantal mensen 

dat daar woonden. Het intensieve archeologische onderzoek op zowel woonplaatsen van 

mensen van Europese als van indiaanse afkomst geeft een beeld van een flink tabaksverbruik en 

een relatief grote export (zie ook paragraaf 4.1.). In 1639 woonden er nog slechts 1000 mensen 

in Manhattan, waarvan velen rookten. Voor deze bewoners uit de beginjaren werden, voor zover 

dat uit de archeologische data zichtbaar is,  nog slechts beperkte hoeveelheden pijpen ingevoerd.

Van een heel aantal Amsterdamse pijpenmakers zijn pijpen in Nieuw-Nederland aangetroffen. 

Dit betreft meestal slechts een of enkele exemplaren. Hierdoor valt niet te zeggen of deze 

pijpen geëxporteerd zijn of meegenomen zijn in de persoonlijke bagage van iemand die naar 

Nieuw-Nederland gereisd is. Naast de pijpen van Edward en Evert Bird kan alleen van de pijpen 

van Hendrik Gerdes gezegd worden dat deze waarschijnlijk naar dit gebied geëxporteerd zijn. 

Vermoedelijk hadden deze pijpenmakers directe handelskanalen naar de kolonie. Zie ook 

paragraaf 2.2.1. waar ingegaan wordt op de handelsrelaties van Edward Bird. De EB pijpen 

van Edward Bird zijn tot het begin van de jaren veertig zeldzaam op koloniale en indiaanse 

vindplaatsen.526 Dit is in overeenstemming met wat thans bekend is over de ontwikkeling van 

526  Bradley, 2007, p. 120. Bradley geeft aan dat dit tot eind jaren veertig zo is. Dit kan echter betwijfeld worden.330 |
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het bedrijf van Bird (werkzaam van 1638 tot 1665) en de bevolkingsontwikkeling van Manhattan. 

Het lijkt waarschijnlijk dat ook een aantal Goudse pijpenmakers, merendeels in de tweede helft 

van de 17e eeuw, exporteerde naar Nieuw-Nederland en dat vermoed mag worden dat er vraag 

was naar pijpen met deze merken, c.q. dat er handelaren waren die pijpen specifiek met deze 

merken voor de export naar Nieuw-Amsterdam aankochten (zie ook paragraaf 4.1. en 4.6.).527 Alle 

andere vondsten van Goudse pijpen zijn te incidenteel en als zodanig niet te duiden. Het grote 

aantal verschillende merken duidt er op dat de handel niet enkel door handelsrelaties tussen 

pijpenmakers en handelaren in de kolonie beheerst werd, maar dat verschillende handelaren c.q. 

zeelieden speculatief pijpen kochten op de Amsterdamse en Goudse markt en bij handelaren en 

winkeliers in de steden van vertrek, om naar Nieuw-Nederland te verkopen. 

 Veel van de aangetroffen pijpen behoren tot de betere of beste kwaliteit. Dit komt overeen 

met het gegeven dat in Nieuw-Amsterdam, in de tweede helft van de 17e eeuw en in de latere 

Engelse kolonie, het leven weliswaar duur was, maar dat de verdiensten voor velen evenredig 

waren. Veel Europeanen werden gesettelde inwoners met een luxere levensstijl, vergelijkbaar 

met die van mensen van hun klasse in Holland.

Maine 

Uit deze Staat, waar Franse en Engelse kolonies waren die in 1652  werden overgenomen 

door de Massachusetts Bay Colony,  zijn maar weinig Nederlandse pijpen bekend. De meeste 

17e-eeuwse pijpen die hier gevonden zijn, zijn van Edward of Evert Bird en van Hendrik Gerdes 

uit Amsterdam. Een pijp uit Rotterdam en één die vermoedelijk in Gorinchem door Willem 

Pritsaert gemaakt is laten zien dat de meeste pijpen waarschijnlijk door reizenden meegenomen 

zijn. Enkele Goudse pijpen stammen uit de 18e eeuw en dragen belangrijke merken zoals het 

Klaverblad, de Bel en de Posthoorn.528 Een pijp met het merk de Kievit stamt uit de periode 

van de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog.529 De aantallen zijn zo klein dat aangenomen kan 

worden dat van echte export  naar dit gebied geen sprake was.

527  De belangrijkste pijpenmakers die naar Nieuw-Nederland hebben geëxporteerd waren: Pieter Jansz. Gleijne, Jan 
Sijmonsz. Kunst, Steven Hendriksz. van Steijn, Pieter Jacobsz. van Elst, Jonas Jansz. de Vriend, Adriaen van der Cruis, Thiel 
Jansz. Proost en een onbekende pijpenmaker die het merk Ruiter met VO gezet heeft.
528  Camp, 1982, p. 34, 37.
529  Faulkner & Faulkner, 1987, p. 174-176.

AFBEELDING 3.4.2.1.: 
Elleboogpijp voor de 

Indianen. Ca. 1640-1670. 
Ongemerkt. Amsterdam. 

Collectie auteur, foto Bert 
van der Lingen.
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Het Chesapeak gebied

De Engelse Chesapeak kolonies zijn gelegen in de huidige staten Virginia, Maryland, New Jersey 

(Oost en West) en Pennsylvania. De economie van het Chesapeak gebied werd in sterke mate 

bepaald door de tabaksplantages en de handel in tabak. De aanwezigheid van de tabaksteelt 

na 1613 in Virginia en de suikerplantages betekende dat vooral in dit gebied veel slaven werden 

geïmporteerd. De eerste slaven werden door een Nederlands schip in 1619 aangevoerd.530 In de 

jaren daarna bleven de Nederlanders slaven aanvoeren en waren zij bereid om de slaven tegen 

tabak te ruilen. Ook door de sterk ontwikkelde handel op het Chesapeak gebied kwamen er veel 

Nederlandse schepen naar dit gebied. Dit in tegenstelling tot New England, het gebied waar 

ondermeer veel puriteinen naartoe trokken en dat bestond uit de Massachusetts Bay Colony, 

Plymouth, Rhode Island, Connecticut en New Haven, waar veel zelfvoorzienende landbouw was 

en tabak om religieuze redenen niet werd geaccepteerd. Het is dan ook niet verbazend dat in het 

Chesapeak gebied veel Nederlandse pijpen zijn gevonden, terwijl dat in New England niet het geval is.  

 De Nederlandse handel op de Engelse kolonies was tegen het midden van de 17e eeuw 

aanzienlijk, mede doordat de Engelsen als gevolg van de Engelse burgeroorlog minder handelden 

met hun koloniën. Wel worden in  het Chesapeak gebied aanzienlijk meer 17e-eeuwse Engelse 

pijpen aangetroffen dan in New York. Ook werden in dit gebied op meerdere plaatsen pijpen 

vervaardigd door zowel blanken als door Indianen en Afrikaanse slaven.531 Veel van deze pijpen 

hebben een elleboogvorm, vermoedelijk afgeleid van de Amsterdamse pijpen die ten behoeve 

van de Indianen werden gemaakt.

 Van de Nederlandse pijpen zijn vooral de Amsterdamse en met name die van Edward Bird het 

meest aangetroffen. Ook verschillende pijpen uit andere centra zijn aangetroffen, maar helaas zijn 

deze niet aan bepaalde centra toe te schrijven. Dit betreft veelal pijpen gemerkt met een Tudorroos 

of met een Lelie. Later in de 17e eeuw nam de export vanuit Gouda toe (zie paragraaf 4.1.).

 De Engelse Navigation Acts moesten een einde maken aan ondermeer de Nederlandse 

dominantie in de handel op de Britse koloniën. De Engelse behoefte aan tabak was een sterke 

stimulans om hun handel met de koloniën uit te breiden en andere handelaren de toegang 

te ontzeggen. Aanvankelijk was er onvoldoende militaire capaciteit om de  Navigation Acts te 

handhaven en later ontstond er een zo uitgebreide smokkelhandel, waaraan veel Nederlandse 

schepen deelnamen, dat van een afgrendeling van de Engelse kolonies voor buitenlandse 

schepen in de 17e eeuw geen sprake was. Bovendien was er ook handel tussen New York en het 

Chesapeak gebied. Vermoedelijk zijn er dus ook pijpen uit New York naar dit gebied vervoerd. 

Aangezien tot 1679 de Navigation Acts in New York bewust nauwelijks werden gehandhaafd was 

ook deze handel van belang voor de verspreiding van de Hollandse pijp. De Nederlandse handel 

nam wel af en de export en het gebruik van Nederlandse pijpen verminderde gedurende de 

tweede helft van de 17e eeuw dan ook sterk.532 De daling van het aantal gevonden pijpen vanaf 

530  Gately, 2001, p. 73.
531  Luckenbach & Cox, 2002, p. 46-63 beschrijven de opgraving van de pijpenmaker Emanuel Drue. Luckenbach & Kiser, 
2006, geven een eerste overzicht van de tot op heden bekende pijpenmakers en hun producten in het Chesapeak district. Voor 
een kort overzicht van de literatuur over de Chesapeak pijpen zie: Van der Lingen, 2013, p. 59-63. 
532  De conclusie van Kincaid dat de er na 1664 nauwelijks meer Nederlandse pijpen naar het Chesapeak gebied uitgevoerd 
zijn valt dan ook niet te onderschrijven. Kincaid, 2013, p. 82.332 |
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de jaren zestig van de 17e eeuw gaat in het Chesapeak gebied  sneller dan in New York. Het lijkt 

er dus op, als alleen op geïmporteerde Nederlandse pijpen wordt afgegaan, dat de handhaving 

van de Navigation Acts in de jaren zestig daar daadwerkelijk strenger was dan in New York en 

uiteindelijk in het begin van de 18e eeuw ervoor gezorgd heeft dat Nederlandse pijpen de Engelse 

kolonies in Amerika niet meer binnenkwamen. Vanaf het tweede kwart van de 18e eeuw tot aan 

het einde van de onafhankelijkheidsoorlog zijn zelfs geheel geen opgegraven Nederlandse pijpen 

bekend uit het Chesapeak gebied.

 Pas uit de tijd van de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog (1775-1783) zijn weer enige 

Nederlandse pijpen gevonden in een scheepswrak in de Roosevelt Baai in Delaware.

 

Het scheepswrak in de Roosevelt Baai in Delaware
Het wrak van een Nederlands schip dat gevonden is in de Roosevelt Baai op de zuidoever van de Delaware Baai 
geeft een bijzonder inkijkje in de handel met Amerika ten tijde van de onafhankelijkheidsoorlog.533 Op basis 
van de gevonden pijpen kan het jaar van vertrek van dit schip, dat vermoedelijk uit Nederland vertrok, bepaald 
worden op het jaar 1783. In ‘De Opregte Haerlemse Courant’ van 22 mei 1784 stond een bericht, dat uit een 
brief van 8 maart bleek, dat het schip Maria Johanna, met als kapitein Pieter Tjallings Bonk met bestemming 
Philadelphia, bij het binnenkomen van de baai was vergaan.534 Het is zeer waarschijnlijk dat het hier gaat om het 
schip dat in de Roosevelt Baai gevonden is. De Maria Johanna is waarschijnlijk in 1783 vertrokken, het zelfde jaar 
waarin de Vrede van Versailles getekend werd waarbij de Verenigde Staten onafhankelijk werden. De totale lad-
ing van het schip is bij de scheepsramp verloren gegaan en slechts twee opvarenden hebben de ramp overleefd.
Philadelphia was in die tijd een belangrijk handelscentrum met een groot achterland in de Staten New Jersey, 
Delaware en Maryland. Pijpen werden door zowel handelaren als winkeliers van de binnenkomende schepen 
gekocht. Veel artikelen werden tot aan de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog door de handelaren in Phila-
delphia op krediet in Engeland besteld.535 De onafhankelijkheidsoorlog verstoorde de handelspatronen tussen 
Engeland en haar Amerikaanse kolonies. Alleen in tijden dat de koloniale havens zoals Philadelphia, New York 
en Charleston door de Engelsen bezet waren kwamen er nog goederen uit Engeland binnen. In beperkte mate 
werden tijdens de oorlog goederen door schepen uit Frankrijk, Spanje en Nederland aangevoerd naar de op-
standige kolonies. Na het uitbreken van de vierde Engelse Oorlog in 1780 werd door de Nederlanden in 1782, 
als een van de eersten, een formele handelsrelatie met het zich bevrijdende Amerika aangegaan.536 Ook is er 
na 1783 een forse toename van Amerikaanse schepen, met ook een toenemende omvang van de lading, die 
uit dit gebied naar Amsterdam kwamen.537 De reis van de Maria Johanna paste dus bij de prille relatie met de 
Verenigde Staten. 
 In het wrak zijn pijpen met 17 verschillende Goudse merken gevonden. Op het strand nabij het schip ook twee 
pijpen met andere merken, waarvan aangenomen mag worden dat deze van het schip afkomstig zijn.  Verschil-
lende versierde stelen zijn eveneens uit het wrak geborgen. Van de 18 verschillende soorten pijpen behoren er 
8 of 9 tot de porceleijne kwaliteit en de overige tot de fijne kwaliteit.  Ook blijkt uit nadere analyse dat veel van 
de hier gevonden merken niet tot de zeer gerenommeerde merken behoren. Verschillende merken waren, voor 
of na de periode waarin de pijpenmaker wiens pijpen in de Maria Johanna zijn aangetroffen werkzaam was, 
vacant. Ook dat duidt niet op een groot belang van die betreffende merken. Enige van de merken behoorden 
daarentegen wel  tot de belangrijke merken. De  gekroonde 33 was in 1755 nog een merk waarop uitbesteding 
kon plaatsvinden en ook de merken de Both en de gekroonde 5 behoorden tot de zeer gerenommeerde merken. 
Het merk de Zeeuwse Rijksdaalder kende in 1734 nog het recht op uitbesteding, maar na 1773 lijkt het merk 
sterk in belang te hebben ingeboet.538 Er was dus een grote variatie aan pijpen aan boord. Ook als aangenomen 
wordt dat een deel van deze pijpen in het persoonlijk bezit van bemanningsleden waren, dan kan er van worden 
uitgegaan dat deze pijpen niet op bestelling naar Amerika gezonden zijn, maar dat het hier ging om een specu-
latieve investering. De levering van pijpen van een porceleijne kwaliteit sloot eveneens niet aan op het kwalite-
itsniveau dat men in Amerika kende. De kwaliteit van de tot dan toe geleverde Engelse pijpen lag ver onder deze 
kwaliteitsstandaard. Ook vanuit de situatie in Philadelphia is het begrijpelijk dat niet op bestelling is geleverd. De 
handelaren in Philadelphia hadden jaren contacten gehad met Engelse handelaren en het lijkt niet waarschijnlijk 
dat er al zodanige handelscontacten met handelaren uit de Nederlanden waren opgebouwd dat hier van een 
bestelling sprake geweest kon zijn. 

533  Krivor, 2010.
534  Mededeling Jan van Oostveen.
535  McVae, 2008, p. 57.
536  The Treaty of Amity and Commerce, oktober 1782.
537  Welling, 1998, p. 223.
538  In 1773 heeft Arij van den Broek het merk korte tijd in bezit. Daarna is het tot 1781 vacant en komt dan in handen van 
Jan de Wit.
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South Carolina

In Charleston in South Carolina zijn alle gevonden pijpen van Goudse makelij. Het overgrote 

deel is gevonden in een context van na 1772 en is dus vermoedelijk in of na de Amerikaanse 

onafhankelijkheidsoorlog naar Amerika gezonden.539 De gevonden pijpen zijn deels van de 

porceleijne en deels van de fijne kwaliteit. Uitspraken over hoe de handel verliep zijn op grond 

van het beschikbare vondstmateriaal niet mogelijk.

Canada

Uit Canada zijn maar een betrekkelijk gering aantal vondsten bekend. De 17e-eeuwse vondsten 

zijn gedaan in New Foundland, waarvan de meeste in de Colony of Avalon en Ferryland. De 

18e-eeuwse vondsten zijn gedaan op Nova Scottia  in Fort Louisburg en negentiende-eeuwse 

vondsten komen van handelsposten van de Hudson Bay Company in Montreal  en Quebec. 

 De feitelijke vestiging van Europeanen op New Foundland begon in 1610 met de stichting 

van Cupids door John Guy. Het werd de eerste Engelse kolonie in Noord-Amerika, maar ook de 

Fransen vestigden zich in New Foundland in Placentia vanaf 1662. New Foundland met zijn rijke 

visgronden voor de kust trok veel vissers uit Frankrijk, Spanje, Portugal, Ierland, Engeland en 

Nederland.  De Nederlanders kwamen al in New Foundland in het begin van de 17e eeuw om 

daar kabeljauw te kopen. Geleidelijk werd deze handel uitgebreid en in de jaren dertig en veertig 

bedreigde de Hollandse kabeljauwhandel die van de Engelsen. In de tweede en derde Engelse 

oorlog werd er door de Nederlanders in New Foundland geplunderd en in 1664 werd zelfs de 

Ruyter naar New Foundland gezonden. Enige jaren daarna kwamen er geen Hollandse schepen 

meer naar New Foundland.540 De aanwezigheid van Nederlandse pijpen naast de vele Engelse is 

door de visserijgeschiedenis goed te verklaren. Ook zijn Franse vroeg 17e eeuwse pijpen in New 

Foundland gevonden, waaronder pijpen uit Rouen.541

 De Nederlandse pijpen uit de eerste helft van de 17e eeuw zijn hoofdzakelijk gladde ongemerkte 

pijpen en pijpen met een Tudorroos. Deze pijpen zijn nauwelijks aan een productiecentrum toe 

te schrijven.542 Ook zijn er pijpen met barokstelen en met een fleur de lis versiering gevonden, 

waarvan eveneens niet te zeggen is waar deze geproduceerd zijn. Een bijzondere vondst is een 

Goudse pijp met op de steel .LICHTIUS. /.ANNO 1632 van de mogelijk Goudse pijpenmaker Per de 

Licht, zoals ook in Polen gevonden is (zie afbeelding 3.4.1.3.).543 Ook een steel van een Jonaspijp 

die gemaakt is door de pijpenmaker Jacob Pietersen uit Hoorn/Enkhuizen is bijzonder gelet op het 

lokale karakter van dat productiecentrum.  Pas in de jaren zestig van de 17e eeuw werd de Goudse 

pijp de meest voorkomende pijp. Een Gouds merk, gemerkt TIP van Thiel Jansz. Proost, is zowel in 

de Colony of Avalon als bij een opgraving in Ferryland gevonden. Er zijn geen aanwijzingen dat er 

gerichte export van Nederlandse pijpen plaatsvond en aangenomen mag worden dat de meeste 

pijpen als persoonlijke bezitting of als speculatieve investering New Foundland bereikt hebben. 

539  Herold, 1992, p. 137.
540  Dicky, 1960. 

541  Gaulton, 2018, p. 438-453.
542  Gaulton, 2006, p. 330-332 geeft aan dat hij van mening is dat enkele pijpen uit Leiden afkomstig zijn. Dit valt alleen vast 
te stellen als de pijpen in de hand gehouden kunnen worden. Vooralsnog lijkt een herkomst uit Leiden minder waarschijnlijk.
543  Kleijweg, 2013, p. 31-32.334 |
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Opgemerkt moet wel worden dat pijpen van Thiel Jansz. Proost naar Nieuw-Amsterdam/ New 

York wel in grotere aantallen geëxporteerd zijn. Of de in Canada gevonden met TIP gemerkte 

pijpen via Nieuw- Amsterdam/New York zijn aangevoerd valt niet te achterhalen.

 Nova Scottia was in de 17e eeuw en de eerste helft van de 18e eeuw een Frans gebied. Daarna 

werd het een Engelse kolonie. Fort Louisburg werd in 1713 gesticht en werd in 1758 door de 

Engelsen veroverd en twee jaar later verwoest. In de Franse koloniën werden in de 18e eeuw 

hoofdzakelijk Hollandse (Goudse) en Engelse pijpen gerookt. Voor Louisiana werden de Hollandse 

pijpen verscheept in La Rochelle.544 Het geringe aantal pijpen dat hier gevonden is maakt het niet 

mogelijk om conclusies over export te trekken.545

 De 18e-eeuwse pijpen die in het Fort Louisburg zijn aangetroffen stammen alle uit de periode 

dat het fort zijn functie had. Al deze pijpen zijn in Gouda vervaardigd. Van de slechts tien Goudse 

pijpen die in dit fort zijn gevonden hebben vier het merk de 6 gekroond en zijn vermoedelijk door 

Cornelis Dircksz. Poorens gemaakt.  De aantallen zijn helaas te klein om conclusies te kunnen 

trekken over eventuele export naar dit gebied. Het meest waarschijnlijk is dat de pijpen als 

persoonlijke bezitting of als speculatieve investering naar dit fort gebracht zijn. 

3.4.3. De uitvoer naar Midden-Amerika

Uit Midden-Amerika zijn betrekkelijk weinig vondsten voor dit onderzoek beschikbaar. Er is in dit 

gebied relatief weinig systematisch onderzoek gedaan en publicaties zijn schaars. Een omvattend 

beeld valt hier dan ook niet te schetsen. Gelet op het feit dat de meeste pijpen die in dit 

gebied gevonden zijn vermoedelijk afkomstig zijn van de bemanningen van handelsschepen en 

oorlogsschepen en van veel pijpen, met name die gevonden zijn op St- Eustatius, de vindplaatsen 

onbekend zijn, valt aan de hand van de vondsten over gerichte export naar het Caribische Gebied 

niets te zeggen.  Een bijzondere vondst op Tobago is een Goudse pijp uit de periode 1670-1685 

met in reliëf Koning Charles II van Spanje en de tekst; CAR: II: REX HISP: en ET INDIA. Een pijp die 

dus duidelijk gemaakt is voor het Caribische gebied.546 

Sint-Eustatius

Sint-Eustatius, dat in 1636 veroverd werd op de Fransen, was het meest winstgevende bezit van 

de WIC door haar functie als doorvoerhaven. Het was gelegen tussen de Deense, Britse, Franse 

en Spaanse bezittingen in het Caribische gebied en vanaf 1756 had het de status van vrijhaven. 

Tijdens de Amerikaanse Vrijheidsoorlog  bloeide de handel van het eiland en werden wapens aan 

de opstandelingen in Amerika geleverd. In februari 1781 werd Sint-Eustatius door de Engelsen 

ingenomen tijdens de Vierde Engelse oorlog. Tien maanden later werd het door de Fransen 

veroverd en in 1784 weer overgedragen aan de Nederlanden. Tot 1790 bloeide de handel als 

nooit tevoren. Vanaf 1795 kwam het eiland afwisselend in Franse en Engelse handen en verloor 

het veel van haar handelsfunctie.

 De vroegste pijpen die op het eiland aangetroffen zijn stammen uit de periode kort nadat het 

544  Walker, 1977, p. 68. 
545  Zie paragraaf 3.4.8. over de met TIP gemerkte pijpen in Amerika.
546  Vriendelijke mededeling Jan van Oostveen, 23-03-2015. | 335
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eiland in Nederlandse handen gevallen was. De meeste vondsten van pijpen stammen uit de 18e 

eeuw en vooral uit de tweede helft van de 18e eeuw zijn veel vondsten bekend. Dit stemt goed 

overeen met de toename van het belang van de doorvoerfunctie van de haven. 

 De gevonden pijpen dragen een groot aantal merken en van gerichte export lijkt dan ook 

geen sprake. Alleen het merk 16 gekroond komt in grotere getale (25 exemplaren) en over een 

langere periode voor, vanaf de jaren dertig van de 18e eeuw tot in de 19e eeuw. Opmerkelijk is 

dat dit allemaal rondbodempijpen zijn. Rondbodempijpen met dit merk waren in die tijd zeer 

populair bij zeelieden en werklieden. Pijpen met dit, aanvankelijk Goudse, merk en met deze in 

Gouda ontwikkelde vorm, werden na ca. 1750 zowel in Gouda als ook in Alphen, Schoonhoven 

en Gorinchem vervaardigd (afbeelding 3.4.3.1.).547 Alleen nauwkeurige beschouwing van de 

individuele pijpen kan hier meer zekerheid over de herkomst bieden. Vooralsnog moet er van 

worden uitgegaan dat ook deze pijpen door zeelieden zijn meegenomen en dat van een gerichte 

export dus geen sprake is. Ook op Cuba, St. Kitts en in Frans Guyana zijn rondbodempijpen met 

het merk 16 gekroond aangetroffen, wat de verspreiding door zeelieden onderstreept.

3.4.4. De uitvoer naar Zuid-Amerika

De vondsten uit Zuid-Amerika zijn te gering in aantal om op grond daarvan conclusies te kunnen 

trekken over gerichte export van pijpen.

Suriname en Frans-Guyana

De eerste Nederlanders vestigden zich aan het begin van de 17e eeuw kortdurend aan de 

Wilde Kust. Vanaf 1616 waren er blijvende vestigingen van Nederlanders. In 1621 werd het een 

octrooigebied van de WIC. Het duurde echter tot 1667 voordat het gebied onder Nederlands 

bestuur kwam. De kolonie groeide aanvankelijk langzaam. Zo waren er aan het eind van de 17e 

eeuw niet meer dan 1000 Europeanen en ca. 12.000 slaven. Suiker en tabaksplantages leverden 

de belangrijkste exportproducten. Tabak was in de 18e eeuw het tweede exportproduct van 

Suriname, maar verloor die positie in de 19e eeuw. 

 Van gevonden pijpen zijn geen vondstverslagen beschikbaar. Wel is in eigen collectie een groep 

pijpen opgenomen afkomstig uit de Surinamerivier en zijn pijpen in het Nationaal Museum van 

Suriname gefotografeerd.548 Ook zijn enige vondsten uit Frans Guyana bekend.549

547  Van Oostveen, 2015, p. 52.
548  Eind 2010 door de auteur gefotografeerd.
549  E-mail J. van Oostveen, 2010.

AFBEELDING 3.4.3.1.: 
Rondbodempijp, 
zoals die veel door 
zeelieden werden 
gebruikt, gemerkt 
met 16 gekroond. Vals 
bijmerk, gemaakt in 
Alphen. Derde kwart 
18e eeuw. Collectie en 
foto Bert van 
der Lingen.
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In deze beperkte groep, waarvan de exacte vindplaatsen in Suriname niet bekend zijn, komen 

enige pijpen voor uit het midden van de 17e eeuw die ondermeer vervaardigd zijn in  Leiden en 

Gouda. In de groep 18e-eeuwse pijpen zijn pijpen uit Gouda en Schoonhoven aanwezig. Opvallend 

is dat er relatief veel zijmerkpijpen en lobbenpijpen gevonden zijn. De herkomst uit meerdere 

centra en de meervoudige aanwezigheid van lobben- en zijmerkpijpen duidt er op dat veel 

pijpen meegenomen zijn door reizenden en dat de goedkopere pijpen door de slaven gebruikt 

werden. De Amsterdamse pijpenhandelaar Entvogel zond veel korte pijpen naar Suriname en het 

Caribische gebied (veelal naar Curaçao). Deze pijpen waren vaak ook voor de slaven bestemd.550

Venezuela

Uit Venezuela zijn alleen vroeg 17e-eeuwse pijpen bekend van het eiland La Tortuga en een paar 

begin 18e-eeuwse pijpen uit Caracas. Nederlandse schepen voeren in 16e en 17e eeuw naar het 

eiland La Tortuga om daar zout te halen. In 1631 kwam aan deze zouthandel een einde toen de 

Hollanders van La Tortuga werden verdreven. Het merendeel van de pijpen is uit Amsterdam 

afkomstig. Ook pijpen uit Gouda en uit Hoorn/Enkhuizen zijn aangetroffen. De meeste zijn groffe 

pijpen waaronder ook een aantal van de duurdere en fraaiere groffe pijpen, zoals pijpen met een 

baroksteel en Jonaspijpen. De pijpen zijn vermoedelijk meegenomen door de opvarende van die 

schepen. Gerichte export valt niet te constateren en is in dit geval ook niet te verwachten. 

De zes pijpen die in Caracas gevonden zijn komen alle uit Gouda en zijn voor 1739 te dateren.

Brazilië

Tussen 1630 en 1654 waren grote delen van het kustgebied van Brazilië een Nederlandse kolonie. 

De in Noord-Oost Brazilië gevonden pijpen stammen alle uit die periode. Het overgrote deel van 

de pijpen behoort tot de groffe pijpen, waaronder ook duurdere en fraaiere pijpen zoals barok- 

en Jonaspijpen. De pijpen zijn vooral afkomstig van de centra Amsterdam en Gouda, maar ook 

uit Leiden en mogelijk Alkmaar zijn pijpen aangetroffen. Ook hier zijn geen exportpatronen te 

onderscheiden. 

3.4.5. De uitvoer naar Afrika en Azië

Terwijl in Japan alleen  VOC-schepen in de haven van Dejima aanmeerden en dit aan de Kaap 

ook merendeels het geval was kwamen er in West-Afrika schepen van de WIC voor de retour-, 

driehoeks- en slavenhandel en tal van andere schepen.

De Westkust van Afrika

De pijpen die in Ghana (Goudkust) aangetroffen zijn stammen alle uit de 18e en 19e eeuw. Dat er 

geen 17e-eeuwse pijpen gevonden zijn kan, gelet op de 17e-eeuwse presentie van Europeanen 

in dat gebied, slechts geduid worden als toeval.551 Wel is duidelijk dat er in het begin van de 

18e eeuw een forse toename was van geïmporteerde Europese pijpen in Ghana. Calvacoressi 

vermoedt dat dit te maken heeft met het goedkoper beschikbaar komen van Hollandse pijpen 

550 Van der Lingen, 2015, p. 147-164, geeft hier meerdere voorbeelden van.
551 Boachi-Ansah, 2010, p. 25-26. | 337
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in die tijd, waardoor de inheemse, door pottenbakkers gemaakte pijpen, werden verdrongen.552 

Deze stelling lijkt weinig waarschijnlijk als gelet wordt op de prijzen van de Goudse pijpen, die 

vrij constant waren. Door de opheffing van het monopolie van de WIC kwamen er wel meer 

handelaren naar het gebied. Mogelijk heeft deze concurrentie geleid tot het dalen van de prijs 

van de pijpen ter plaatse. Maar, ook dit lijkt geen afdoende verklaring. Smaak en het geleidelijk 

meer waarderen van de Hollandse pijp door de plaatselijke bevolking, deels als statussymbool, 

ligt meer voor de hand. Het merendeel van de 18e-eeuwse pijpen is in het tweede deel van de 

18e eeuw te dateren.

 De aangetroffen pijpen dragen een groot aantal merken. Helaas zijn pijp en merk in de 

publicatie van Calvacoressi niet samen afgebeeld, zodat veel van dit materiaal niet dateerbaar is. 

Daar waar wel een redelijke datering mogelijk was zijn de pijpen in de beschouwing betrokken.553 

Helaas zijn, mede hierdoor slechts een beperkt aantal pijpen beschikbaar voor verdere analyse 

van het vondstmateriaal.554 

 Gelet op de merken, die veelal van grotere Goudse bedrijven zijn en het veelvuldig voorkomen 

van het bijmerk het Goudse wapen, al of niet met de S, kan worden aangenomen dat de meeste 

gevonden pijpen behoren tot de betere kwaliteitspijpen van de fijne en ‘slegte’ (gewone) 

kwaliteit. Vermoed kan worden dat deze pijpen voor de handel en voor eigen gebruik door de 

Europeanen gebruikt zijn. Groffe pijpen zijn niet aangetroffen, terwijl dit wel te verwachten is, 

omdat deze vermoedelijk aan de slaven gegeven zijn.

 Onder de in Ghana aangetroffen pijpen vallen een aantal pijpen op met het merk Leeuw in 

de Hollandse tuin en de gekroonde L, alsmede een steelfragment met F. VERZYL. Deze merken 

waren in bezit bij Frans Verzijl, een van de grootste exporteurs, en behoren tot de merken waar 

een recht op uitbesteding op rustte. Ook Leendert de Jong had op het merk de Melkmeid  het 

recht op uitbesteding. Ook van hem is een pijp teruggevonden. Een steelfragment van Danens 

duidt er eveneens op dat niet alleen pijpen van de grotere, maar ook van de allerbelangrijkste 

Goudse pijpenmakers naar de Westkust van Afrika zijn getransporteerd. Dit duidt er op dat de 

WIC, maar ook in het voetspoor van deze compagnie andere handelaren, vooral kwaliteitspijpen 

inkochten. Ook de pijpen die gevonden zijn in het kasteel Christiansborg aan de Ghanese kust, 

dat in de 18e eeuw in Deense handen was, zijn vooral pijpen van de ‘slegte’  kwaliteit, de een 

na hoogste kwaliteit, aangetroffen, maar ook enkele pijpen van grote pijpenmakers zoals Frans 

Verzijl en Jan Pietersz. Versluijs.555 Het is opvallend dat de samenstelling van de pijpen die in 

Elmina en in Christiansborg gevonden zijn sterk overeenkomt. Kwaliteitspijpen werden gebruikt 

voor de handel, als relatiegeschenk, maar ook voor het eigen personeel. Dit is niet zo vreemd 

omdat, zoals Boxer schrijft, in alle grotere nederzettingen in de tropen men belang hechtte 

aan het vertoon van pracht en praal, in hoofdzaak met de bijgedachte, de inlandse bevolking 

te imponeren door de weelde en de macht van de blanke man.556 Bovendien zullen ook lokale 

552  Calvocoressi, 1978, p. 3.
553  Bijvoorbeeld doordat een merk slechts een beperkte periode werd gebruikt of doordat de vondstlocatie de datering 
begrensde.
554  Ook is gebruik gemaakt van Krook, W., 1989: Aantekeningen project Elmina, Ghana. Brief aan R. de Haan met 
aantekeningen van R. de Haan. Archief auteur.
555  Engmann, 2018, p. 45-46.
556  Boxer, 2002, p. 296.338 |
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handelaren al snel hebben geleerd wat de beste pijpen waren en voor de door hen aangeboden 

slaven en koopwaar de beste kwaliteiten verlangd hebben. 

 Aan de kust van Benin (Slavenkust) zijn slechts een zeer beperkt aantal pijpen gevonden. Hier 

zijn wel twee Goudse pijpen uit het laatste kwart van de 17e eeuw aangetroffen. De overige 

vijf Goudse pijpen stammen uit de 18e eeuw. Op slechts één pijp is, op de vrij onprofessionele 

tekeningen van de auteur van het betreffende artikel, het bijmerk Goudse wapen met de S te 

vinden.557 Dit betrof dus een pijp van de slegte ofwel fijne kwaliteit, de een na beste soort pijpen. 

In deze kleine vondstgroep zijn geen pijpen gevonden die een merk met het recht op uitbesteding 

dragen.558 Verdere conclusies kunnen aan zo’n kleine vondstgroep niet worden verbonden.

De Kaap de Goede Hoop

Pas in 1652 vestigde Jan van Riebeeck een blijvend steunpunt voor de Oost-Indiëvaart aan de 

Kaap. Al voor die tijd hebben schepen geproviandeerd aan de Kaap, maar was hier nog geen 

reguliere voorziening voor. Al snel besefte van Riebeeck dat hij om de voedselvoorziening op 

een voldoende niveau te brengen naast VOC-dienaren ook vrije burgers nodig had. In 1657 

werd daarom de landbouw al geprivatiseerd en aanvankelijk kreeg vooral VOC-personeel land 

toegewezen. Na 1680, toen de bewindhebbers van de VOC besloten dat de vestiging van burgers 

aan de Kaap meer voor- dan nadelen had, nam de vrije vestiging aan de Kaap een grotere vlucht. 

Aan de Kaap vestigden zich voornamelijk mensen van Nederlandse , Franse (Hugenoten) en 

Duitse afkomst. Ook waren er slaven, maar niet zo talrijk als elders. Pas in de 18e eeuw nam hun 

aantal snel toe en bereikte in 1780 de 10.000. Na de Kafferoorlog kwam de Kaap in 1795 tot 1803 

in Engelse handen.  Na een korte periode dat het weer Nederlands bezit was werd de Kaap vanaf 

1806 definitief Engels. De kaap fungeerde niet alleen als verversingsstation voor Nederlandse 

VOC-schepen, maar ook schepen uit andere landen zoals Engeland, Frankrijk en Zweden deden 

de Kaap geregeld aan.

 Ook aan de Kaap waren pijpen van belang voor de handel met de lokale bevolking. De handel 

in tabak was voor de Nederlanders in Afrika zo belangrijk dat Jan van Riebeeck in 1652  als 

bestuurder van de VOC in Kaap de Goede Hoop de observatie maakte dat, als we geen tabak 

hadden er nauwelijks handel was omdat een hele koe vaak geruild kon worden voor een vinger 

lang stuk tabak of een pijp.559

 De vroegste pijp die in Zuid-Afrika teruggevonden is, is een Jonaspijp die in Amsterdam 

vervaardigd is en in de periode 1630-1640 te dateren is, dus duidelijk voordat Jan van Riebeeck 

de Kaapkolonie stichtte.560 Pijpen behoorden tot de eerste handelswaar waarmee de blanken 

probeerden om levensmiddelen met de Khoikhoi (Hottentotten) en de San (Bosjesmannen) te 

ruilen. Al in 1652 kocht van Riebeeck voor tabak, pijpen en koper, koeien en schapen van de 

Khoikhoi.561 Een eenvoudige Nederlandse pijp uit de periode 1730-1760, die in een Khoikhoi-

nederzetting gevonden is, getuigt van de ook later nog voortgaande ruilhandel. Ook door de 

557  Rivallain, 1994, p. 10.
558  Zie ook Stam, 2016, p. 203-215.
559  Gately, 2001, p. 89.
560  Shaw, 1938, plate XXIV.
561  Wennekes, 2001, p. 265 | 339
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blanken en de slaven werd veel gerookt. Vooral in de 18e eeuw was het gebruik van tabak en 

pijpen op haar hoogtepunt. Dit kwam niet alleen door de forse bevolkingstoename en de vele 

langskomende schepen, maar ook door het betrekkelijk gemakzuchtige leven dat met name de 

blanken in Kaapstad hadden. Stavorinus beschrijft in zijn in 1768-1771 uitgekomen boek over zijn 

reis via de Kaap naar Batavia, Bantam, Bengalen, enz. het luie leven van de stadse vrije burgers 

aan de Kaap als volgt: ‘De mannen, die vrijburgers zijn, komen niet veel op straat; maar houden 

zich den meesten tijd ongekleed in huis, daar zij hunne tijd met tabak rooken, en op en nêer 

drentelen, verdrijven’.562 Ook Lucas gaat in op het vele roken in de Kaapkolonie en noemt het 

gebruik van wijn, porselein en pijpen de middelen voor de kolonisten om het brede gevoel van 

Europese cultuur in stand te houden.563 

 Een directe en gedetailleerde koppeling van de aantallen gevonden pijpen aan het aantal 

schepen dat de haven van Kaapstad aandeed of aan de omvang van de Goudse pijpennijverheid 

zoals door Abrahams wordt gedaan kan niet worden onderschreven.564 De verdeling van het 

aantal pijpen uit verschillende jaren moet worden toegeschreven aan toeval, een slechte 

dateringsmethode en de beperkte aantallen vondstlocaties die onderzocht zijn. 

 De vondsten die aan de Kaap gedaan zijn, zijn over het algemeen slecht beschreven en helaas 

zijn uit deze beschrijvingen minder conclusies te trekken dan gewenst.565 Wat direct opvalt is dat 

het aandeel van de pijpen van buiten Nederland uitermate gering is, terwijl, gelet op het grote 

aantal schepen uit andere landen dat de Kaap aandeed, verwacht mocht worden dat er meer 

van dat materiaal bij opgravingen aan het licht gekomen zou zijn.  Zo vermeldt Abrahams bij 

opgravingen in Kaapstad slechts 3% Engelse pijpen en concluderen Shire e.a. dat de vondsten 

in Oudepost nagenoeg geheel bestaan uit Nederlandse pijpen met slechts een enkel Engels 

fragment.566 Kennelijk werden pijpen uit andere landen door de bewoners van de Kaap niet 

gekocht en zijn de enkele exemplaren die wel gevonden zijn afkomstig uit het persoonlijk bezit 

van zeevarenden die aan land waren gegaan.

 Naast de Jonaspijp uit Amsterdam zijn er niet meer pijpen uit Amsterdam aangetroffen. Uit 

het laatste kwart van de 17e eeuw zijn alleen een drietal Goudse pijpen gevonden. Het overige 

materiaal, dat wel gedetermineerd kon worden, stamt uit de 18e eeuw waarbij het zwaartepunt 

van de vondsten in de 2e helft van die eeuw ligt. Deze verdeling in de tijd komt globaal overeen 

met de zich steeds verder ontwikkelende omvang van de gemeenschap aan de Kaap. Op een pijp 

van Nicolaas Bakker uit Schoonhoven na en twee niet nader geïdentificeerde pijpen, komen alle 

pijpen uit Gouda (afbeelding 3.4.5.1.).567  

562  Boxer, 2002, p. 352.
563  Lucas, 2006, p. 26.
564  Abrahams, 1984, p. 51. Ook Lucas, 2006, p. 25 neemt dit van Abrahams over. 
565  Zo laat Potgieter, 1984 alleen merken zien, maar geeft niet aan op wat voor soort pijpen deze gevonden zijn en geeft 
bovendien geen vindplaatsen aan. Shrire, 1990, gebruikt de pijpen slechts om tot een datering te komen van opgravingen in 
Oudepost en laat weinig van het gevonden materiaal zien. Bovendien maken de meeste auteurs gebruik van de stem bore 
datering. Ook aantallen gevonden pijpen worden door verschillende auteurs veelal niet aangegeven. 
566  Abrahams, 1984, p. 50. Shrire, 1990, p. 298.
567  Shrire, 1990, p. 297. De niet te identificeren pijpen hebben het merk H en een omgekeerde S op de zijkant van de hiel. 
Mogelijk afkomstig uit Aarlanderveen.340 |
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Van geen van de merken is bekend of deze in grotere aantallen zijn gevonden.568 Dit komt door de 

eerder genoemde tekortkomingen in de diverse artikelen. Wel is het merk het Wapen van Gouda 

op een vondstlocatie, de gracht van het kasteel in Kaapstad, 289 keer gevonden. Het betreft 

kennelijk een depotvondst van tijdens de reis gebroken pijpen.569 Het zijn vermoedelijk pijpen 

die door de Amsterdamse pijpenhandelaar Entvogel waarschijnlijk naar de Kaap gezonden zijn 

in de periode december 1734 en december 1735, als deel van de lading van vijf schepen. Maar 

liefst 5.140 pijpen, die 18% van de lading aan pijpen (ca. 185 gros) uitmaakten, bleek bij aankomst 

gebroken.570 Waarschijnlijk betrof dit wel echte export van pijpen van Gillis Gerritsz. de Knippel.571 

Dit merk is in Dejima 10 keer gevonden en was daar dus geen echt veel voorkomend merk.

 Helaas vallen er dus geen conclusies te trekken over de wijze waarop het merendeel van de 

pijpen naar de Kaap gekomen zijn. Vermoed kan worden dat een deel gerichte export betrof, maar 

dat het overgrote deel als speculatieve investering of als deel van de persoonlijke bagage  naar de 

Kaap gekomen is. Ook het feit dat er nauwelijks pijpen gevonden zijn met een merk  waarop het 

recht op uitbesteding rustte (alleen het merk BVB, waar wel het recht op uitbesteding op rustte, 

is aangetroffen572) duidt mogelijk ook in de richting van veelal speculatieve investeringen. 

 Van twee tabakshandelaren uit Amsterdam, die hun naam op de steel van pijpen hebben 

laten aanbrengen, Frans van de Velde en Zapfenbergh, zijn stelen gevonden. Van de Velde, 

Zapfenbergh en Burgklij, de drie grote Amsterdamse tabakshandelaren uit die tijd, die niet alleen 

tabak maar ook pijpen leverden, hebben niet aan de VOC geleverd.573 De betreffende pijpen 

zijn dus vermoedelijk ook als speculatieve investering of als persoonlijke bagage naar de Kaap 

gebracht, c.q. zijn meegekomen met bij deze handelaren bestelde zendingen tabak. 

568  De pijpen uit Oudepost zijn hierin niet meegenomen aangezien de datering daarvan ontbreekt. 
569  Graf, 1996, p. 25.
570  Van der Lingen, 2015, p. 155.
571  Pijpen met dit merk zijn ook zeer veelvuldig in Polen en in de Baai van Gdansk gevonden.
572  Pijpenmaker Barent van Berkel.
573  Van der Lingen, 2013, p. 84.

AFBEELDING 3.4.5.1.: 
Zijmerkpijp van 

Nicolaas Bakker uit 
Schoonhoven, ca. 

1750-1770. Foto en 
collectie auteur.
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Japan

Het eerste Nederlandse schip bereikte Japan al in 1600.574 In 1609 ontstond er een handelspost 

op het eiland Hirado. Vanaf 1641, toen de laatste Portugezen Japan hadden verlaten werd de 

enige vestiging van de Nederlanders Dejima.575  Op dit eiland verbleven gemiddeld 10 tot 12 

VOC-dienaren. Daarnaast waren er bezoekers van de Nederlandse schepen die daar handel 

dreven. Tussen 1639-1854 waren de Nederlanders  de enigen die werden toegelaten om handel 

te drijven met Japan. Alle geïnventariseerde vondsten van pijpen, ruim 4000 stuks, komen uit 

Dejima en enkele vondsten zijn afkomstig van graven van Samurai en andere graven. Slechts één 

Engelse pijp is op Dejima gevonden.576

 Opvallend is het zeer hoge percentage, zo’n 95 %, van de pijpen van Dejima van de fijne of 

van de porceleijne kwaliteit zijn. De pijpen van de fijne kwaliteit worden in wat grotere aantallen 

gevonden dan die van de porceleijne kwaliteit. Soms komen van een pijpenmaker pijpen van 

zowel de porceleijne als van de fijne (slegte) kwaliteit voor. In tegenspraak met de hogere 

abundantie van de fijne kwaliteit pijpen is dat de L gekroond bij de vondsten in Japan veel minder 

voorkomt dan de Leeuw in de Hollandse tuin. Beide zijn merken van Frans Verzijl. Sinds ca. 1750 

worden de porceleijne kwaliteit pijpen door hem gemerkt met de Leeuw in de Hollandse tuin en 

dragen de fijne pijpen het merk L gekroond.577 Dezelfde kwaliteitsverdeling  geldt voor de pijpen 

van Jan Danens, waarbij het merk de Molen voor de porceleijne kwaliteit werd gebruikt en het 

Klaverblad voor de pijpen van de fijne kwaliteit. Ook hier komt het merk de Molen vele malen 

vaker voor dan het merk het Klaverblad. Dit wordt waarschijnlijk mede veroorzaakt doordat de 

gebroeders van de Velde, grote tabak- en pijpenhandelaren in Amsterdam, een exportrelatie 

naar Dejima hadden. De vele stelen met hun naam erop die in Dejima gevonden zijn, maken deze 

exportrelatie waarschijnlijk. De gebroeders van de Velde lieten pijpen met het hielmerk de Molen 

van hun naam voorzien. Of deze handelaren voor het hele gebied waarmee de VOC handel dreef 

ook pijpen leverden, valt bij gebrek aan gepubliceerde vondsten thans niet te overzien , maar 

is niet onwaarschijnlijk.  In de VOC-archieven zijn, zoals al eerder vermeld, geen aanwijzingen 

gevonden dat de gebroeders van de Velde rechtstreeks aan de VOC pijpen leverden.578 De 

gemiddeld  hoge kwaliteit van de gevonden pijpen komt goed overeen met de hoge status van 

de weinige ambtenaren van de VOC die op Dejima verbleven.579 Uit archiefbronnen blijkt dat ook 

de lager betaalde VOC-dienaren vaak kwaliteitspijpen rookten.580

 Veel van de in Dejima gevonden pijpen waren slechts kortstondig gerookt. Ook dit is een 

indicator voor welstand, omdat armere mensen zich niet konden veroorloven om vaak een 

nieuwe pijp te gebruiken.581 Roken was een sociale activiteit die ook tijdens het zakendoen werd 

beoefend en waar dus ook een kwalitatief hoogwaardige pijp bij paste.582 Illustratief is ook de 

574  Op 19 april 1600 kwam het schip ‘De Liefde’ in Japan aan.
575  De bouw van Dejima vond plaats vanaf 1636.
576  Van der Lingen, 2002, p. 2.
577  Duco, 2003, p. 44.
578  van der Lingen, 2013, p. 28.
579  Van der Lingen, 2010 b, p. 123.
580  van der Lingen, 2008, p. 8.
581  Van der Lingen, 2010 b, p. 123.
582  Van der Lingen, 2010 b, p. 124.342 |
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beschrijving van het leven op Dejima door Thunberg in zijn boek ‘Travels in Europe, Africa and 

Asia (1770-1779)’: ’De levenswijze der Europeanen is in andere opzichten dezelfde als die in 

andere delen van Indië: weelderig en ongeregeld. Evenals in Batavia gaan we hier elke avond, na 

de beide straten enige malen op en neer te hebben gewandeld, op bezoek bij ons Opperhoofd. 

Deze avondvisites duren meestal van zes tot tien uur en soms tot elf of twaalf uur in de nacht, en 

maken een zeer onaangename wijze van leven uit, alleen geschikt voor diegenen die met hun tijd 

niets beter weten te doen dan bij een pijp tabak te zitten luibakken’.583 

 Naast de gemiddeld 10-12 VOC ambtenaren die in de 18e eeuw het gehele jaar op Dejima 

verbleven, waren er ook bezoekende schepen. Het aantal schepen dat Dejima jaarlijks bezocht 

was zeer beperkt en het grootste deel van de op Dejima  gevonden pijpen moet dan ook aan het 

rookgedrag van de permanente bewoners worden toegeschreven.584  

 De meeste in Dejima teruggevonden pijpen stammen uit de 18e eeuw en in mindere mate 

ook uit de 17e eeuw. In de 17e eeuw is een langzame toename te zien van het aantal gevonden 

pijpen. Het is de vraag waarom er relatief zo weinig 17e -eeuwse pijpen gevonden zijn. Het lijkt 

niet erg waarschijnlijk dat er in de 17e eeuw (na 1641) op Dejima veel minder gerookt is dan in 

de 18e eeuw.585 De latere pijpen die te dateren zijn na 1820 maken slechts een half procent uit 

van alle gevonden pijpen.586 Het is dan de sigaar die de pijp verdringt. Onder de vondsten in 

Dejima zijn slechts een klein aantal groffe pijpen. Deze stammen voornamelijk uit de 17e eeuw 

en een enkele uit het allereerste begin van de 18e eeuw. Deze groffe pijpen zijn niet aan een 

bepaald productiecentrum toe te schrijven en zijn vermoedelijk gebruikt door bemanningsleden 

van bezoekende schepen. Slechts enkele van de vondsten betreffen pijpen van buiten Gouda. 

Opvallend zijn twee pijpen van de Delftse pijpenmaker Thomas Bael uit het tweede kwart van 

de 17e eeuw, die kennelijk door zeevarenden zijn meegenomen. Ook het merk I.P gekroond uit 

Enkhuizen/Hoorn komt drie maal voor en is toe te schrijven aan de enige pijpenmaker uit dat 

centrum die van bovenregionale betekenis was, Jacob Pietersen. Pijpen van de Amsterdamse 

pijpenmakers  zijn slechts enkele malen gevonden. Alleen het merk EB van Edward Bird (1638-

1665), de belangrijkste Amsterdamse pijpenmaker, komt 15 keer voor. Dat is relatief veel op 

de kleine groep 17e-eeuwse pijpen. Het is niet verbazend dat juist uit de genoemde steden 

pijpen teruggevonden zijn, omdat deze steden kamers van de VOC hadden. Bemanningsleden 

monsterden daar aan en kochten vermoedelijk daar ook (deels) hun uitmonstering. 

 Veel van de 17e -eeuwse pijpen zijn Gouds. Op deze pijpen komen maar een beperkt aantal 

merken vrij frequent voor. Kennelijk zijn er weinig pijpen in die tijd echt naar Dejima geëxporteerd.

Er zijn een aantal pijpen op Dejima gevonden die duidelijk niet in Gouda gemaakt zijn. Of 

deze alle ook in Aarlanderveen vervaardigd zijn is, doordat, op het moment dat deze pijpen 

onderzocht werden, de kennis nog onvoldoende was, niet te zeggen. Voor een aantal van de 

gevonden imitaties kan dat wel het geval zijn. Een steel met ‘OVERWASEL / IN OUDA’ is een 

583  Boxer, 2002, p. 290. 
584  Van der Lingen, 2001, p. 1261 geeft aan dat  er tussen 1640 en 1670 per jaar zo’n zeven VOC-schepen aanmeerden, 
tussen 1673 en 1715  vier schepen en daarna liep het aantal terug tot twee.
585  Vermoedelijk zijn de betreffende lagen nog in onvoldoende mate opgegraven of niet meer aanwezig.
586  Van der Lingen, 2010 b, p. 126. | 343
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duidelijke Aarlanderveense imitatie van een pijp van Bastiaan Overwesel. De merken  B 

gekroond, Hoed gekroond, HHH, IJsslee gekroond, Melkmeid en L gekroond komen ook voor 

met een duidelijk imitatie Gouds bijmerk en kunnen vermoedelijk  eveneens aan Aarlanderveen 

worden toegeschreven.587

Opvallend zijn de pijpen die gemerkt zijn met het Wapen van de VOC uit de periode 1730-1740. 

Van dit merk is uit die tijd geen pijpenmaker bekend. Het lijkt niet onlogisch dat op een VOC-post 

dit laatste merk gevonden is, mogelijk is het in die tijd speciaal voor de VOC gemaakt? Ook het 

merk VOC met A is gevonden van de pijpenmakers Abraham van den Broek en Dirk Burger. Beide 

merken zijn vijf keer gevonden. Ook pijpen met het merk Wapen van Batavia zijn op Dejima 

gevonden. De vondst van pijpen met deze merken doet vermoeden dat voor de VOC speciale 

pijpen zijn gemaakt.

 De in de Samurai-graven gevonden pijpen zijn pijpen die aan de Samurai door de Nederlanders 

geschonken werden.  Op hofreizen werden pijpen soms als geschenk aangeboden. Ook lagere 

ambtenaren kregen soms pijpen als geschenk.588 De in de Samurai-graven gevonden pijpen zijn 

veelal van de porceleijne kwaliteit. Het zijn soms gladde kwaliteitspijpen, maar ook vaak fraaie 

reliëfpijpen.

 Een aantal van de belangrijkste merken ontbreken op Dejima.589 Een voorbeeld hiervan is het 

merk de Roemer. Dit merk was een exportmerk met het recht op uitbesteding (vermelding uit 

1734). Volgens de Amsterdamse pijpenkoopman Jan Root (1731) werden pijpen met dit merk 

voornamelijk uitgevoerd naar Frankrijk, Italië en Duitsland.590 Het ontbreken van vondsten van 

dit merk op Dejima stemt daarmee overeen.

 Maar ook andere als belangrijk geïdentificeerde merken, op basis van de quotisaties, het 

recht op uitbesteding of het lidmaatschap van het gildebestuur ontbreken op Dejima, zoals de 

Staande Leeuw, Moriaanshoofd, Kind in de wieg, Stoel, Passer, HN monogram, WVR, CVS, KDV, 

6 gekroond, 45 gekroond, 99 gekroond. Kennelijk werden pijpen met deze merken niet naar 

Dejima geëxporteerd. 

 Volgens Suzuki accepteerden de Japanse hoogwaardigheidsbekleders de pijpen als noviteit, 

maar er was geen vraag naar deze pijpen van Japanse zijde  omdat de Japanners als hoogwaardige 

keramiek alleen het geglazuurde porselein en aardewerk kenden. Ongeglazuurd aardewerk werd, 

volgens Suzuki, als minderwaardig gezien.591 Nieuw onderzoek op basis van nalatenschappen 

van VOC- personeel leert echter dat soms ook kleipijpen door Japanse hooggeplaatste personen 

werden gekocht.592 

587  Van der Lingen, 2002, p. 12; 2010a, p. 15.
588  Suzuki, 2004, P 64-65. Tussen 1806 en 1823 zijn er tien vermeldingen van schenkingen van kleipijpen aan lagere 
ambtenaren, officieren en politiechefs in de dagboeken van het Nederlandse handelshuis in Dejima. 
589  Hiervoor is uitgegaan dat de merken uit de quotisaties van 1715 en 1743, de merken genoemd als merk met recht op 
uitbesteding en de merken van bestuurders van het gilde behoren tot de belangrijke merken. 
590  Van der Lingen, 2014, p. 51.
591  Suzuki,  2011, p. 43.
592  Van der Lingen, 2017, p. 48.344 |
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Overeenkomsten en verschillen in de pijpen uit diverse gebieden en schepen die in beheer 

waren bij de VOC

Omdat alle pijpen die uiteindelijk in Dejima terecht zijn gekomen langs Kaap de Goede Hoop 

zijn vervoerd met schepen van de VOC ligt het in de rede om de vondsten op de Kaap en die van 

Dejima met elkaar te vergelijken. 

 Een vergelijking van de merken die in Oudepost in Zuid-Afrika gevonden zijn laat slechts 

weinig overeenkomsten zien.593 Merken die op beide vindplaatsen frequent voorkomen zijn de 

merken met recht op uitbesteding: de Molen en de  H gekroond. Verder komen de merken SVS, 

de Fruitben, de 9 gekroond en het Wapen van Delft nog op beide plaatsen frequent voor. Al deze 

merken zijn enige tijd belangrijke Goudse merken geweest. Omdat de datering van de vondsten 

uit Oudepost onbekend is, is slechts een zeer oppervlakkige vergelijking mogelijk.  Met de andere 

vondsten uit de Kaap, waarvan geen aantallen bekend zijn, is in het geheel geen vergelijking 

mogelijk. Twee en dertig % van de op de Kaap gevonden merken komt in het geheel niet voor op 

Dejima en frequent voorkomende merken op Dejima zijn niet frequent aan de Kaap gevonden en 

omgekeerd. Het vondstmateriaal van Dejima en de Kaap verschilt dus sterk.

 De vondsten op Mauritius zijn te gering in aantal om echt behulpzaam te zijn bij een 

vergelijking.594 Alle vondsten zijn gedaan op het Fort Frederik Hendrik en zijn te dateren op 

de overgang van de 17e en de 18e eeuw. De merken de Hand, B gekroond, D gekroond en M 

gekroond uit dezelfde periode zijn ook in vrij grote aantallen op Dejima aangetroffen. 

In  ’t Vliegend Hart dat in 1735 vergaan is en op weg was naar Batavia zijn net als op Dejima vroeg 

ovoïde modellen (1730-1740) gevonden met het steelopschrift F. EN. I. VAN/DE VELDE.595 Verder 

werden van de 12 merken die op dit schip werden gevonden de merken de Boogkooi, de Molen, 

de gekroonde WS en SVS ook op Dejima, in grote aantallen, gevonden. 

 In het wrak van de in ca. 1740 vergane Oost-Indiëvaarder op de Buiten Ratelzandbank voor 

de Belgische kust is ook een steelfragment met de naam van de pijpenhandelaar Benjamin 

Panser gevonden.596 Stelen met zijn naam zijn in Dejima een aantal keren opgegraven. Andere 

overeenkomsten tussen de pijpen van dit wrak en de pijpen die op Dejima zijn gevonden zijn er 

nauwelijks.

 In het schip De Hollandia dat in 1743 zonk werden pijpen met 23 verschillende merken 

gevonden. De merken het Wapen van Amsterdam, het Zwijn, het Comfoor gekroond, de Sleutel, 

de Boogkooi en de P gekroond behoren tot de merken die op dit schip zijn gevonden en die 

ook op Dejima in grote aantallen zijn opgegraven. Interessant is dat drie soorten pijpen met de 

hielmerken Wapen van Amsterdam gekroond, het Comfoor en de 57 gekroond in het laadruim 

van het schip zijn gevonden en dus mogelijk tot de lading behoord hebben.597

 Op de in 1749 bij Hastings vergane Amsterdam zijn van de 57 aangetroffen merken er 26 in 

593  Schrire, Deetz,  Lubinsky, Poggenpoel, 1990, p. 289.
594 Floore, Jayasena, 2010, p. 332-335.
595 Horst, 1991, p.  54. Krook, 1986.
596  Zeebroek, 2010, p. 293. In het onderzoek van een voor de Belgische kust vergaan schip wordt aangegeven dat onbekend 
is wat voor soort schip het was en welke bestemming dit schip had. Door de vondst van dit steelfragment van Panser is het 
echter zeer waarschijnlijk dat dit een VOC-schip was. Stelen van deze pijpenhandelaar zijn alleen van VOC-sites bekend.
597  Gawronski, 2010, p. 34. | 345
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dezelfde periode ook uit Dejima bekend.598 Het merk het Wapen van Amsterdam is op dit schip 

37 keer aangetroffen en is ook in Dejima een van de belangrijker merken die in dezelfde periode 

daar 49 keer is gevonden. Het merk de Boogkooi is zowel op de Amsterdam als op Dejima 

frequent aangetroffen. Het merk Bacchus op ’t vat dat op de Amsterdam 50 keer is gevonden 

is op Dejima in die periode slechts 5 keer aangetroffen. De 3 gekroond is zowel op het schip als 

in Dejima veelvuldig gevonden: respectievelijk 48 en 17 maal. Merken als de 19 gekroond, 22 

gekroond , 82 gekroond en 85 gekroond komen op de Amsterdam in flinke aantallen voor, maar 

zijn op Dejima slechts met 1 of enkele exemplaren vertegenwoordigd. Mogelijk hebben de pijpen 

met frequent voorkomende merken op de Amsterdam tot de lading behoord.599 

 Op het geringe aantal pijpen dat op de Geldermalsen, die in 1752 in de Indonesische wateren 

gezonken is, zijn geen merken aangetroffen die behoren tot de merken die op Dejima frequent 

gevonden zijn.600

 De overeenkomsten tussen de pijpen die op Dejima gevonden zijn en die in de diverse 

scheepswrakken zijn aangetroffen is dus ook beperkt. Alleen het merk de Boogkooi dat ook op 

Dejima gevonden is, is in drie van de wrakken gevonden.

De handel met pijpen naar Kaap de Goede Hoop en naar Azië: Conclusies

Het is moeilijk om harde uitspraken te doen over de handel in pijpen naar Azië en naar de Kaap. 

Dit komt doordat:

•	 De pijpen veelal verscheept werden naar Batavia en daar verhandeld werden naar 

bijvoorbeeld Dejima. Helaas zijn er geen vondsten uit Batavia of Indonesië bekend. 

Het blijft dus een black box wat daar verhandeld werd. Ook is onbekend of er 

pijpen rechtstreeks naar Dejima gezonden werden. Dit is wel waarschijnlijk omdat 

uit archiefonderzoek gebleken is dat de ambtenaren op Dejima hun tabak vaak in 

Nederland bestelden of via Batavia.601 Het grote aantal gevonden pijpen met de 

naam van de handelaren van de Velde op de steel ondersteunt deze veronderstelling. 

Bovendien komt een aantal merken zeer frequent voor.

•	 Er een groot aantal handelaren betrokken  waren bij de handel in pijpen naar de Oost. 

Het verschepen van pijpen gebeurde door tal van handelaren, door de VOC zelf en 

ook de bemanning en reizenden namen veel pijpen mee. Het feit dat zo weinig pijpen 

met eendere merken gevonden zijn op de diverse genoemde locaties bevestigt dat veel 

pijpen naar de Oost werden gebracht in persoonlijke bagage.  

•	 De merken VOC , VOC met A en het Wapen van Batavia zijn alleen op Dejima en in Zuid-

Afrika gevonden. Hopelijk kan toekomstig onderzoek duidelijk maken of het op toeval 

berust dat deze merken alleen op de handelsroute van de VOC zijn aangetroffen.

•	 De pleisterplaatsen als de Kaap de Goede Hoop en Mauritius vooral pijpen betrokken 

598  Gawronski, 1986, p. 85-88, 162. Marsden, 1974, p. 149.
599  De opvatting van Gawronski, 2010, p. 34, dat deze pijpen waarschijnlijk door de eerder genoemde handelaren aan de 
VOC zouden zijn verkocht is speculatief en doet geen recht aan het feit dat de meeste pijpen die naar de Oost zijn verscheept 
door handelaren voor eigen rekening naar de Oost zijn verscheept. 
600  Green, 1977, 154-158. Roth-Heege, 2009. Ingelman-Sundberg, 1978, 89, 99.
601  van der Lingen, 2010, p. 17.346 |

3.4



van opvarenden en mogelijk in geringe mate ook rechtstreeks pijpen bestelden in 

Holland. 

De handelsrelaties waren dus zeer diffuus doordat veel handelaren en de VOC betrokken waren. 

Dit blijkt ook uit het hoge aantal merken dat zowel aan de Kaap als ook op Dejima gevonden is. 

Verder archiefonderzoek kan mogelijk meer helderheid verschaffen. Wel blijkt dat merken die 

veel voorkomen tot de belangrijke merken behoren. Dit duidt op handelsrelaties waarbij op merk 

werd geselecteerd, maar kan ook een gevolg zijn van de relatief hoge welvaart van delen van het 

VOC personeel.
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Thematische verkenning van de 
ontwikkeling van de pijpennijverheid 

aan de hand van exportgegevens 
hoofdzakelijk afkomstig van 

archeologische vondsten

4



In dit hoofdstuk wordt een aantal thema’s en vragen uit de eerdere hoofdstukken nader belicht 

op basis van vooral archeologische data.

 Achtereenvolgens worden besproken: De verdringing van het Amsterdamse product door de 

Goudse pijp (paragraaf 4.1.) - het moment waarop het hoogtepunt van de Goudse nijverheid 

werd bereikt (paragraaf 4.2.) - de concurrentiekracht van het Goudse product en de concurrentie 

uit buitenlandse centra (paragraaf 4.3.) - wat kan worden geconcludeerd over hoe de handel 

verliep (paragraaf 4.4.) – de effectiviteit van beperkende maatregelen (paragraaf 4.5.) - wat kan 

worden gezegd over welke Goudse pijpenmakers de belangrijkste exporteurs waren en wordt de 

uitvoer van andere dan Goudse pijpen in de 17e en 18e eeuw besproken (paragraaf 4.6) . 

 Om een analyse van de gebieden met veel vondsten mogelijk te maken is gewerkt met een 

verdeling in twee groepen: het 17e-eeuwse en het 18e-eeuwse materiaal. Een grotere verfijning 

in de tijd zou wenselijk zijn, maar omdat de datering van pijpen slechts in ongelijke en in de tijd 

steeds langere perioden plaatsvindt, is alleen een grove analyse mogelijk. De in dit hoofdstuk 

opgenomen grafieken zijn dus alleen indicatief en er kunnen geen exacte conclusies aan 

worden verbonden (zie ook de eerste voetnoot van dit hoofdstuk). Bovendien en misschien 

nog belangrijker is dat het vondstmateriaal, met de vele duizenden pijpen die geanalyseerd zijn, 

veelal niet toereikend is voor een meer gedetailleerde analyse op het niveau van de individuele 

bedrijven. 

4.1. De verdringing van het Amsterdamse product door de Goudse pijp

In paragraaf 2.2.2. is ingegaan op de verdringing van de Amsterdamse pijpennijverheid door 

de Goudse pijpenmakerijen. Al rond 1640 begon de kwaliteit van de Goudse pijp die van 

Amsterdam te overtreffen en aan het eind van de veertiger jaren van de 17e eeuw was het aantal 

pijpenmakers in Gouda groter dan in Amsterdam. Verwacht mag worden dat dit gegeven ook in 

de export van pijpen uit beide centra terug te zien is. De exportpatronen die deze verdringing 

laten zien worden eerst voor die landen waarvoor dat mogelijk is per land geanalyseerd, waarna 

algemene conclusies worden getrokken. 

In Duitsland zijn bij opgravingen veel pijpen gevonden. Veel van het aangetroffen materiaal uit 

de eerste helft en het midden van de 17e eeuw is ongemerkt en van een grove kwaliteit. Slechts 

enkele pijpen zijn gemerkt. Van veel pijpen is dan ook niet meer vast te stellen in welke centra 

in Nederland deze gemaakt zijn. Vermoedelijk zijn de meeste van deze pijpen afkomstig van de 

centra Amsterdam, Gouda en Hoorn/Enkhuizen. Ook zijn er veel 17e-eeuwse pijpen met een roos 

op de hiel gevonden of hebben deze pijpen een uit punten bestaande Tudorroos op de ketel. Van 

deze pijpen is (thans nog) eveneens veelal niet bekend waar deze vervaardigd zijn. Het merendeel 

van deze pijpen is vermoedelijk eveneens in West-Nederland vervaardigd. Ongemerkte pijpen uit 

andere dan bovengenoemde centra zijn nauwelijks gevonden. 
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In de eerste helft van de 17e eeuw waren veel geïmporteerde pijpen van een eenvoudige 

kwaliteit (zie ook paragraaf 3.4.2.1.). In de tweede helft van de 17e eeuw neemt, toen Duitsland 

de gevolgen van de Dertigjarige oorlog te boven begon te komen, het aandeel van de grove en 

ongemerkte pijpen en pijpen met enkel een Tudorroos pas in het derde kwart van die eeuw 

sterk af en worden er hoofdzakelijk pijpen met een merk aangetroffen. Gemerkte Goudse pijpen 

komen al bij de vroege vondsten voor. Het aandeel van de pijpen uit Gouda stijgt langzaam en 

daarmee neemt het marktaandeel van de echte kwaliteitspijp toe. Pas in de periode 1660-1670 

maken de Goudse pijpen meer dan 50% van de vondsten uit en pas na 1680 kwam de grote 

doorbraak van de Goudse pijp op de Duitse markt (zie grafiek 4.1.1.). Dit is opmerkelijk omdat al 

vanaf het eind van de veertiger jaren het aantal Goudse pijpenmakers het aantal Amsterdamse 

pijpenmakers overtrof (zie paragraaf 2.2.1.). Over hoe dit te verklaren is valt alleen te speculeren. 

Vermoedelijk hebben de Goudse pijpenmakers zich in het midden van de 17e eeuw nog meer op 

de Nederlandse markt gericht en was er in Duitsland weinig koopkrachtige vraag. Een analoge 

ontwikkeling is te zien bij het Delftse aardewerk, waar ook na 1660 pas grote aantallen naar 

Duitsland werden afgezet.2

 In Zweden waren in de eerste helft van 17e eeuw de Nederlandse pijpen vooral ongemerkte 

pijpen en pijpen met het hielmerk of het zijmerk de Tudorroos.3 Er was dus veel vraag naar 

eenvoudige pijpen. In slechts enkele gevallen valt vast te stellen waar deze pijpen vervaardigd 

zijn. Van enkele exemplaren is duidelijk dat deze in Amsterdam, Gouda of Leiden vervaardigd 

1  De in dit hoofdstuk opgenomen grafieken zijn indicatief. Voor de samenstelling van deze grafieken is per pijp het 
gemiddelde van de dateringsperiode genomen. Probleem daarbij is dat, omdat de vorm van de pijp voor de datering één 
van de belangrijkste criteria is en deze vormverandering schoksgewijs verloopt, veel pijpen een zelfde gemiddelde datering 
hebben. Bijvoorbeeld pijpen die een datering van 1630-1650 hebben krijgen allemaal als gemiddelde datering 1640. Bij een 
sommatie in perioden van 10 jaar vallen deze pijpen dus allemaal in de periode 1640-49. In werkelijkheid zijn deze pijpen in 
verschillende jaren in de periode 1630-1650 vervaardigd. Echter als een pijp een datering gekregen heeft van 1630-1648, dan 
is de gemiddelde datering 1639 en valt deze pijp dus in deze grafiek in de periode 1630-1639. De dateringen geven dus een 
vertekening in de grafieken. Des te groter de dateringsintervallen voor pijpen zijn, wat vooral in de tweede helft van de 18e 
eeuw speelt, des te slechter is deze methode bruikbaar. Helaas is er geen betere methode voorhanden. De grafieken zijn dus 
indicatief.
2  Dam, 2004, p. 35.
3  Het hielmerk de Tudorroos is weinig onderscheidend en is door vele pijpenmakers gezet. Het betreft veelal eenvoudige 
pijpen. In een aantal gevallen is het merk Tudorroos ook voorzien van initialen. Het merendeel van de in Zweden aangetroffen 
pijpen met zulke merken zijn afkomstig uit Amsterdam.

GRAFIEK 4.1.1.: 
Verdringing van de 
Goudse pijp op basis van 
de aantallen in Duitsland 
gevonden pijpen in de 
17e eeuw, waarvan de 
gemiddelde datering per 
pijp gesommeerd is in 
perioden van 10 jaar1
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zijn. Na 1635 nam het aandeel van gemerkte Amsterdamse pijpen fors toe. Vooral veel pijpen 

van Edward Bird, waarvan tot nu toe vooral bekend was dat hij naar Amerika exporteerde, 

zijn in Zweden gevonden. Maar ook een aantal andere Amsterdamse merken, zoals het merk 

WS van Wijnand Sijmons, zijn in Zweden aangetroffen. Dat in de eerste helft van de 17e eeuw 

veel pijpen uit Amsterdam aangevoerd werden wordt onderstreept door de vondst van een 

scheepswrak voor de kust van Stockholm met als voornaamste lading pijpen met het merk HH 

van de Amsterdamse pijpenmaker Heijndrik Heijndriksz, die werkzaam was in de periode 1625-

1634.4 De tweede belangrijkste plaats van herkomst is in de eerste helft van de 17e eeuw Gouda. 

De grote variatie aan pijpen en het grote aandeel van de ongemerkte pijpen is vermoedelijk 

veroorzaakt door de aanvoer op de vele schepen die hout kwamen halen en in veel verschillende 

kleine havens aanmeerden. 

 In de tweede helft van de 17e eeuw is de situatie omgekeerd. Het aantal gemerkte pijpen 

overtreft ver het aantal grove en ongemerkte pijpen. Kennelijk was de vraag naar betere pijpen 

toegenomen. 

De pijpen uit de tweede helft van de 17e eeuw die voorzien zijn van een hielmerk kwamen, 

behalve de vele met EB gemerkte pijpen en één met HG gemerkte pijp (Edward en Evert Bird en 

Hendrik Gerdes) uit Amsterdam, alle uit Gouda. Het is een duidelijke illustratie van de neergang 

van de Amsterdamse pijpennijverheid dat in de tweede helft van de 17e eeuw van zo weinig 

Amsterdamse pijpenmakers gemerkte pijpen zijn gevonden. Goudse pijpen domineerden na 1660 

de Zweedse markt nagenoeg volledig (zie grafiek 4.1.2.). Het aantal aangetroffen merken is zeer 

groot. Dit heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat het merendeel van de vindplaatsen aan 

of bij de zee gelegen zijn, waardoor veel pijpen door de bemanning van schepen meegenomen 

en of verhandeld zijn (zie ook paragraaf 3.4.1. en 4.6.).

 De grafiek laat ook zien dat in de tweede helft van de 17e eeuw de export vanuit Gouda naar 

Zweden toeneemt en dat ook hier geen effect te zien is van stagnatie of achteruitgang in en na 

het Rampjaar, zoals in de literatuur aangegeven.5 Zie ook paragraaf 2.5.2. en 2.9.1.   

4  Åkerhagen, mededeling januari 2007.
5  Duco, 1981a, p. 192. In Duco, 1981b, p. 6 staat dezelfde aanname gebaseerd op een ‘volkstelling’.

GRAFIEK 4.1.2.: 
Aantallen in Zweden 
gevonden pijpen uit de 
17e eeuw, waarvan de 
gemiddelde datering 
per pijp gesommeerd 
is in perioden van 
10 jaar 
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Amerika. 

Het begin van de export van kleipijpen uit Nederland viel samen met de eerste vestiging van 

kolonisten in Noord-Amerika. Met name in de omgeving van Nieuw-Amsterdam en in het 

Chesapeak gebied zijn veel 17e-eeuwse Nederlandse pijpen teruggevonden. Zie ook paragraaf 

3.4.3.

De omgeving van Nieuw-Amsterdam

In de grafieken 4.1.3.a. en 4.1.3.b is een onderscheid gemaakt tussen vindplaatsen waar 

Europeanen woonden en vindplaatsen waar indiaanse stammen verbleven. Daarbij is geen 

onderscheid gemaakt tussen de vindplaatsen waar toen de twee in dit gebied voorkomende 

Indiaanse stammen, de Mahicans en Mohawks (Iroquois / Ho-De-No-Sau-Nee) leefden.6 7

De vondsten van Nederlandse pijpen in de omgeving van Nieuw-Amsterdam laten zien dat de 

vroegste pijpen die gevonden zijn gedateerd kunnen worden vanaf de vestiging in Manhattan en 

de bouw van Fort Orange (zie ook paragraaf 3.4.2.). De aanvoer van pijpen uit Nederland loopt 

door tot het eind van de 17e eeuw. Doordat de Navigation Acts aanvankelijk in New York van 1664 

tot 1679 minder werden gehandhaafd, loopt de import na 1664, toen Nieuw-Amsterdam door 

de Engelsen werd ingenomen, minder terug dan verwacht zou mogen worden als de Navigation 

Acts daar wel waren gehandhaafd.8 

6  Bradley, 2007, p. 2.
7  Op sommige sites zijn heel veel pijpen aangetroffen van één soort. Het meest duidelijke voorbeeld is de vondst van 134 
met EB gemerkte pijpen op een locatie in New York die bovendien slecht dateerbaar waren. Het gaat hier kennelijk om een 
vondst van de resten van een opslag van pijpen. Deze vondst is in onderstaande grafiek opgenomen als een vondst van 10 
pijpen omdat volledige opname van alle 134 pijpen de grafiek sterk zou vertekenen. Vooral bij de indiaanse vindplaatsen zijn er 
meer vindplaatsen uit de tweede helft van de 17e eeuw dan uit de eerste helft. Hierdoor ontstaat een onevenwichtigheid in de 
verdeling die meer te maken heeft met het aantal onderzochte en goed gepubliceerde vindplaatsen dan met de verdeling van 
het aantal pijpen in de tijd.
8  Bradley, 2007, p. 176-180. Pas toen de gouverneur Edmund Andros in 1679 de Nederlandse handelspraktijken ging 
aanpakken werden de Navigation Acts meer nageleefd.

GRAFIEKEN 4.1.3A EN 4.1.3.B.: Aantallen pijpen op “Europese” (linker grafiek) en "Indiaanse" (rechter grafiek) vindplaatsen in 
Nieuw-Nederland/New York waarvan de gemiddelde datering per pijp gesommeerd is in perioden van 10 jaar7
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In de eerste jaren werden vooral Amsterdamse pijpen gerookt en vanaf het begin van het tweede 

kwart van de 17e eeuw zijn ook groffe ongemerkte pijpen aangetroffen , waarvan niet meer vast 

te stellen valt waar deze geproduceerd zijn. In het laatste kwart van de 17e eeuw verdween deze 

laatste soort nagenoeg geheel in het vondstspectrum.

 Al vanaf de jaren dertig kwamen de eerste Goudse pijpen naar Nieuw-Nederland. Het aandeel 

van de Goudse pijp groeide in de loop van de 17e eeuw. Tot aan de jaren zeventig echter bleef de 

Amsterdamse pijp dominant aanwezig. Dit blijkt vooral uit de grote aantallen goede maar veelal 

vrij grove EB pijpen van Edward en Evert Bird die hier zijn gevonden. Deze langdurige dominantie 

van Amsterdamse pijpen, die op de indiaanse vindplaatsen het meest duidelijk was, wordt in 

andere werelddelen niet aangetroffen. Na circa 1670 zijn het hoofdzakelijk Goudse pijpen die 

worden gevonden. Alleen de pijpen van de Amsterdamse pijpenmaker Hendrik Gerdes komen 

dan nog geregeld voor. Ook hiervoor geldt dat dit afweek van de export naar bestemmingen in 

Duitsland en Zweden. Het merk HG van Hendrik Gerdes is in Zweden slechts één keer aangetroffen 

en in Duitsland in het geheel niet.

 De gevonden Goudse pijpen die in grotere aantallen zijn aangetroffen zijn afkomstig van 

een beperkt aantal pijpenmakers (zie ook paragraaf 4.6.2.). De merken van deze pijpenmakers 

behoorden in die tijd tot de belangrijke Goudse merken (de Wereldkloot, de Prins en Prinses, 

het Meisje met SH, de Bel, de Hand, EB en TIP) Alleen van het ook frequent aangetroffen merk 

de Ruiter te paard met VO is geen pijpenmaker bekend en stammen deze pijpen uit een periode 

waarin dit merk in Gouda niet bekend is. Het merk TIP is veel naar Zeeland geleverd en is dan ook 

mogelijk vanuit Zeeland verscheept. Of hier van gerichte export sprake was is dus twijfelachtig. 

Bij het merk de Wereldkloot is gelet op de frequentie waarin dit merk gevonden is, zeker 

sprake van gerichte export. Dit geldt zeker ook voor de met EB gemerkte Goudse pijpen (door 

de handelaar van der Cruis geëxporteerd). Voor de andere genoemde merken kan dit ook niet 

worden uitgesloten. 

 Opvallend is dat er weinig groffe pijpen op de indiaanse vondstlocaties aangetroffen zijn. 

Kennelijk verlangden de indianen kwaliteit in ruil voor hun waren. Dit is niet zo vreemd omdat 

de indianen, vanwege de rituele betekenis van de pijp, zelf ook veel aandacht besteedden aan 

de vervaardiging van hun eigen pijpen.9 Tabak werd voor de komst van de blanken door de 

indianen zelden voor het plezier gerookt, maar als rituele handeling.10 Nassaney laat zien dat er 

in de literatuur twee mogelijkheden genoemd worden: De overname van het roken voor plezier 

vanaf het begin van het contact met de Europese kolonisten en een langzamere verspreiding van 

deze gewoonte onder de indianen, waarbij pas vanaf het midden van de zeventiende eeuw het 

roken populairder werd.11 Dit laatste sluit aan bij de waarneming van Baart die stelt dat voor de 

distributie van Amsterdamse goederen in het algemeen geldt dat in de eerste periode van 1590 

tot 1625 de importen tegenover de inheemse artefacten van 0 tot 25% variëren. In de periode 

van 1625 tot 1650 loopt dit percentage op tot 50% en in de laatste jaren van het Nederlandse 

9  Gately, 2001, p. 17.
10  Gately, 2001, p. 17
11  Nassaney, 2004, p. 353-354.354 |
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bestuur tot wel 75%.12 Ook Bradley stelt dat de meeste Europese pijpen die op Mohawk en andere 

Iroquois vindplaatsen tevoorschijn gekomen zijn dateren van na het opheffen van het monopolie 

van de WIC in 1639, waardoor de vrije handel sterk toenam.13 Uit het vondstmateriaal blijkt 

echter dat na 1639 er weliswaar een sterke stijging is van het aantal gevonden pijpen, maar dat 

ook, voor het jaar waarin het monopolie van de WIC werd opgeheven, de Indianen al duidelijk 

kennis gemaakt hadden met de Nederlandse pijp. Vermoed kan dus worden dat de Indianen het 

roken geleidelijk van de in de kolonie aanwezige Europeanen overgenomen hebben. De toename 

van het aantal gevonden pijpen uit de eerste helft van de 17e eeuw verloopt op de indiaanse 

locaties langzamer dan op die van de kolonisten en begint ook iets later. 

 Aan het eind van de jaren vijftig en in het begin van de jaren zestig is er een dip in de handel 

met zowel de Mahicans en de Mohawks, veroorzaakt door oorlogen met de blanken als ook door 

ziekte, maar ook door de heroriëntatie van de Indianen op hun eigen cultuur vanwege de sterke 

Europese invloed daarop.14 Alle soorten Europese artefacten lopen uit die tijd in de indiaanse 

vondstcomplexen terug.15 Het aantal pijpen uit die periode is dan ook geringer dan daarvoor 

en daarna. In de jaren zeventig en tachtig neemt de handel met de Indianen fors toe en het 

aantal teruggevonden Nederlandse pijpen op indiaanse sites bereikt dan ook in die periode haar 

hoogtepunt en is relatief gezien aanzienlijk groter dan op de sites van blanke bewoning.

 Relatief goede, met EB gemerkte pijpen waren zeer gevraagd bij de Indianen en bleven ook 

na de overdracht van Nieuw-Amsterdam aan de Engelsen in gebruik, dit in tegenstelling tot het 

verdwijnen van de EB pijpen bij de blanke bevolking. Na 1672 werden deze EB pijpen in Gouda 

vervaardigd. Het is met het kwaliteitsbesef van de indianen in overeenstemming dat de Goudse 

kwaliteitspijp in de tweede helft van de 17e eeuw bij hen geliefd was. Dat de smaak van de 

Indianen anders was dan van de blanke bevolking heeft dus invloed gehad op de export. Niet 

alleen werden speciale pijpen voor de indianen vervaardigd (zie paragraaf 3.3.2.) door vooral 

Amsterdamse pijpenmakers, maar ook kwam de overschakeling naar de Goudse pijp later. Ook 

is er een groot verschil in het gebruik van pijpen met versieringen. Barokpijpen en Jonaspijpen 

zijn op meerdere koloniale vindplaatsen aangetroffen. Dit komt goed overeen met wat ook van 

Nederlandse vondstcomplexen bekend is. Deze pijpen behoren tot de betere groffe pijpen. Ook 

stelen met fleur de lis versieringen komen frequent voor. Deze pijpen behoren tot de betere 

of beste kwaliteit. Dit betekent dat er kennelijk vraag was naar duurdere pijpen. De grote 

aantallen ongemerkte pijpen en de groffe pijpen uit Amsterdam laten echter zien dat kwaliteit 

voor veel kolonisten niet voorop stond bij de koop van hun dagelijkse rookwaar. Bij de Indianen 

is het vondstspectrum anders. Jonaspijpen en barokpijpen zijn op de onderzochte indiaanse 

vondstlocaties niet aangetroffen; wel een baroksteeltje met groene glazuur. Waarom er zo weinig 

pijpen van deze soorten aangetroffen zijn is onbekend. Vermoed zou kunnen worden dat dit een 

kwestie van smaak of het niet aansluiten bij de indiaanse cultuur was. Stelen van kwaliteitspijpen 

12  Baart, 1985, p. 97.
13  Monopolie gold van 1621-1639. Een van de belangrijkste handel drijvende personen in Nieuw-Amsterdam was van 
Renselaer.
14  Het jaar 1658 was bijvoorbeeld een jaar met veel gevechten tussen de indianen en de Europese kolonisten. Bradley, 
2007, p. 153.
15  Bradley, 2007, p. 170-171. | 355
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met fleur de lis versieringen zijn wel veel gevonden.

 Bradley wijst er op dat in de periode tussen de vestiging van de kolonie en ca. 1640 het aantal 

gevonden inheemse indiaanse pijpen toeneemt.16 Kennelijk rookten de Indianen nadat het roken 

voor het genoegen vrij algemeen geworden was ook graag uit hun eigen pijpen. 

Het Chesapeak gebied

Het aandeel van de Amsterdamse pijpen komt in dit gebied tot aan de jaren zeventig overeen met 

dat in Nieuw-Amsterdam (zie ook paragraaf 3.4.2.). Vooral de pijpen van Edward en Evert Bird 

worden zeer frequent aangetroffen en zijn in de meerderheid bij de vondsten van Amsterdamse 

pijpen. Opvallend is dat de pijpen van Hendrik Gerdes ontbreken, terwijl Gerdes naar New 

York wel een aanzienlijke export had. Van andere Amsterdamse pijpenmakers zijn slechts 

enkele exemplaren aangetroffen en verondersteld kan worden dat deze pijpen als persoonlijke 

bezittingen daar aan land gekomen zijn. Ook zijn twee Nederlandse elleboogpijpen gevonden in 

St. Mary’s City. Deze zijn ongemerkt en dus niet aan een pijpenmaker toe te schrijven.   

Hoewel veel minder Nederlandse pijpen uit het Chesapeak gebied bekend zijn is het aandeel van 

de opgegraven Goudse pijpen ongeveer gelijk met dat uit New York (zie grafiek 4.1.4.). Alleen 

pijpen met het merk de Hamer met WW van Willem Lambertsz. Weldrager komen zo frequent 

voor dat aangenomen kan worden dat deze pijpenmaker exporteerde naar dit gebied. Van pijpen 

met andere merken zijn slechts incidentele vondsten bekend. Hier moet dus verondersteld 

worden dat deze meegekomen zijn met de bemanning van schepen of slechts incidenteel in 

kleinere hoeveelheden ingevoerd zijn. Van de Goudse merken die in Nieuw-Amsterdam/New 

York frequent gevonden zijn is in het Chesapeak gebied alleen de merken de Wereldkloot en 

16  Bradley, 2007, p. 80.

GRAFIEK 4.1.4: 
Aantallen pijpen 
waarvan de 
gemiddelde datering 
gesommeerd is in 
perioden van 10 jaar, 
Chesapeak gebied
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Prins en Prinses ieder een keer gevonden. Het waren dus verschillende pijpenmakers die naar 

verschillende gebieden in Amerika hebben geëxporteerd.

 De vondst van verschillende barokstelen en stelen met fleur de lis versieringen duidt op het 

gebruik van kwalitatief hoogwaardige groffe pijpen in dit gebied. Koppen van Jonaspijpen en 

barokpijpen zijn niet aangetroffen. Het aandeel van de groffe pijpen in het vondstmateriaal 

is vergelijkbaar met wat op de Europese vindplaatsen in Nieuw-Amsterdam/New York is 

aangetroffen.

Dit leidt tot de volgende conclusies: Alleen voor Duitsland, Zweden en voor een aantal gebieden 

in Noord-Amerika zijn voldoende archeologische data beschikbaar om de verdringing van de 

Amsterdamse pijp door die uit Gouda te illustreren. Uit bovenstaande analyses wordt duidelijk 

dat, hoewel rond 1640 de kwaliteit van de Goudse pijp die van Amsterdam begon te overtreffen 

en aan het eind van de veertiger jaren van de 17e eeuw het aantal pijpenmakers in Gouda groter 

was dan in Amsterdam, dit niet betekende dat ook de Goudse export direct al groter was dan 

die van de Amsterdamse pijpenmakers. In Duitsland en Zweden werd pas na 1660 de import van 

Goudse pijpen groter dan de import van Amsterdamse pijpen. In Amerika blijft tot aan de jaren 

zeventig de Amsterdamse pijp de meest geïmporteerde pijp. Op de indiaanse sites blijft dit tot 

in de jaren tachtig het geval. Hier is duidelijk sprake van culturele invloeden op de aanschaf van 

pijpen, resulterend in een voorkeur voor de voor hen bekende traditionele Amsterdamse pijp. 

 Dat er twintig tot dertig jaar verliep voordat de eerste positie van de Goudse pijp op de 

binnenlandse markt zich vertaalde in een eerste positie in de export kan mogelijk verklaard worden 

doordat de Goudse pijpenmakers zich allereerst op de Nederlandse markt hebben gericht. Maar, 

in Duitsland, zal ook de Dertigjarige oorlog hier debet aan geweest zijn. Met Amerika waren de 

Amsterdamse pijpenmakers traditioneel verbonden en er bestonden voldoende handelsrelaties 

om de Amsterdamse pijpenmakers in de gelegenheid te stellen om daarheen te exporteren. 

Vanaf ca. 1640 produceerden de Goudse pijpenmakers voor de gehele Nederlandse markt en 

hebben in de jaren daarna hun aandeel fors vergroot.17 De export kwam na 1640 ook steeds 

meer op gang, maar de Goudse pijpenmakers waren toen nog niet in staat de Amsterdamse 

pijp van zijn eerste positie bij de export te verdringen. Ook zal een rol gespeeld hebben dat 

de Amsterdamse pijpenmarkt pas rond 1663 officieel opgericht is. Hierdoor ontstond voor 

de Goudse producenten een betere mogelijkheid aan internationaal werkende handelaren te 

verkopen en daarmee werd de toegang tot de stapelmarkt en daardoor de export gemakkelijker.

Nagenoeg alle in de 18e eeuw uit Nederland in diverse landen ingevoerde pijpen zijn uit Gouda 

afkomstig. Veel van deze pijpen zijn van een hoge kwaliteit. Dit geldt vooral voor pijpen die van 

een van de grote exporterende pijpenmakers afkomstig zijn of die bijvoorbeeld in opdracht van 

belangrijke tabak- en pijpenhandelaren gemaakt zijn zoals Frans en Jacob van de Velde, Burgklij 

of Woerlee.

17  Van Oostveen en Stam, 2011, p. 24. | 357
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Het Monte Cristi “Pipe Wreck” en het wrak BZN 2 uit het westelijke deel van de Waddenzee (Burgzand) en de 
Amsterdamse export naar Nieuw-Amsterdam / New York

Aan de Noordkust van de Dominicaanse Republiek bij Monte Cristi is een scheepswrak uit de 17e eeuw 
aangetroffen met een lading die voor een groot deel uit zo’n 500.000 Nederlandse pijpen bestond. Het schip, 
dat mogelijk van de WIC was en waarschijnlijk kort na 1642 in Engeland gebouwd was, moet tussen 1652 en 
1656 vergaan zijn.18 Hall veronderstelt dat, gelet op de lading van dit schip, het oorspronkelijk naar Nieuw-
Amsterdam zou varen, maar dat het mogelijk in het Caribische gebied ongeoorloofde handel wilde voeren met 
plaatselijk opererende smokkelaars. De gevonden pijpen bestaan voor 93% uit dubbelconische pijpen en voor 
7% uit elleboogpijpen, wat de veronderstelling bevestigt dat de lading van dit schip inderdaad voor Nieuw-
Amsterdam bestemd was. De elleboogpijpen dragen alle een bloemvormig merk (zie afbeelding 3.3.2.1.), dat 
door Edward Bird gevoerd werd.19 Ruim 42 % van de pijpen was ongemerkt maar is op grond van de vorm 
vermoedelijk uit Amsterdam afkomstig. De pijpen met een hielmerk zijn alle eveneens aan het Amsterdamse 
productiecentrum toe te schrijven. Geen van deze pijpen dragen steelversieringen als fleur de lis stempels en 
barokversieringen. Het EB merk van Edward Bird is van alle hielmerken met 58% het meest vertegenwoordigd.20 
Het merk D*C kan helaas niet aan een pijpenmaker worden toegeschreven. De met WH gemerkte pijpen zijn 
toe te schrijven aan de Amsterdamse pijpenmaker Willem Hendrix. De kwaliteit van de pijpen van Bird lag deels 
onder het gemiddelde van wat in die periode in Amsterdam geproduceerd werd. Deze pijpen waren dus geschikt 
voor de export naar Nieuw-Amsterdam, waar veelal een lagere kwaliteit gevraagd werd.21 
 Op basis van de grote aantallen EB pijpen en het feit dat de andere pijpen van een beperkt aantal Amsterdamse 
pijpenmakers afkomstig was mag worden aangenomen dat hier van gerichte export sprake was. 
Op het Burgzand in de westelijke Waddenzee is het wrak BZN 2 opgegraven. Dit wrak bevatte een groot aantal 
EB pijpen, waar deels nog boekweitdoppen in aanwezig waren, het bekende verpakkingsmateriaal voor pijpen. 
Verder zijn enkele pijpen met een Roosmerk aangetroffen. Het schip is vermoedelijk rond 1670 vergaan.22 
Vermoed wordt dat de pijpen gemaakt zijn door Evert Bird. Gelet op de samenstelling van de lading is het 
heel wel denkbaar dat ook dit schip op weg was naar New York. Een andere bestemming in Amerika is minder 
waarschijnlijk gelet op het feit dat alleen in New York de Navigation Acts nog niet echt werden gehandhaafd.

4.2. Het hoogtepunt van de Goudse export in de 18e eeuw

In paragraaf 2.9.1. is ingegaan op de periode waarin de Goudse nijverheid op haar hoogtepunt 

was. Het is dan ook van belang om hier te proberen een antwoord te vinden op de vraag of de 

export al voor 1737 terugliep. 

 De grote moeilijkheid daarbij is dat de datering van gevonden pijpen naarmate de 18e eeuw 

vordert steeds grover wordt. Het uitzetten van de gemiddelde datering van de vondsten in 

perioden van 10 jaar laat zien dat de dateringsmethode de resultaten sterk beïnvloedt en er 

dan ook geen eenduidige grafieken ontstaan (zie ook voetnoot 1 van dit hoofdstuk). Zo lijken 

pijpen in bepaalde perioden ondervertegenwoordigd te zijn. Een aantal pieken in deze grafieken 

lijken eveneens door de dateringsmoeilijkheden ontstaan te zijn. Ook de verschillende omvang 

van vondstgroepen draagt niet bij aan een eenduidig beeld. Toch kunnen voorzichtig uit het 

vondstmateriaal en uit deze grafieken conclusies worden getrokken. Het is immers vaak goed 

mogelijk om pijpen van voor en na 1740 van elkaar te onderscheiden. Niet alleen hield rond 

1740 de productie van pijpen met het trechtermodel op, maar bovendien vertoonden de ovoïde 

pijpen van voor en na 1740 veelal verschillen (zie paragraaf 1.3.). Dit geldt zowel voor het model 

18  Hall, 2005, p. 152-155.
19  Van Duuren, 1989, p. 21-22.
20  Hall, 2005, p. 127.
21  Zie de conclusies in paragraaf 3.4.1.1.
22  Vos, 2012, p. 132-134.358 |
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van de pijp als ook voor het recht tot het zetten van een bijmerk na 1739/40.23 Hierbij moet wel 

aangetekend worden dat mallen vaak nog enige tijd in gebruik waren nadat een vormverandering 

algemeen werd doorgevoerd. Dit zowel vanwege de kosten van nieuwe mallen als ook vanwege 

de vraag van traditionele rokers. Ook het bijmerk werd de eerste twintig jaar na 1740 nog niet 

door alle pijpenmakers in hun mallen gegraveerd.24

 Uit Duitsland, Zweden en Polen zijn de meeste gepubliceerde archeologische gegevens 

beschikbaar. Met Frankrijk (waar weinig vondsten bekend zijn) behoren deze landen tot de 

belangrijkste landen voor de afzet van pijpen in die tijd. 

Duitsland

In de 18e eeuw zijn veel pijpen naar Duitsland geëxporteerd. De belangrijkste handelsroutes naar 

Duitsland waren de Rijn en de routes over Duitse havens aan de Noord- en Oostzeekust. Vooral 

Hamburg en in mindere mate Bremen waren zeer belangrijk voor de pijpenhandel naar het 

binnenland van Duitsland en waren tevens zeer belangrijke doorvoerhavens, naar ondermeer 

het Oostzeegebied.

 Transport over land was moeizaam en tijdrovend en kostbaar en veroorzaakte veel breuk 

van de vervoerde pijpen. De handel over land bleef dan ook meestal beperkt tot de kortere 

afstanden. De rivieren vormden de natuurlijke verbindingsroutes naar het binnenland (zie 

paragraaf 3.3.1.2.). 

Vervoer over de Rijn, de Weser, de Elbe en de Oder maakte het mogelijk om pijpen tot diep 

in Duitsland te exporteren. In plaatsen die niet aan dergelijke handelsroutes gelegen zijn zoals 

Einbeck en Ahaus is het aandeel van de uit Nederland afkomstige pijpen relatief gering. Ook een 

geringere welvaart en de aanwezigheid van pijpenmakerijen in de omgeving, zoals dat het geval 

was in Einbeck, hebben er ongetwijfeld toe bijgedragen dat daar een veel groter aandeel aan 

Duits materiaal gevonden is.25

 Het aantal vondsten van Nederlandse pijpen in Duitsland is weliswaar groot, maar nog steeds te 

laag om definitieve conclusies te kunnen trekken over de export naar dit grote land.26 Bovendien 

zijn de aantallen gevonden pijpen per onderscheiden gebied zeer verschillend, voornamelijk 

door verschillen in de prioriteit die archeologen aan het uitwerken van dit materiaal gegeven 

hebben. Dit bemoeilijkt de analyse. Het gevonden en gepubliceerde aantal pijpen uit Sachsen 

en Brandenburg is bijvoorbeeld erg beperkt, terwijl die uit de kustzone langs de Noordzee en 

Oostzee juist heel hoog zijn. Ook zijn nog uit grote delen van Duitsland geen pijpen uit opgravingen 

bekend. De onderstaande conclusies zijn dan ook gebaseerd op de huidige stand van kennis en 

kunnen dan ook niet als meer dan voorlopig worden aangeduid (zie ook paragraaf 3.4.1.).

23  Duco, 2003, p. 206.
24  Stam, 2014, 99-102. Zie ook paragraaf 2.3.1.
25  Heege, 2003, p. 11-68. Karras, 1995, p. 515-519, 588-595. In Einbeck is een overgroot gedeelte van de gevonden pijpen 
uit de 18e eeuw Duits. Voor Ahaus geldt dit in ieder geval voor de 1e helft van de 17e eeuw. Voor de periode daarna is dit 
nauwelijks te beoordelen omdat weinig pijpen zijn afgebeeld. In ieder geval is er wel vrij veel materiaal uit de 2e helft van de 
18e eeuw uit het Westerwald aangetroffen.
26  In een in 2013 gepubliceerd artikel over de export naar Duitsland, waarvoor een derde deel minder vondsten konden 
worden gebruikt, komen dezelfde merken als belangrijke exportmerken naar voren als in de thans uitgevoerde analyse. Stam, 
2013, p. 135-137. | 359
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Om uit de veelheid aan vondsten in Duitsland van Nederlandse pijpen conclusies te kunnen 

trekken zijn de individuele vondstcomplexen geclusterd tot een aantal vanuit handelsperspectief 

min of meer samenhangende gebieden. Gekozen is om de volgende gebieden te onderscheiden: 

Hamburg en omgeving, de Noordzeekust, de Oostzeekust, het gebied van de Weser, gebieden 

langs de Rijn, Sachsen, Thüringen, Brandenburg, Beieren en overige gebieden. Niet voor al deze 

gebieden zijn voldoende vondsten beschikbaar om een analyse uit te kunnen voeren. Voor 

onderstaande grafiek (4.2.1) zijn de gebieden Hamburg, Noordzeekust en Weser samengenomen 

en is verder gebruik gemaakt van de gegevens van de Oostzeekust en van Brandenburg. Deze drie 

gebieden zijn gekozen om te kunnen zien of er verschillen te constateren zijn tussen verschillende 

delen van Duitsland met betrekking tot de export van voor en na 1737, het jaar waarin Gouda 

de meeste pijpenmakers met een eigen merk telde. Helaas zijn de gegevens van het gebied waar 

naartoe vanaf de Rijn pijpen werden verhandeld beperkt, zodat dit gebied niet in de grafiek 

is opgenomen. Wel zijn hier op een andere wijze conclusies over te trekken. Hierop wordt in 

paragraaf 4.3.3. teruggekomen. 

Uit grafiek 4.2.1. blijkt dat voor de gebieden Noordzeekust en Brandenburg de meeste gevonden 

pijpen van voor 1740 stammen. In Brandenburg zelfs voor 1720. Dit resultaat voor Brandenburg 

is gebaseerd op te weinig beschikbare gegevens. Een vondst van pijpen in een open kelder aan 

de Petriplatz in Berlijn, waar tussen 1741 en 1743 huisvuil uit de omgeving gestort is, laat zien 

dat daar het aandeel Nederlandse pijpen tussen de 80 en 90% ligt.27 Kennelijk was er dus in de 

periode tot aan 1754, toen de eerste beperkende maatregelen voor de invoer van buitenlandse 

pijpen werden getroffen, een grote invoer van Nederlandse pijpen. Van de pijpen gevonden aan 

de Oostzeekust is het merendeel echter van na 1740. Op basis hiervan is dus voor Duitsland 

niet eenduidig aan te tonen dat al vroeg in de 18e eeuw de uitvoer naar Duitsland afnam. Wel is 

duidelijk dat naarmate de 18e eeuw vorderde het aantal merken afnam en steeds meer, vooral 

de grotere pijpenmakerijen, pijpen naar Duitsland leverden. Dit is in overeenstemming met het 

feit dat in Gouda de grotere pijpenmakerijen hun vaak bevoorrechtte positie verder versterkten, 

27  Vriendelijke mededeling Bertram Faensen, 26-10-2017. Deze vondst wacht nog op uitwerking.

GRAFIEK 4.2.1.: 
Aantallen gevonden 
Goudse pijpen in drie 
gebieden in Duitsland 
in perioden van 10 jaar
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ten koste van de kleinere pijpenmakers.

Zweden

Na ca. 1720 nam het aantal Nederlandse pijpen dat in Zweden gerookt werd gestaag af (zie 

grafiek 4.2.2.). Het betrof na 1700 nog vrijwel uitsluitend Goudse pijpen en incidenteel pijpen uit 

Alphen. Deze afname komt overeen met de statistiek opgenomen in bijlage 2. Uit de periode na 

1800 is slechts één vondst bekend. Aangenomen mag worden dat rond de eeuwwisseling van de 

18e naar de 19e eeuw de export van pijpen naar Zweden nagenoeg geheel tot stilstand gekomen 

is. Fluctuaties in de aantallen gevonden pijpen zijn niet te relateren aan maritieme ontwikkeling 

in het Oostzeegebied, noch aan oorlogen of protectie van de eigen handel van Zweden.28 De 

afname van de aantallen gevonden Goudse pijpen na ca. 1720 is wel in verband te brengen 

met de opkomst van een vrij hoogwaardige Zweedse pijpennijverheid ( zie hoofdstuk 2) en de 

in 1722 in dat land afgekondigde scheepvaartwetten om buitenlandse schippers te weren en 

de latere mercantilistische maatregelen. Hier is dus al ruim voor 1737 sprake van een sterke 

vermindering van de uitvoer naar dit land (zie ook paragraaf 3.4.1.). Omdat de uitvoer naar 

Zweden vrij aanzienlijk was zal dit bijgedragen hebben aan de omslag van groei naar stagnatie 

van de Goudse pijpennijverheid.

Polen

De vondsten in Polen zijn in twee groepen in te delen: de vondsten die door Zimmermann gedaan 

zijn in tweede helft van de 20e eeuw in Gdansk en de Baai van Gdansk en de pijpen die door 

opgravingen van verschillende archeologen tevoorschijn gekomen zijn (zie ook paragraaf 3.4.1.). 

Onderstaande grafiek is alleen gebaseerd op deze laatste groep vondsten. Hieruit blijkt dat uit 

de periode 1700-1740 meer pijpen gevonden zijn dan uit de periode 1740-1800 (zie grafiek 

4.2.3.). Ook hier is zichtbaar dat naarmate de 18e eeuw vorderde het aantal merken afnam en 

steeds meer pijpen van vooral de grotere pijpenmakerijen naar Polen zijn verscheept. Ook deze 

vondsten zijn dus een aanwijzing dat de kleinere bedrijven steeds minder belangrijk werden en 

de grotere bedrijven een groter deel in de uitvoer kregen.

28  Brand, 2006. 

GRAFIEK 4.2.2.: 
Aantallen gevonden 

Goudse pijpen in 
Zweden in perioden 

van 10 jaar. 
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De vondsten die gedaan zijn in de baai van Gdansk door Zimmermann zijn nog gedateerd met de 

methode Friederich.29 Voor het midden van de 18e eeuw betekent dit dat deze pijpen gemiddeld 

zo’n 20 jaar te jong zijn gedateerd. De meeste vondsten uit de Baai van Gdansk zijn afkomstig 

van huisvuil afkomstig van de steden die aan de Baai van Gdansk gelegen zijn. Ook van de daar 

afgemeerde schepen zijn pijpen afkomstig. Helaas kan tussen pijpen afkomstig van huisvuil en 

van schepen geen onderscheid gemaakt worden. Dit maakt het trekken van conclusies over 

export extra riskant. 

 Zimmermann heeft in 1990 een tabel gepubliceerd van de merken die in verschillende 

perioden in (de Baai van) Gdansk gevonden zijn.30 In de periode 1690-1735 was het aantal 

pijpenmakers waarvan pijpen in de Baai van Gdansk teruggevonden zijn aanzienlijk groter 

dan in de periode 1730-1775. In deze laatste periode waren de aantallen pijpen, die van één 

pijpenmaker teruggevonden zijn, veelal aanzienlijk groter dan in de voorgaande periode. Dus 

ook bij de door Zimmermann verzamelde pijpen is te zien dat in Gouda in de tweede helft van 

de 18e eeuw de grote bedrijven, ten koste van de kleinere bedrijven, steeds belangrijker werden. 

Uit de gegevens van Zimmermann zijn, vanwege de gebruikte dateringsmethode, geen conclusies 

te trekken over de omvang van de export van voor en na 1740.

Concluderend kan gesteld worden dat uit de analyse van de pijpenvondsten geen onomstotelijk 

bewijs gevonden kan worden dat de export al in de dertiger jaren overal begon af te nemen. Wel 

is duidelijk dat het aantal naar verschillende gebieden uitgevoerde pijpen in de periode 1700-

1740 wat hoger was dan in de periode 1740-1800. Voor Zweden, waar een eigen pijpennijverheid 

ontstond, gold dit zelfs al voor 1720. Voor de Poolse kust kan geen conclusie getrokken worden door 

gebrek aan bruikbare gegevens. Voor de Oostzeekust van het huidige Duitsland geldt dat er meer 

vondsten van na 1740 zijn dan uit de periode daarvoor. Mogelijk geldt dit ook voor Brandenburg. 

Na 1750 is er overal sprake van een afname van de export. Het lijkt dus zeer waarschijnlijk dat al 

voordat de importverboden in Pruisen werden ingesteld en voordat het Westerwald een wezenlijke 

concurrent voor Gouda werd, de Goudse exporten begonnen af te nemen. Ook is duidelijk dat 

voor alle onderscheiden gebieden naarmate de 18e eeuw vorderde, de aantallen pijpen van de 

belangrijkere pijpenmakers toenamen ten koste van die van de kleinere pijpenmakerijen. 

29  Zie de database.
30  Zimmermann, 1990, p. 31-49. Zie database.

GRAFIEK 4.2.3.: 
Aantallen gevonden 
Goudse pijpen in 
Polen in perioden 
van 10 jaar.
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4.3. De concurrentiekracht van het Goudse product en de concurrentie uit 
buitenlandse centra en de exportbelemmeringen in de 18e eeuw

Aan de hand van een paar voorbeelden kan meer inzicht verkregen worden in de concurrentiekracht 

van de Goudse pijp op de internationale markt.

4.3.1. De concurrentie met de Engelse pijpen 

Zweden

Aanvankelijk kwamen, naast de Nederlandse pijpen ook veel Engelse pijpen naar Zweden. 

Na ca. 1740 nam het aandeel van de Engelse pijp in de importen sterk af ten gunste van de 

Nederlandse pijp. Maar ook de invoer van Goudse pijpen was daar toen al over haar hoogtepunt 

heen, zoals boven beschreven. Deze vermindering lijkt op basis van grafiek 4.2.2. al met ca. 

75% verminderd te zijn.31 

Tabel 4.3.1.1. De invoer van aantallen pijpen in Zweden 32

Jaar Engeland Nederland 

1738 650.000 250.000

1746 15.000 150.000

De Engelse pijpen ondervonden meer concurrentie van de Zweedse pijpen, die in de periode 

1720-1740 steeds meer de kwaliteit van de Engelse pijp gingen benaderen en soms zelfs beter 

waren. Hierdoor drukten de transportkosten te sterk op het Engelse product.33 De Goudse pijpen 

waren van een betere kwaliteit, waardoor voor de hogere aanschafprijs een beter product 

geleverd werd dan de Zweedse pijpenmakers konden bieden. Deze waren dus meer gevraagd in 

het hoogste marktsegment. Tegelijk namen ook de mogelijkheden om Nederlandse pijpen af te 

zetten af, doordat de Zweedse pijp relatief goed was en voor de iets minder op kwaliteit gerichte 

roker voldeed en er importbelemmeringen waren (zie paragraaf 4.2. onder Zweden). 

Polen

Zimmermann heeft in 1992 een totaaloverzicht gemaakt van alle vondsten in Polen.34 Deze 

vondsten laten zien dat de pijpen afkomstig zijn uit verschillende landen. Aangenomen mag 

worden dat deze tabel een redelijk beeld geeft van de verdeling van de vondsten over gebieden 

van herkomst en dat recent onderzoek dit beeld niet veel veranderd zal hebben. Wel moet ook 

hier rekening gehouden worden met de vertekening van de datering door het gebruik van de 

methode Friederich. Uit paragraaf 4.2., grafiek 4.2.3., blijkt dat uit de periode tot 1740 meer 

pijpen gevonden zijn in Polen dan uit de periode 1740-1800. Dat uit onderstaande tabel het 

omgekeerde blijkt is vermoedelijk geheel aan de gebruikte dateringsmethode (methode 

31  Getalsmatige conclusies zijn op basis van de vondsten zeer onzeker.
32  Åkerhagen, 2008, p. 130.
33  Bonds, 1980, p. 274.
34  Zimmermann, 1992, p. 53. Dit is een statistiek van alle in Polen gevonden pijpen uit staats- en privéverzamelingen. Hierin 
zijn niet begrepen de vondsten bij de fabrieken van Rostin en Zborowskie. | 363
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Friederich) toe te schrijven. 

Tabel 4.3.1.2. Totale aantallen buitenlandse pijpen gevonden in Polen35

Eeuw Periode Totaal Engels Hollands Duits Onbepaald 

17e 1600-1625 213 55 130 - 28

1625-1650 567 44 499 - 24

1650-1675 596 38 547 - 11

1675-1700 686 54 607 - 25

18e 1700-1725 4.142 355 3.720 - 67

1725-1750 4.819 335 4.436 - 48

1750-1775 7.136 282 6.042 - 53

1775-1800 1.071 78 155 - 57

19e 1800-1825 529 28 67 403 31

Uit de tabel kunnen wel conclusies over de exportpositie van de Nederlandse pijp in Polen 

worden getrokken.

 Engelse pijpenimporten zijn, zoals uit deze tabel duidelijk zichtbaar is, steeds van 

ondergeschikte betekenis geweest. Eenzelfde ontwikkeling is in de Baltische staten zichtbaar (zie 

paragraaf 3.4.1.). Kennelijk werd de kwalitatief betere pijp uit Nederland hoger gewaardeerd.

 De Nederlandse pijp was tot na het midden van de 18e eeuw het meest gebruikte 

rookinstrument in Polen. Na de instelling van het invoerverbod door Frederik van Pruisen in 

1756 neemt de aanvoer van pijpen uit Nederland, maar ook uit Engeland naar Pruisen af. De 1e 

deling van Polen in 1772 bemoeilijkte de aanvoer van Nederlandse en Engelse pijpen nog veel 

meer doordat het invoerverbod voor nog grotere delen van het huidige grondgebied van Polen 

en Duitsland van toepassing werd en bovendien de aanvoer naar het binnenland van zowel delen 

van het huidige Duitsland als ook Polen werd afgesneden. Gdansk bleef weliswaar nog een vrije 

stad, maar dit betekende wel dat de invoer naar de aangrenzende voormalige delen van Polen, 

die toen Pruisisch werden, onder het invoerverbod vielen.

Frankrijk

Zoals in paragraaf 3.4.1. aangegeven is was er in de eerste helft van de 17e eeuw een belangrijke 

import van Engelse pijpen aan de westkust van Frankrijk. De Engelse pijpen konden daarna niet 

langer concurreren met de Nederlandse pijp. De kwaliteit van de Franse pijpen was in de 17e en 

18e eeuw matig en de Engelse pijpen verschilden te weinig in kwaliteit van de Franse pijpen om 

import op grote schaal aantrekkelijk te maken. 

 Ook voor de handel in negerslaven werden in Nederland pijpen besteld omdat door de 

Afrikaanse slavenhandelaren alleen de beste soorten Nederlandse pijpen als (een van de vormen 

van) betaling werden geaccepteerd.36 Engelse pijpen kwamen hiervoor niet in aanmerking. Zie 

ook paragraaf 3.3.1.1.

 Concluderend kan gesteld worden dat de Engelse pijp zo zeer in kwaliteit achterbleef bij de 

35  Onder de buitenlandse pijpen zijn de pijpen uit de Pruisische pijpenfabrieken niet meegerekend, omdat het gebied waar 
deze fabrieken lagen thans in Polen ligt en deze dus voor een Poolse auteur (Zimmermann) niet buitenlands zijn. 
36  Stam, 2016, p. 206-207.364 |
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Hollandse (Goudse) pijp dat deze slechts in enkele gebieden tot in de 18e eeuw de Nederlandse 

pijpen concurrentie aandeden. Vooral in de Scandinavische landen zal dit het geval geweest zijn. 

4.3.2. Concurrentie van de Oost-Pruisische fabrieken

De teruggang van de export vanuit Gouda naar Polen in de tweede helft van de 18e eeuw kan in 

sterke mate verklaard worden door de importverboden. Ook de opkomst van de Oost-Pruisische 

fabrieken in die tijd en de hoge prijzen van de Nederlandse pijpen hebben aan deze neergang 

bijgedragen. Zo kostte in de 2e helft van de 18e eeuw een Nederlandse pijp 1,9 koperen Grosschen 

per stuk in de losse verkoop bij een detaillist in Polen. Ter vergelijking zijn in onderstaande tabel 

de fabrieksprijzen per gros van enige soorten pijpen, die vergelijkbaar waren met de naar Polen 

geëxporteerde Nederlandse pijpen, vermeld.37 

Tabel 4.3.2.1. Prijzen van pijpen per gros in kisten gepakt in Thaler en Grosschen 38 

(Rostin 1791, Weissenspring 1795, Zborowskie).

Soort pijp Rostin Weissenspring Sborovsky

Comptoir 24 duim 1 Thaler 16 gr 1 Thaler 16 gr

Konings 24 duim 1 Thaler 16 gr 1 Thaler 16 gr 1 Thaler 14 gr

Keizer 27 duim 2 Thaler 6 gr 2 Thaler 6 gr

De Nederlandse pijp was dus globaal zeven keer zo duur als de fabrieksprijs van de Oost-

Pruisische fabrieken.39 Dit was mede te danken aan de hoge invoerrechten die op deze pijpen 

geheven werden. Als de transportkosten, waarmee ook deze Oost-Pruisische pijpen belast 

werden, worden meegerekend was het verschil kleiner. Het is duidelijk dat de Hollandse pijp 

duur was voor consumenten in het Oostzeegebied. Bovendien was de kwaliteit van de Oost-

Pruisische pijpen zo goed dat deze de kwaliteit van de Goudse pijp benaderde. Toen er na het 

midden van de 18e eeuw dit kwalitatief goede alternatief kwam voor de Goudse pijp en er door 

Frederik van Pruisen beschermende maatregelen genomen werden, schakelde veel rokers over 

op het Oost-Pruisische product. Vanaf de tweede helft van de 18e eeuw en het begin van de 19e 

eeuw was de concurrentie, van vooral de Pruisische pijpenfabriek van Sallinger in Rostin van 

betekenis. Ook vanuit Zborowskie en Weissenspring gingen veel pijpen naar het gebied van het 

tegenwoordige Polen. De Pruisische fabrieken exporteerden ook via de haven van Stetin naar 

ondermeer Rusland, Zweden, Spanje, Portugal, Noorwegen, Denemarken en Frankrijk.40 In de 

tweede helft van de 18e eeuw waren de Oost-Pruisische fabrieken dus een sterke concurrent 

voor de Goudse pijpenmakers op zowel de Pruisische en Poolse markten en op de markten 

rond de Oostzee. Zoals in paragraaf 3.1.1.2. aangegeven, was de productie in deze fabrieken 

onvoldoende om de Nederlandse pijp in het Oostzeegebied geheel te verdringen, maar werd de 

37  Zimmermann, 1992, p. 18.
38  Zimmermann, 1992, p. 36, 37.
39  1 Thaler is 24 Grosschen. Een gros Nederlandse pijpen zou dan bij een detaillist ruim 11 Thaler gekost hebben. 
40  Zimmermann, 1994, p. 45-49. De uitvoer betreft de periode 1766-1798. | 365
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Nederlandse export wel sterk geschaad. De export naar Frankrijk, Portugal en Spanje zal eerder 

incidenteel geweest zijn.

4.3.3. Concurrentie uit Duitsland en vooral uit het Westerwald. 

Vanaf de jaren dertig van de 18e eeuw neemt de concurrentie en imitatie van Goudse pijpen 

vanuit diverse Duitse pijpenmakercentra sterk toe. Van de Duitse centra waren vooral het 

Westerwald en de Oost-Pruisische centra op de Duitse en de internationale markt concurrerend 

voor Gouda. In veel mindere mate gold dit voor centra in Zuid-Nedersachsen. Andere centra 

hebben binnen Duitsland wel gezorgd voor concurrentie, echter hoe sterk deze concurrentie was 

is niet geheel duidelijk omdat onbekend is welke consumenten de goedkopere pijpen uit deze 

centra prefereerden. Vermoedelijk hebben deze centra nauwelijks geconcurreerd in het hogere 

segment van de markt. Per gebied is de mate van concurrentie van de Duitse pijpen verschillend. 

In de kustgebieden domineren de Nederlandse pijpen veelal in aantallen over de pijpen die in 

Duitsland gemaakt zijn.41 Dit wordt veroorzaakt doordat de aanvoer over zee gemakkelijker en 

goedkoper was dan die uit landinwaarts gelegen Duitse centra.42

 In de 17e en 18e eeuw was voor de Duitse centra, met uitzondering van die in Oost-Pruisen 

(welke pas na het midden van de 18e eeuw in bedrijf kwamen), export naar het Oostzeegebied 

weinig aantrekkelijk, door de hoge transportkosten op deze pijpen van een mindere kwaliteit en 

de concurrentie van de Nederlandse kwaliteitspijp. Uit tabel 4.3.1.2. is duidelijk zichtbaar hoe 

gering het aandeel van de Duitse pijp in het Oostzeegebied was. Pas in de 19e eeuw komen daar 

de Duitse pijpen in substantiëlere aantallen op de markt. De heffingen op doorgevoerde pijpen 

die in Holland in 1751 en in Nederland in 1788 werden ingesteld hebben remmend gewerkt op 

de export vanuit het Westerwald.43 De heffing van 1751 heeft de doorvoer niet gestopt en vooral 

in de periode tussen globaal 1750 en 1788 was de doorvoer door Nederland naar buitenlandse 

markten van betekenis.44 Waarheen geëxporteerd werd is niet duidelijk. Vermoedelijk is vanuit het 

Westerwald veel geëxporteerd naar Hamburg en Bremen, van waaruit de pijpen verder werden 

verzonden. Voor 1750 was de productie in het Westerwald nog van relatief geringe betekenis. Er 

werden wel al pijpen binnen Nederland afgezet, maar de doorvoer was toen nog gering. Alleen 

kort na de Franse tijd zullen er pijpen vanuit het Westerwald via Nederland zijn geëxporteerd. 

Na 1822 zijn er tot 1845, door het toen ingestelde doorvoerverbod door Nederland, geen pijpen 

meer vanuit het Westerwald doorgevoerd.45

Hoe groot de concurrentie van de pijpen uit het Westerwald was, is vooral goed zichtbaar langs 

de Rijn. Het bij Koblenz gelegen pijpenmakercentrum Westerwald werd steeds belangrijker en uit 

opgravingen ten zuiden van Koblenz is duidelijk zichtbaar dat de aantallen Goudse pijpen vanaf het 

midden van de 18e eeuw steeds verder afnemen ten gunste van in het Westerwald vervaardigde 

41  Zie bijvoorbeeld Weitzel, 2005, p. 83. Een uitzondering is bijvoorbeeld de groep pijpen die in de Reichenstrasse in 
Hamburg gevonden zijn. Hier is het aandeel Duits materiaal verreweg het grootst. Weidner, 2003, p. 159.
42  Möller, 2003, p. 153. Uit het archief van Stralsund blijkt eveneens dat het merendeel van de pijpen uit Nederland 
werden betrokken.
43  Zie paragraaf 2.7.
44  Kügler, 1997, p. 45-47.
45  Stam, 2010, p. 2200. Het doorvoerverbod, zoals opgenomen in de tariefwet, werd in 1845 opgeheven.366 |
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pijpen.46 De oriëntatie in zuidelijke richting van de handel met pijpen vanuit het Westerwald 

werd in de tweede helft van de 18e eeuw versterkt door de belemmeringen die de Nederlandse 

invoerrechten voor de handel van het Westerwald veroorzaakten.47 Een deel van deze pijpen uit 

het Westerwald zijn bedoeld als imitaties van Goudse pijpen en voorzien van belangrijke Goudse 

merken zoals de belangrijke merken de Slang, de gekroonde B, de Leeuw in de Hollandse tuin, de 

Melkmeid, de Molen, Koning David, de gekroonde H, het Springend paard, BVB en 46 gekroond.48 

 Ook in Zwitserland, waar de Goudse pijpen vooral via de Rijn werden aangevoerd, is het 

belang van pijpen uit het Westerwald in de tweede helft van de 18e eeuw duidelijk zichtbaar. 

Ook hier is in het tweede kwart van de 18e eeuw de verdringing van de Goudse pijp door die uit 

het Westerwald begonnen. Toch lijkt daar op basis van krantenadvertenties de Hollandse pijp 

dominant te blijven tot in de eerste kwart van de 19e eeuw.49 Archeologisch is een dominantie 

van de Goudse pijp in Zwitserland in de tweede helft van de 18e eeuw echter niet aangetoond.50 

In delen van Zwitserland, zoals in Bulle in het kanton Fribourg zijn zelfs in het geheel geen pijpen 

uit Nederland aangetroffen , maar wel veel 18e en 19e-eeuwse pijpen uit het Westerwald. Ook 

uit het einde van de 17e eeuw en het begin van de 18e eeuw waren het pijpen uit Zuid-Duitse 

centra die in Bulle gerookt werden en geen Nederlandse pijpen.51

 Recente opgravingen in Bern op de Waisenhausplatz en in Burgdorf nabij Bern hebben duidelijk 

gemaakt dat vanaf het midden van de 17e eeuw vooral pijpen uit het centrum Frankenthal/

Mannheim/Heidelberg en mogelijk ook uit Neurenberg naar Zwitserland kwamen.52 Maar 

ook 17e-eeuwse Nederlandse pijpen zijn vanaf het tweede kwart van die eeuw in Zwitserland 

gevonden. De Nederlandse pijp werd pas in delen van Zwitserland, zoals Bern, dominant in 

de eerste helft van de 18e eeuw.53 Mogelijk hangt dit samen met het grote aantal officieren en 

manschappen die in die tijd in Nederlandse krijgsdienst was en na terugkomst bleven vasthouden 

aan het gebruik van de luxueuze Goudse pijp.54 Vooral het feit dat in die tijd langs de Rijn, tussen 

Holland en Basel, weinig productie was, zal gunstig geweest zijn voor de concurrentiepositie 

van de Goudse pijp. Als reactie op de vele importen van Hollandse pijpen werd op de Hollandse 

pijpen in Neufchâtel in 1749 de hoogste belasting geheven.55 Na 1750 komen ook de producten 

uit het Westerwald op de markt en in het laatste kwart van de 18e eeuw komen er ook nog Keulse 

pijpen op de Zwitserse markt bij.56 

 De export vanuit het Westerwald werd na 1770 vooral via de Frankfurther Messe afgewikkeld. 

46  Wirth, 2009. Heege, 2011, p. 27, 28.
47  Kügler, 1996, p. 63, e.v.
48  Zie bijvoorbeeld Kügler, 1987, tabel 3, 4. Opvallend is dat Goudse pijpen met de laatste twee merken in Duitsland weinig 
zijn gevonden, maar dat deze merken in het Westerwald wel werden nagezet. Het merk 46 gekroond is in Gouda pas vanaf 
1731 gezet. 
49  Van der Lingen, 2015, p. 168. 
50  Een mogelijke verklaring voor de discrepantie tussen de advertenties en de vondsten is dat mogelijk vooral de duurdere 
(Hollandse) pijpen via advertenties werden aangeboden en niet de goedkopere pijpen uit het Westerwald.
51  Heege, 2017, p. 31-62.
52  Heege, 2017, p. 5. De opgravingen op de Waisenhausplatz zijn nog niet uitgewerkt. De meeste gegevens die hier gebruikt 
zijn, zijn gebaseerd op mededelingen van Andreas Heege.
53  Stam, 2009, p. 59.
54  Heege, 2018, p. 378.
55  Heege, 2009, p. 33: ‘Tarif des Peages de Neufchatel dont les Deux Tiers au Roi, et le Tier a la Ville de Neufchatel: Pipes de 
terre fines d’Hollande 4 Creutzers; Pipes groffiéres 2 Creutzers’.
56  Heege, 2009, p. 132. Van der Lingen, 2015, p. 168-169, 174. | 367
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Door één van de pijpenhandelaren werden bijvoorbeeld in 1806 meer dan 100.000 pijpen naar 

Zwitserland gezonden. In de 19e eeuw was deze export nog groter en werden in de periode 1827-

1830 gemiddeld jaarlijks 479.000 stuks per jaar naar Zwitserland gezonden. Dit was in doorsnee 

ca 50% van de totale afzet van één handelaar.57 

 Opvallend bij de pijpen die opgegraven zijn op de Waisenhausplatz in Bern is de aanwezigheid 

van veel steelopschriften van de tabak- en pijpenhandelaren Frans en Jacob van de Velde, twee 

van de handelaar Dirk Entvogel en één van Zapfenbergh uit de eerste helft van de 18e eeuw.58 

Ook opschriften van de belangrijke Goudse pijpenmakers Lucas Evertse de Jong, Frans Verzijl en 

Gerrit Verschut zijn teruggevonden. Dit geeft een indicatie over het belang van de tabaksexport 

naar Zwitserland en laat ook zien hoe belangrijk deze tabakshandelaren waren voor de export 

van pijpen van sommige pijpenmakers in die tijd.

 Ook in Liechtenstein heeft zich een dergelijke ontwikkeling voorgedaan. Opgravingen in 

Bendern op de Kirchhügel laten een analoog patroon zien en ook daar werd de Goudse pijp pas 

in het begin van de 18e eeuw gevonden en waren de pijpen uit het Westerwald later in de 18e 

eeuw de belangrijkste vondsten.59

Concluderend kan gesteld worden dat de pijpen uit het Westerwald vooral Rijnopwaarts vanaf 

het midden van de 18e eeuw concurrerend waren en dat daarnaast in de periode vanaf ca. 1750 

tot 1788 ook in ons land en overzees de pijpen uit het Westerwald de afzet van de Goudse 

pijpenmakers negatief zal hebben beïnvloed. 

 Pijpen uit de Oost-Pruisische centra waren vooral in het Oostzeegebied na ca. 1760 

concurrerend.

 Vermoed kan worden dat de toenemende bloei van de Duitse pijpennijverheid vanaf het 

begin van de 18e eeuw er wel voor gezorgd heeft dat een aantal rokers overgegaan is op deze 

goedkopere Duitse producten. Later in die eeuw wordt deze concurrentie voor de Goudse pijp 

nog sterker door de verder afnemende welvaart in grote delen van Duitsland.

4.4. Wat kan op basis van archeologische gegevens over het verloop van de 
handel worden geconcludeerd

In paragraaf 3.3.1. zijn de verschillende vormen van handel beschreven. Gerichte, veelal 

vraaggestuurde export vond naar die gebieden plaats waar voldoende vraag was naar pijpen 

van een hoge kwaliteit en die goed , meestal grotendeels over water, bereikbaar waren. In een 

aantal gebieden in bijvoorbeeld Duitsland, waar de economische ontwikkeling achterbleef en/of 

die ver van de grote rivieren gelegen waren, is het duidelijk dat daar minder Goudse pijpen maar 

57  Heege, 2017, p. 10.
58  Van der Lingen, 2013, p. 33, 88. De broers van de Velde hadden ook export naar Zurzach in het noorden van Zwitserland.
59  Heege, 2017, p. 10.368 |
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ook minder pijpen van de grotere pijpenmakers worden gevonden.60 In die gebieden komen 

veel imitaties voor. Omgekeerd betekent de vondst van pijpen van grote pijpenmakers, die deze 

hoge kwaliteit konden leveren, niet dat deze pijpen altijd door gerichte export op die plaats 

zijn beland. Uit de database blijkt dat aan de kust en in de omgeving van Hamburg een groter 

aantal verschillende merken gevonden is dan dieper het binnenland in. Dit is goed verklaarbaar 

als aangenomen wordt dat naast gerichte export ook veel pijpen door individuele reizigers zijn 

meegenomen, c.q. zijn meegenomen door individuele zeelui, c.q. als speculatieve investering zijn 

verzonden. Dit betreft niet alleen minder bekende en in Duitsland minder gevraagde merken, 

maar ook pijpen van belangrijke pijpenmakers, omdat voor deze handel pijpen in de havens van 

vertrek en op de Amsterdamse pijpenmarkt werden gekocht. Zowel in Rostock als in Stralsund 

is een steelfragment gevonden van de Amsterdamse pijpenwinkelier Everd Dijkman.61 Ook dit 

duidt er op, dat een deel van de in deze havensteden aangevoerde pijpen in de haven van vertrek 

door zeelui gekocht is.

 De voornamelijk 18e-eeuwse pijpen die gevonden zijn nabij Bremen in de Weser 

(Warfletherkanal) en in de Hamme vormen een aparte groep.62 Op deze plaatsen meerden veel 

zeeschepen af. De hier gevonden pijpen zijn geen exportproducten, maar afval van de daar 

afgemeerde schepen. Wat opvalt aan deze grote groep pijpen is de dominantie van de Goudse 

pijpen en het voorkomen van een groot aantal verschillende merken. Dit komt goed overeen met 

de constatering dat in plaatsen nabij de kust een groter aantal merken gevonden is dan dieper 

in het land door de individuele aankopen van schepelingen in de havens van herkomst. Dat er 

in havens pijpen met veel verschillende merken gevonden worden is een algemeen verschijnsel 

en is bijvoorbeeld ook bekend uit het materiaal dat gevonden is in de quarantainehaven van 

Pomègues bij Marseille.63 

 Ook de groep merendeels 18e-eeuwse pijpen die op het strand in Goting op het eiland 

Föhr gevonden zijn, vormen eveneens een aparte groep. Een deel van de namen van Goudse 

pijpenmakers die op de stelen van deze pijpen staan komen in Duitsland verder niet voor.64 Ook 

de merken die op de pijpen staan behoren niet tot de vaak in Duitsland aangetroffen merken. Het 

vermoeden bestaat dan ook dat deze pijpen in Amsterdam op de pijpenmarkt of bij winkeliers in 

de havens van vertrek door zeelui gekocht en op het eiland achtergelaten zijn. 

 De meeste pijpen die bij opgravingen in Duitsland gevonden zijn, zijn van de porceleijne 

kwaliteit. Naar sommige andere gebieden, zoals bijvoorbeeld de Lofoten, werden alleen fijne 

pijpen (de een na beste kwaliteit) uit de 18e eeuw verscheept. Deze vondsten zijn gedaan bij 

de resten van een oude vissershut in Kabalvåg. Kennelijk waren de vissers van de Lofoten niet 

geïnteresseerd in de hoogste en dus duurdere kwaliteit, maar werd ook de groffe pijp niet naar 

60  Voorbeeld zijn de opgegraven pijpen in Einbeck. Heege, 2003, p. 11-68.
61  Everd Dijkman had zijn winkel in de Gasthuissteeg en was van 1729-1747 werkzaam. Zijn weduwe zette de handel voort 
van 1747-1767, naast het stadhuis. Van der Lingen, 2016, p. 108.
62  Kewel, 2008. Een moeilijkheid bij deze ongepubliceerde aantekeningen is dat de datering van deze pijpen onvoldoende 
goed is gebeurd en dat, omdat de pijpen niet zijn afgebeeld, de datering niet te corrigeren is.
63  Gosse, 2007, p. 120-149.
64  Vriendelijke mededeling Rüdiger Articus, 9 december 2014. Het betreft de handelaar Dirk Entvogel (1744-1769), 
Hendrika Mulder, de weduwe van de pijpenmaker Franciscus Cornelis Kruijsheer(1821-1848, weduwe 1848-1853), familie Eling 
(18e eeuw), Familie Mullaart (1733-1756). | 369
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deze eilanden verscheept. De hier gevonden pijpen droegen merken van meer belangrijke 

pijpenmakers, maar ook van minder bekende pijpenmakers.65 Van gerichte export zal hier geen 

sprake zijn geweest en het is aannemelijk dat de pijpen zijn meegenomen door handelaren 

die daar de stokvis kochten. Dat hier zowel merken van belangrijke als van minder belangrijke 

pijpenmakers zijn aangetroffen zegt iets over de inkoop van deze pijpen. Kennelijk waren dus 

bij de, vermoedelijk, Amsterdamse pijpenwinkeliers alle soorten pijpen te koop die door de 

zeevarenden werden meegenomen om op de plaats van bestemming te verhandelen. 

Merkentrouw en de export op merk

In de literatuur wordt algemeen aangenomen dat pijpen met vooral belangrijke merken 

veelal op merk werden verkocht, waardoor consumenten voorzien konden worden van 

pijpen met het door hen geprefereerde merk.66 Een Nederlands voorbeeld is de aankoop 

van pijpen met steeds hetzelfde merk door de sociëteit Felix Meritis in Amsterdam in de 

periode 1794-1861.67 In het algemeen valt merkentrouw archeologisch moeilijk aan te 

tonen. Slechts uit een beperkt aantal gebieden zijn pijpen met één merk, die stammen uit 

een langere periode dan het leven van een van de betreffende pijpenmaker, in voldoende 

aantallen teruggevonden. Waarschijnlijk is, als meer materiaal voor analyse beschikbaar komt, 

merkentrouw in meer gebieden aantoonbaar. In Thüringen is merkentrouw bijvoorbeeld 

duidelijk aantoonbaar. Daar komt, bij een aantal merken, het verschijnsel voor dat pijpen 

met een bepaald merk over een langere periode dan het leven van een pijpenmaker in zowel 

Erfurt als bij Weimar uit de gracht van de Waterburcht Kapellendorf tevoorschijn zijn gekomen. 

Vaak werd bij belangrijke exportmerken ook de ‘calandisie’ bij de overdracht verkocht, 

waarbij zowel de contracten met de afnemers als die met de schippers werden verhandeld.68 

Ook kwamen in Thüringen dezelfde merken in meerdere vondstcomplexen voor, zoals in Weimar, 

Erfurt en Altenburg. Het was dus kennelijk niet één pijpenmaker die exporteerde, maar het 

was de tussenhandel die, vermoedelijk naar aanleiding van de consumentenvraag, pijpen met 

bepaalde merken leverde.69 Bij de merken Leeuw in de Hollandse tuin, de Vos op zijn gat, de 

Both en de Molen is dit het geval. Kwalitatief hoogwaardige pijpen van bekende pijpenmakerijen 

waren voor de handelaren die over grote afstanden in Duitsland pijpen verhandelden een geliefd 

product.70 Twee van de merken worden onderstaand nader besproken.

•	 Bijzonder is de tot op heden gevonden verspreiding van het merk de Both (zie afbeelding 

1.1.1. en 2.3.1.6.). Deze is met 12 exemplaren uit Weimar en Erfurt veelvuldig in Thüringen 

gevonden. Dit duidt op een geregelde import. De meeste exemplaren zijn toe te schrijven aan 

Gerrit Verschut die het merk voerde van 1722 tot 1772. Hij was een belangrijke pijpenmaker 

65  Bekende pijpenmakers zoals Willem de Vet, Jan Arijse Danens , Anthonie en Jan Soufree en Arij Versluijs. Het merk de 
Twee klaverbladen is het meeste (6x) aangetroffen. Deze pijpen zijn vervaardigd door Joost Bloed. Daarnaast ook merken van 
pijpenmakers waarvan de pijpen zelden in het buitenland worden aangetroffen. Stam, 2008, p. 2000-2002 en Stam, 2010, p. 
2240-2241. 
66  Duco, 2003, p. 28.
67  Dit betrof pijpen met het merk 96 gekroond van de pijpenmakers Pieter Stomman en J. M. van der Want Pzn. Van der 
Lingen, 2013, p. 70.
68  Duco, 2003, p. 41. De schippers verrekenden het geïnde geld van de verscheepte lading met hun kosten.
69  Stam, 2007, p. 1838-1844.
70  Biermann, 2005, p. 116.370 |
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die bij de quotisatie van 1743 werd aangeslagen en die bovendien ook een bestuurder van 

het gilde geweest is. Zijn pijpen gemerkt met de Both waren van de porceleijne kwaliteit en 

dus zeer geschikt voor de export. Uit de rest van Duitsland is slechts één later exemplaar 

bekend uit Embden. De pijpen uit de gracht van de burcht Kapellendorf bij Weimar zijn 

tussen 1730 en 1800 vervaardigd en stammen deels ook uit de periode van na de dood van 

Verschut. Dit, maar ook het feit dat de pijpen gemerkt met de Both in verschillende delen 

van de stad Erfurt zijn gevonden, duidt op een belangrijke rol voor de tussenhandel, omdat 

een pijpenmaker zo ver van huis moeilijk een relatie met meerdere individuele klanten kan 

onderhouden.71 Stelen met de naam van Gerrit Verschut zijn in Weimar 3x, in Altenburg 2x 

en 28x in Erfurth gevonden. Dit ondersteunt bovenstaande analyse in sterke mate.

•	 Het merk de Vos op zijn gat is gedurende een lange periode in Gouda gezet. Het was een 

belangrijk merk. Jacob de Vos, een van de belangrijkste eigenaren van dit merk, werd 

in de quotisatie van 1743 aangeslagen en is ook bestuurder van het gilde geweest. In 

Aarlanderveen/Alphen is dit merk veelvuldig nagezet wat ondermeer blijkt uit vondsten langs 

de Aarkade uit de periode 1760-1780.72 Ook in het vondstmateriaal van een pottenbakker 

aan de Gouwesluisseweg in Alphen uit de periode 1734-1739 is dit merk gevonden.73  

Van de Goudse pijpen met het merk Vos op zijn gat zijn in Duitsland rond Hamburg 2, in 

Berlijn 2 en aan de Oostzeekust 1 exemplaar gevonden. Deze pijpen zijn gemaakt in geheel 

verschillende perioden tussen het midden van de 17e eeuw tot het midden van de 19e 

eeuw. Op basis van deze gegevens kan geen gerichte export naar deze gebieden worden 

aangenomen. In Weimar (Thüringen), waar 5 exemplaren en een steel met de naam van 

Jacob de Vos uit de periode 1735-1780 in de slotgracht van de waterburcht Kapellendorf zijn 

gevonden, lijkt wel van export over een langere periode sprake te zijn.74 Ook in Altenburg 

zijn 13 stelen met zijn naam gevonden. Jacob de Vos voerde het merk van 1729 tot 1755, 

waarna zijn weduwe Hester Dirka het merk tot 1757 bleef voeren, waarna Jan van Rossen 

het merk eerst huurde en vanaf 1777 in eigendom had. Opvallend is dat in het materiaal 

uit de gracht van de waterburcht Kapellendorf een door Jacob de Vos speciale voor Leipzig 

vervaardigde pijp aanwezig was (met wapens van Sachsen en Leipzig). Kennelijk had deze 

pijpenmaker ook export naar Leipzig. In Leipzig zijn tot op heden nog geen pijpen met het 

merk de Vos op zijn gat aangetroffen. Alle in Duitsland gevonden pijpen met dit merk zijn 

van porceleijne kwaliteit. Pijpen met de andere twee merken van Jacob de Vos: Cinq en HHH 

zijn niet in Duitsland gevonden. Ook hier lijkt dus van een gerichte export naar Midden-

Duitsland sprake te zijn en eveneens van merkentrouw bij Weimar.

Merkentrouw, maar ook het belang van relaties, is ook aantoonbaar uit het materiaal uit de 

Baai van Gdansk, bijvoorbeeld bij het merk het Wapen van Gouda, waarvan ook al 17e-eeuwse 

exemplaren gevonden zijn. Merkentrouw gold vermoedelijk ook voor het Wapen van Amsterdam 

71  Stam, 2007, p. 1840.
72  Meulen, 1986, p. 77.
73  Van der Lingen, 2018, p. 69.
74  Stam, 2007, p. 1839. | 371
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en sommige andere merken, maar is op basis van dit vondstmateriaal moeilijker aantoonbaar 

omdat stadsafval en afval van schepen door elkaar voorkomt. Pijpen gemerkt met het Wapen 

van Gouda zijn uit de periode 1660-1815 teruggevonden op de stranden van de Baai van Gdansk. 

In totaal 539 stuks, waarmee dit het meest frequent voorkomende merk in dat gebied is ( 16,5 

%). Ook in de wrakken W-21 en W-52, die in de Baai van Gdansk gevonden zijn, was dit merk 

frequent aanwezig. Het zwaartepunt van de vondsten ligt in de periode 1730-1775. Aangenomen 

mag worden dat, gelet op de importbeperkingen, het merendeel voor 1756 aangevoerd zal 

zijn. In die periode hebben zes verschillende pijpenmakers dit merk achtereenvolgens gezet. 

Mogelijk was daarvan Gillis Gerritsz. de Knippel, die dit merk van ca. 1710 tot 1739 in bezit 

had, de belangrijkste. Het merk is lang beschouwd als een minder belangrijk merk. Vermoedelijk 

is dit merk een belangrijk merk geworden sinds de Knippel dit merk in bezit had. De Knippel 

was lid van het gildebestuur en in 1736 samen met Jan Danens overluide van het gilde en dus 

geen onbeduidende pijpenmaker. De Amsterdamse pijpenhandelaar Dirck Entvogel heeft in het 

tweede kwart van de 18e eeuw pijpen laten maken door pijpenmakers die dit merk bezaten 

en hij heeft deze pijpen laten voorzien van zijn naam op de steel.75 Maar ook pijpenstelen met 

de namen van de pijpenmakers Gillis Gerritsz. de Knippel (1702-1739), Egbert Jonkman (1761-

1767), en Jan van der Werf (1767-1790), die alle drie het Wapen van Gouda als merk voerden, 

zijn in Polen frequent aangetroffen. Vermoedelijk heeft de pijpenhandelaar Entvogel de export 

van de pijpenmaker de Knippel overgenomen na ca. 1730 of na diens dood voortgezet met zijn 

eigen naam op de steel. Na het overlijden van Entvogel in 1762 hebben Jonkman en later van der 

Werf de export naar Polen voortgezet.76 De Laatste vermoedelijk via zijn broer, de Amsterdamse 

pijpenkoopman Jacob van der Werf.77 Ook in Torun, in het Poolse binnenland, wordt dit merk 

veel gevonden en ook zijn er exemplaren uit Moskou en uit Tallinn ( Estland) bekend.78 

79

Omdat dit merk over een periode die meerdere werkzame levens van pijpenmakers omvat, 

75  Van der Lingen, 2015, p. 149-164.
76  In de periode dat de pijpenmakers Frans Willemsz. Soet, Hendrik Spruit, Jan Abrahamsz. de Vet en diens weduwe 
en Willem de Vet het merk Wapen van Gouda in eigendom hadden (1739-1761) is de export vermoedelijk via Entvogel 
afgewikkeld. 
77  Opvallend is dat ook het merk Man op de sjees veel in Polen gevonden is. Dit merk was in eigendom bij respectievelijk 
Jan van der Werf en Cornelis van der Werf, broers van de handelaar Jacob van der Werf.
78  Mogelijk zijn er pijpen vanuit Gdansk verder geëxporteerd naar andere delen van het Oostzeegebied.
79  Uit: Helbers en Goedewaagen, 1942, p. 171.

AFBEELDING 4.4.1.: 
Verpakkingsmerk van 
Egbert Jonkman, 
1761-1776. 79
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naar Polen is geëxporteerd, is ook dit een duidelijk voorbeeld van merkentrouw en gerichte 

export van pijpen met een merk waar kennelijk in Polen vraag naar was. Bijzonder is wel dat de 

pijpenmakers, na de Knippel, die via de Amsterdamse pijpenhandelaar Dirck Entvogel naar Polen 

geëxporteerd hebben, allen minder belangrijke pijpenmakers waren, die vermoedelijk hierdoor 

hun bedrijf flink hebben kunnen vergroten.80 

 Uit bovenstaand voorbeeld blijkt niet alleen merkentrouw, maar dit is tevens een duidelijk 

voorbeeld van het belang van relaties voor een succesvolle export en daarmee een behoorlijke 

omzet. Mogelijk werd ook de export van de merken Man op de sjees (pijpenmaker Jan van der 

Werf) en L gekroond (pijpenmaker Frans Verzijl) naar Polen, die ook veel in Polen zijn aangetroffen, 

deels door Jacob van der Werf verzorgd. 81 Dit wordt ondersteund door het feit dat van der Werf 

bij Gouda’s grootste pijpenmaker en handelaar Frans Verzijl in de periode 1791-1801 voor 2.695 

gulden aan pijpen heeft gekocht.82 

 Een ander voorbeeld van merkentrouw is in België gevonden. In Roeselare is een groep van 6 

pijpen gevonden, die tussen 1635 en 1720 vervaardigd zijn en gemerkt zijn met IW.83 Dit is een 

hoog aantal gelet op de geringe aantallen Goudse pijpen die uit die periode in Roeselare zijn 

teruggevonden. Dit zijn alle pijpen die aan leden van de Goudse familie Witsius kunnen worden 

toegeschreven. Kennelijk was er tussen de familie Witsius en een handelaar die pijpen naar 

Roeselare verkocht een vaste en langdurige verkooprelatie, waarbij kennelijk verkoop op merk 

over een periode langer dan het leven van een pijpenmaker aan de orde was.

Andere voorbeelden van export op merk kunnen zelden uit de archieven maar wel vaker uit 

archeologische data gehaald worden en voorts is bekend dat een aantal pijpenhandelaren en 

tabaksfabrikanten/handelaren specifiek pijpen met een bepaald merk verkochten (zie paragraaf 

2.4.1.). Ook een aantal grote pijpenmakers leverde pijpen zowel tot aan de lokale handelaren 

en pijpenwinkeliers in het buitenland als ook aan de grote handelaren in de havensteden. Een 

goed voorbeeld van een handelaar die rechtstreeks tot diep in het binnenland leverde was 

Frans Verzijl.84 Dat Frans Verzijl ook naar handelaren in de havensteden exporteerde is uit 

de Goudse archieven bekend. Zo werd in 1753 vermeld dat Frans Verzijl, Bastiaan Overwesel 

en Jan Danens al 23 jaar voor eigen rekening schepen naar Hamburg bevrachtten.85 Verder 

80  Van der Lingen, 2015, p. 153-156, laat zien dat pijpen met het Wapen van Gouda naar nog veel meer landen zijn 
geëxporteerd dan alleen naar Polen. Niet alleen naar meer plaatsen in het Oostzeegebied, Zweden en Zwitserland, maar ook 
naar Suriname en Curaçao en via de VOC naar Zuid-Afrika en Japan (Dejima). 
81  Van der Lingen, 2015. p. 160 laat ook zien dat er relaties waren tussen de familie de Licht, van der Werf en Frans Verzijl, 
welke relaties geleid hebben tot de mogelijkheid voor Frans Verzijl om een tweede merk te gebruiken. Zie ook Duco, 2004, 
over het merk L gekroond.
82  Van der Lingen, 2015, p. 161.
83  Goderis, 1982, p. 76 en Goderis, 2010, p. 127. 
84  Deze verspreiding door bijvoorbeeld geheel Duitsland blijkt uit de financiële administratie van de Firma Frans Verzijl & 
Zoonen in het Rotterdamse archief. Tussen 1790 en 1810 werden veel pijpen naar veel afnemers verzonden in Altona, Bremen, 
Hamburg en Itzehoe. Regelmatig waren er ook zendingen naar Leipzig en incidenteel naar “Arnstadt, Augsburg, Baruth, 
Bracksiehl/Braecksiehl, Dusseldorp, Emden, Erfurth, Essen, Flensburg, Frankfurt, Gluckstatt, Keulen, Lubenau, Memingen, 
Naumburg, Nurnberg, Ohtcel??, Oldenburg, Osnabruck, Ovilgunne/Ovelgönne, Ransbach bij Coblentz en Scharmbeck”. 
Vriendelijke mededeling B. van der Lingen, 01-04-2015
85  Van der Meulen, 1981, p. 55. | 373
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stuurde Frans Verzijl ook schepen met pijpen naar Altona en in mindere mate naar Bremen.86 

Vanaf deze havens vond door handelaren doorvoer plaats naar noordelijke bestemmingen 

zoals Zweden, Polen en Rusland. Ook het Duitse achterland werd deels van hieruit bediend.  

Op een velletje dat op de zending pijpen werd gelegd van Frans Verzijl van rond 1750 zijn twee 

tekstlinten aangebracht met de volgende twee teksten: ‘TOBAK UND PFEIFEN SEIN BEI GROS UND 

KLEIN GEMIJN’ en FRANS VERZIJL IN GOUDA FABRICIRT ALLE SORTE VON PFEIFFE’ (afbeelding 

4.4.2.). Het opnemen van deze Duitstalige aanbevelingen op zijn verpakkingsmerk laat zien dat 

de relatie met de Duits sprekende handel, ook in kleinere hoeveelheden, voor hem van groot 

belang was.87

88

Op sommige archeologische vindplaatsen komen grote concentraties van pijpen met een merk 

voor. Vermoed kan worden dat dit pijpen uit één partij betreft. Meestal gaat het daarbij om 

weggegooide gebroken pijpen, maar ook bijvoorbeeld pijpen van een etablissement. Dit soort 

concentraties is mogelijk niet afkomstig van gerichte export. Voorbeelden zijn: 21 pijpen uit de 

periode 1680-1700 gemerkt met de Melkmeid uit de opgraving van de Adamspforte uit Bremen 

en uit diezelfde opgraving 18 pijpen uit dezelfde periode gemerkt met de Juffrouw met de 

Kipperson en 15 pijpen met de B gekroond uit de periode 1700-1739 alsmede 23 pijpen gemerkt 

met VD monogram van rond 1700. Vijfenvijftig pijpen met VD monogram zijn gevonden in de 

opgraving Teerhof in Bremen uit de periode 1700-1720. Ook de 177 pijpen met het merk CVD 

monogram uit de opgraving Adamspforte uit de periode 1690-1710 zijn een duidelijk voorbeeld 

van concentraties van vondsten. Ook uit andere delen van Duitsland, uit Zuid-Afrika en uit Japan 

zijn dergelijke voorbeelden bekend.

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat het aantonen van gerichte export niet 

eenvoudig is. Ondanks deze moeilijkheid om te weten hoe een pijp ergens terecht is gekomen 

is door de archeologische vondsten wel waarschijnlijk dat de gerichte export en daarmee de 

86  Hierover zijn tal van vermeldingen te vinden in de Goudse Kamerboeken van 1752 tot 1754 in het Streekarchief Hollands-
Midden. Altona is thans een deel van Hamburg.
87  Helbers en Goedewaagen, 1942, p. 195.
88  Uit: Helbers en Goedewaagen, 1942, p. 195.

AFBEELDING 4.4.2.: 
Verpakkingsmerk van 
Frans Verzijl. 88
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verkoop op merk, slechts een beperkt deel van de handel in pijpen uitmaakte. Vermoedelijk 

werden zelfs veel minder dan de helft van de pijpen op merk verkocht aan de eindverbruikers. 

Slechts voor de meest belangrijke merken was verkoop op merk van doorslaggevend belang. 

Wat Duco in hoofdstuk III en IV van zijn boek over merken en merkenrecht zegt moet dan ook 

verstaan worden als vooral van toepassing op de merken die het grootste belang hadden.89 Maar 

ook deze pijpen werden daarnaast via de minder op merk gerichte tussenhandel en ook door 

individuele zeelui uitgevoerd.

4.5. De effectiviteit van beperkende maatregelen en de niet geautoriseerde 
invoer

Aan de hand van twee voorbeelden kan de effectiviteit van beperkende maatregelen van andere 

overheden en daarmee de invloed daarvan op de Nederlandse kleipijpennijverheid, verkend 

worden. 

4.5.1. Amerika

In Amerika golden in de delen die onder Engelse bestuur vielen in de tweede helft van de 17e 

eeuw de Navigation Acts. Deze werden, zoals gesteld in paragraaf 4.1., in de 17e eeuw slechts 

beperkt gehandhaafd en in New York pas na 1679. Uit de grafiek 4.1.3. valt af te lezen dat al vanaf 

1660 de vondsten van Hollandse pijpen op de ‘Europese vindplaatsen’ begon af te nemen, terwijl 

de teruggang van het aantal vondsten op de ‘Indiaanse sites’ minder snel verliep.90 

Over het effect dat de Engelse verovering van Nieuw-Amsterdam op de export van Hollandse 

goederen naar Nieuw-Nederland en New York had is veel gespeculeerd.91 Vergelijking van het 

verlies van de materiële cultuur zoals door verschillende auteurs beschreven en de vermindering 

van de pijpenimporten in de tijd geeft inzicht of de Navigation Acts de enige of voornaamste 

rol gespeeld hebben bij de afname van het gebruik van de Hollandse pijp, of dat er andere 

factoren van belang waren. Twee veel aangehaalde visies op de invloed van de verovering 

op de materiële cultuur in dit gebied zijn die van Archdeacon en van Goodfried. Archdeacon 

stelt dat rond 1712 de Nederlandse elite haar invloed verloor en dat vanaf die tijd een radicale 

verengelsing plaatsvond.92 Dit wordt zeker niet bevestigd door de vondsten van pijpen, die na 

1660 op de ‘Europese vindplaatsen’ begonnen terug te lopen en rond 1712 nauwelijks meer 

werden gebruikt. De andere zienswijze van Goodfried gaat uit van een veel geleidelijker proces.93 

Het is de vraag of de door deze auteurs beschreven verandering van de materiële cultuur geheel, 

zoals deze auteurs doen, te verklaren is uit de vasthoudendheid van Hollandse families in New 

89  Duco, 2003, hoofdstuk 3 en 4.
90  Op de ‘Europese vindplaatsen’ namen de gemerkte Amsterdamse pijpen nog toe, maar daalden de aantallen ongemerkte 
pijpen, waardoor er in totaal een daling optrad.
91  Rothschild & Wall, 1985, p 64-65.
92  Archdeacon, 1976. Aangehaald in Rothschild & Wall, 1985, p. 65. Ook Deetz, 1993, p. 133, komt met betrekking tot de 
verandering van de materiële cultuur na de Amerikaanse vrijheidsoorlog op de plantage Flowerdew Hundred in Virginia met 
een vergelijkbare verklaring.
93  Goodfried, 1975. Aangehaald in Rothschild & Wall, 1985, p. 65. | 375
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York aan hun Nederlandse cultuur. Bedacht moet worden dat de materiële cultuur, zoals die uit 

opgravingen naar voren komt, in Nieuw-Amsterdam in het derde en laatste kwart van de 17e 

eeuw weliswaar een dominantie van Nederlands materiaal laat zien, maar dat de samenstelling 

van de bevolking niet in meerderheid Nederlands was. Zo was naar schatting in 1664 slechts 40% 

van de bevolking van Nederlandse origine. Het aandeel van de van oorsprong Engelse bevolking 

bedroeg toen ca. 15%.94 Na die tijd werd het aandeel van de Engelse bevolking alleen maar groter. 

De teruglopende aantallen Nederlandse pijpen lijken verband te houden met de afname van de 

aantallen inwoners van Hollandse afkomst. De handhaving van de Navigation Acts na 1679 zal dit 

proces zeker versneld hebben.

 Ook de duurzaamheid van goederen speelt een rol om te kunnen beoordelen of de materiële 

cultuur veranderde. Gebruiksgoederen die snel worden afgedankt, zoals pijpen, zullen vroeger 

bij het afval terechtkomen en daardoor lijkt het of deze goederen korter werden geprefereerd 

dan duurzamer zaken. Pijpen zijn daarom een goede graadmeter voor de werkelijke verandering 

van de materiële cultuur.

 Niet uit alle opgravingen komt hetzelfde beeld naar voren. In individuele gevallen zijn er 

verschillende patronen zichtbaar, afhankelijk van hoe zeer een familie aan de Hollandse identiteit 

vasthield. De volgende voorbeelden mogen dit illustreren. Een opgraving van twee putten in 

New York waar het huis van Cornelis van Tienhoven (secretaris van de West Indische compagnie) 

gestaan heeft laat zien dat in de put van voor 1655 enkel Amsterdamse pijpen van Edward Bird 

voorkomen , terwijl in de put die na 1680 in gebruik genomen is een groot aantal Engelse pijpen 

voorkwam, geen Amsterdamse en slechts één Goudse pijp. Kennelijk zijn de bewoners al vrij 

kort na de overname door de Engelsen van de kolonie overgegaan op het roken van Engelse 

pijpen. Een andere put, die te dateren is tussen 1647 en 1680/90 op het voormalige terrein van 

de Kierstede familie (Hans Kierstede was een chirurgijn in dienst van de WIC) laat zien dat deze 

familie vasthield aan het roken van Hollandse pijpen. Alle vondsten waren pijpen van Edward 

en Evert Bird en van Hendrik Gerdes, de man waar de weduwe van Edward Bird in 1668 mee 

trouwde en die vermoedelijk de handelscontacten van Bird overgenomen heeft.95 

 Kortom er zijn verschillende oorzaken geweest waardoor het aantal ingevoerde pijpen na 

1660 teruggelopen kan zijn. Op basis van het feit dat de Navigation Acts pas vanaf 1679 werden 

gehandhaafd is niet te verwachten dat het aantal ingevoerde pijpen uit Nederland al ruim voor die 

datum vanwege importbeperkingen ging teruglopen. Het is dus zeer waarschijnlijk dat onder de 

inwoners van Europese komaf er andere factoren waren die maakten dat velen overschakelden 

op de Engelse pijpen. De prijs van deze pijpen kan daar ondermeer debet aan geweest zijn, 

in een Europese cultuur waar voor velen verfijning niet het belangrijkste woord was. Mogelijk 

hebben veel inwoners van Hollandse herkomst de omschakeling van de Amsterdamse naar de 

Goudse pijpen, met een hogere prijs en grotere verfijning, niet gemaakt en waren voor hen de 

goedkopere en grovere Engelse pijpen goed genoeg. Dat de Indianen langer aan de traditionele 

Hollandse pijp vasthielden laat zien dat de Hollandse pijpen beschikbaar waren en dat zij kwaliteit 

belangrijk vonden. 

94  Van Gelder, 1983, p. 33.
95  Cantwell & Wall, 2001, p. 170-174.376 |
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Pas later in de jaren tachtig en negentig was de voornaamste oorzaak van de afname van de 

invoer vermoedelijk de beter handhaving van de invoerbeperkingen.

 De pijp is dus voor veel inwoners van Nederlandse herkomst een van de eerste zaken geweest 

die in hun materiële cultuur veranderde. 

 De invloed van de importverboden bleef lang voelbaar. Dertig jaar na de overname door de 

Engelsen worden hoofdzakelijk nog Engelse pijpen uit Bristol op de verschillende vindplaatsen 

aangetroffen. Uit de periode 1720 tot voorbij het midden van de 18e eeuw zijn nauwelijks 

Nederlandse pijpen uit dit gebied bekend. Dit stemt overeen met de vondsten van Nederlands 

aardewerk in New York, waar alleen vaatwerk dat voor het begin van de 18e eeuw geproduceerd is, 

is aangetroffen.96 Uit de periode rond de Amerikaanse vrijheidsoorlog (1775-1783) zijn wel weer 

enige vondsten bekend. Hieronder zijn nauwelijks pijpen van de grote exporteurs. De aantallen 

gevonden Goudse pijpen uit die periode zijn zo gering dat er geen conclusie aan verbonden kan 

worden. Wel lijkt het erop dat er geen sprake was van echte import, maar dat de aangetroffen 

pijpen vooral door zeelieden zijn meegenomen al of niet als speculatieve investering. Dit wordt 

ondersteund door het feit dat in de periode 1722-1801 er in advertenties in kranten uit New York 

geen vermeldingen te vinden zijn van aanvoer van Nederlandse pijpen.97 Zie ook paragraaf 3.4.2., 

waar het wrak van een Nederlands schip dat gevonden is in de Roosevelt Baai op de zuidoever 

van de Delaware Baai wordt beschreven. Het laat zien dat dit schip pijpen als speculatieve 

investering aan boord had.

4.5.2. Duitsland en Polen

Van de Duitse invoerverboden was, zoals betoogd in paragraaf 3.1.1.1., die in Pruisen de 

belangrijkste. In Duitsland lijken de aantallen ingevoerde pijpen na 1754 in Brandenburg en aan 

de Oostzeekust harder terug te lopen dan aan de Noordzeekust en het Wesergebied (zie grafiek 

4.2.1.), maar de verschillen zijn onvoldoende om hier harde conclusies aan te verbinden. In Polen 

(zie grafiek 4.2.3.) is eveneens een terugval in het aantal ingevoerde pijpen zichtbaar.98 Maar 

ook hier zijn geen harde conclusies te trekken. Het feit dat uit deze grafiek blijkt dat er nog 

een aanzienlijke import was in Pruisen, ondanks de mercantilistische maatregelen, laat zien dat 

deze maatregelen maar in beperkte mate effectief waren. De klacht van de belangrijke Goudse 

pijpenmakers is daarmee niet onwaar, maar de situatie veroorzaakt door deze maatregelen was 

minder dramatisch dan uit hun klacht kan worden afgeleid. 99 Ook kan niet gesteld worden dat 

vooral de gerichte export getroffen werd, omdat juist van de meer belangrijke pijpenmakers 

in deze periode relatief meer pijpen bij opgravingen worden aangetroffen. Dit duidt juist op 

vraaggerichte export en het belang van belangrijke merken. Kennelijk was in de tweede helft 

van de 18e eeuw het merk belangrijker dan in de eerste helft van die eeuw en werden door de 

consumenten vaker pijpen van bepaalde merken gevraagd. Duidelijk is dat de grenzen, veelal 

de havens, waar gecontroleerd moest worden en waar belasting geheven werd een weinig 

96  Janowitz, 1993, p. 21.
97  Asa, 1973, p. 34-96.
98  De piek in de grafiek 4.2.3. in de periode 1761-1770 wordt in hoge mate bepaald door de dateringsmethode en dient in 
feite verdeeld te worden over de periode 1750-1780/90.
99  Goedewaagen, 1942, p.11. | 377
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sluitend controlesysteem hadden. Dit is in overeenstemming met de onderregistratie die in alle 

havenboeken van de Oostzee havens zichtbaar is. Ook het feit dat de productie van de Oost-

Pruisische fabrieken te klein was om deze gebieden van alle benodigde pijpen te voorzien, zal 

een rol gespeeld hebben.

Concluderend kan gesteld worden, mede op basis van de paragraaf 3.1., dat heffingen en 

verboden om de invoer van Nederlandse pijpen tegen te gaan in continentaal Europa minder 

effectief waren dan meestal wordt aangenomen. Een aantal van deze maatregelen heeft zeker 

fors bijgedragen aan de beperking van de uitvoer, maar deze maatregelen kunnen niet gezien 

worden als maatregelen die de Goudse nijverheid zo hebben beïnvloed dat daardoor het verval 

eerder intrad, zeker niet omdat de belangrijkste maatregelen, die van Pruisen, pas kwamen 

nadat de Goudse nijverheid al over haar hoogtepunt heen was. Wel hebben deze maatregelen 

met name in de periode na het midden van de 18e eeuw bijgedragen aan de versnelling van het 

verval.

 De Engelse invoerbeperkingen waren wel effectief. Dat gold ook in Amerika na ca. 1700. Daar 

is wel zichtbaar dat veranderingen in de materiële cultuur onder invloed van de overname door 

Engeland daar de invoer van pijpen al eerder hebben doen teruglopen dan verwacht zou mogen 

worden op basis van de handhaving van de Navigation Acts. Voor Engeland zijn invoer beperkende 

maatregelen vrijwel continu van kracht geweest en er is daardoor geen effect geweest op de 

ontwikkeling en neergang van de Nederlandse pijpennijverheid. 

4.6. Welke pijpenmakers waren de belangrijkste exporteurs

4.6.1. De analyse van de vondsten van Goudse pijpen

Als aangenomen wordt dat het vooral de pijpenmakerijen met belangrijke merken waren die veel 

geëxporteerd hebben, dan is het belangrijk om na te gaan of dit ook uit archeologisch onderzoek 

blijkt. Dit is des te meer van belang omdat over de omvang en het belang van de individuele 

pijpenmakerijen weinig systematische kennis bestaat en de gegevens daarover ook in de archieven 

incidenteel en fragmentarisch voorhanden zijn. Ook Duco heeft geen poging gedaan om daarover 

systematisch uitsluitsel te geven. Zo schrijft hij over de Goudse pijpenmakers ‘Van de ongeveer 

250 merken die in 1755 worden gevoerd, blijkt slechts een klein aantal van groot belang te zijn. 

Dat zijn de merken waarop de oude rechten van merkuitbesteding nog rusten ….. Daarnaast 

hebben ongeveer vijftig bedrijven een respectabele omvang, waar een merk van renommee 

in eigen werkplaats wordt geëxploiteerd.’ 100 Het blijft een inschatting welke bedrijven tot de 

bedrijven met een respectabele omvang behoren. In sommige artikelen geeft Duco wel enkele 

merken of pijpenmakers aan die van groot belang waren, maar steeds wordt dit aangegeven 

in een bepaalde context.101 Ook slechts weinig andere auteurs laten zich hierover uit. Om toch 

100  Duco, 2003, p. 40.
101  Zie bijvoorbeeld Duco, 2004, p. 79 en 86. 378 |
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een indruk te krijgen van wat de meest belangrijke Goudse merken in een bepaalde periode 

waren, is een aantal lijstjes gehanteerd die daarbij behulpzaam kunnen zijn. Het samenstel van 

deze lijstjes wordt verder aangeduid met ‘het toetsingskader’. 102 Hiervoor is in de eerste plaats 

gekeken naar de merken met het recht op uitbesteding (zie paragraaf 2.3.) zoals die in 1734 en 

1755 zijn geadministreerd en naar de lijsten van de quotisaties van 1715 en 1743. Aanvullend 

daarop is de lijst van bestuurders van het gilde gehanteerd en is ook nog gekeken naar specifieke 

opmerkingen in de literatuur over bepaalde merken en pijpenmakers. Aanvullend is de lijst van 

grote kleileveranties in de periode 1664-1670 in de analyse betrokken en is gekeken naar de lijst 

van leden van de Maatschappij der Pijpenbakkers en is aandacht besteed aan de merken die ook 

in Alphen gezet zijn omdat dit veelal belangrijke Goudse merken betreft. Elk van deze lijstjes is 

hoogstwaarschijnlijk niet compleet doordat registratie veelal niet erg nauwkeurig plaatsvond. 

Bovendien zijn in deze lijstjes niet enkel de meest belangrijke pijpenmakers vertegenwoordigd. 

Om een voorbeeld te noemen, niet alleen eigenaren van de grootste bedrijven waren in het 

gildebestuur opgenomen, maar ook soms die van kleinere bedrijven. Ook lijstjes als de leden 

van de maatschappij der pijpenbakkers en die van de grote kleileveranties zijn niet volledig en 

geven geen uitsluitsel over de ontwikkeling en omvang van deze bedrijven. Vergelijking van het 

samenstel van deze lijsten (verder te noemen toetsingskader, opgenomen als bijlage 1) met 

lijsten van de merken die in verschillende periodes het meest bij opgravingen gevonden zijn 

(bijlage 9) geven meer inzicht in het belang van de diverse bedrijven. Omdat er weinig gegevens 

beschikbaar zijn over veranderingen van het belang van de individuele merken in de tijd kon dit 

aspect onvoldoende in dit onderzoek worden meegenomen.

 Als ervan wordt uitgegaan dat pijpenmakers van de belangrijkste bedrijven hun pijpen vooral 

op merk verkocht hebben, zoals door Duco gesteld wordt, dan kan verwacht worden dat de meest 

belangrijke merken, dus de merken met recht op uitbesteding, in veel grotere aantallen in het 

archeologische materiaal aanwezig zullen zijn dan andere merken.103 Deze pijpenmakers konden 

door de uitbesteding van het vervaardigen van pijpen met hun merk bij andere pijpenmakers de 

beste kwaliteit tegen de laagste prijs leveren. Voor de merken van pijpenmakers die een gering 

debiet hadden gold het belang van verkoop op merk niet. Voor hen was het merk meer een 

reglementaire vereiste dan een aanbeveling voor de verkoop. Het valt dus te verwachten dat 

in het archeologische materiaal een duidelijke driedeling zichtbaar is: de merken met het recht 

op uitbesteding die zeer veel voorkomen, merken met een groot renommee maar zonder recht 

op uitbesteding die vaak voorkomen en een grote groep merken die meer incidenteel worden 

aangetroffen. Voorts mag verwacht worden dat de pijpenmakers, die een merk met het recht op 

uitbesteding hadden, naar meer gebieden uitgevoerd zullen hebben dan de andere pijpenmakers. 

Hun potentiële capaciteit was immers vele malen groter dan die van andere pijpenmakers.

 Ook wordt daarom in deze paragraaf, voor zover de gegevens een analyse toelaten, gekeken 

naar welke gebieden de individuele pijpenmakers hun producten hebben afgezet. Het is te 

verwachten dat op basis van bestaande handelsrelaties verschillende pijpenmakers naar 

verschillende gebieden geëxporteerd hebben. Ook binnen Nederland zijn dergelijke patronen in 

102  Zie bijlage 1, toetsingskader.
103  Duco, 2003, p. 28. | 379
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een enkel geval zichtbaar. Zo leverde Sijmen van Os, met het merk SVO, in de eerste helft van de 

18e eeuw zeer veel tabakspijpen naar West-Friesland; Thiel Jansz. Proost (1636-1691, merk TIP) 

op zijn beurt leverde veel naar Zeeland en worden pijpen met het merk de Schaatsenrijder van 

rond 1750 veel in de omgeving van Den Bosch gevonden.104 In Vlissingen worden van na 1720 

veel kwaliteitspijpen met het merk WS gevonden en na 1740 vooral kwaliteitspijpen met de 

merken Wapen van West-Friesland, BWB en S gekroond.105

 Bedacht moet ook worden dat uit vele landen en regio’s nog onvoldoende pijpen zijn opgegraven 

om harde uitspraken te kunnen doen (zie paragraaf 3.4.). Bovendien zijn, bijvoorbeeld in Zweden, 

ook heel wat ongemerkte pijpen gevonden waarvan bijvoorbeeld als herkomst Amsterdam kan 

worden vastgesteld, maar die niet aan een pijpenmaker zijn toe te schrijven en waarvan dus niet 

kan worden vastgesteld of hier van echte export sprake was. 

 Om inzicht te krijgen in de verdeling van de aantallen per merk is voor de verschillende 

vondstgebieden, waar voldoende vondsten zijn gedaan om een analyse mogelijk te maken, is een 

Pareto-analyse uitgevoerd.106 Het blijkt dat in al deze gebieden de aantallen vondsten per merk 

een sterk overeenkomstige verdeling vertonen. Een voorbeeld, opgenomen in bijlage 10, van de 

Japanse vondsten uit de 18e eeuw is dan ook representatief voor dit soort verdeling van merken 

in de vondstspectra per gebied. Opvallend is dat het verwachte patroon, van merken waarop 

een recht op uitbesteding bestond die zeer vaak zouden voorkomen, belangrijke andere merken 

die geregeld voorkomen en andere merken die incidenteel voorkomen, niet is gevonden. In feite 

laat de Pareto- analyse zien dat er een geleidelijke en regelmatig aflopende curve is van merken 

die vaak naar merken die zelden voorkomen. Nergens zijn er tussen de drie onderscheiden 

categorieën van merken duidelijke grenzen in deze grafieken naar voren gekomen. Bovendien 

blijkt het aantal merken dat geregeld of vaak gevonden is gering.

In de eerdere paragrafen zijn al een aantal aspecten van de Goudse vondsten besproken. In 

bijlage 9 is een overzicht (tabellen 9.1., 9.2. en 9.3.) opgenomen van de merken die frequent 

gevonden zijn en de vindplaatsen daarvan. Slechts voor vier gebieden, Nieuw-Amsterdam/New 

York, Dejima, Duitsland en Zweden zijn er voor de 17e eeuw voldoende vondsten beschikbaar 

om een analyse te maken van de belangrijkste merken. De vondsten van elders van pijpen met 

dezelfde merken zijn daarbij vermeld. Voor de 18e eeuw zijn in een tabel de gebieden: Dejima, 

Duitsland, Polen Baai van Gdansk, Polen binnenland en Zweden opgenomen. Aan de hand van 

deze tabellen wordt ingegaan op welke conclusies getrokken kunnen worden ten aanzien van 

de handel op merk. De merken die in deze tabellen onderstreept zijn, zijn merken die tot de 

sterke merken behoren op basis van het toetsingskader. Met schuine letters zijn de duidelijk 

zwakke merken aangegeven. De overige merken behoren tot de gewone goede merken of het 

zijn merken waarover geen uitspraak gedaan kan worden. 

104  Vriendelijke mededeling Jan van Oostveen 7-3-2014. Rondbodempijpen met WS waren in het midden van de 18e eeuw 
populair bij zeevarenden. Uitvoer vanuit Vlissingen lijkt een mogelijkheid te zijn. Zie Duco, 2006, p. 2.
105  Duco, 2006 wijt het beperkte aantal merken dat in Vlissingen wordt gevonden aan de handelsrelaties die nodig waren 
voor de vaste inkoopcontracten voor de handel overzee. 
106  De Pareto-analyse laat een grafiek zien waarbij de aantallen van de gevonden pijpen per merk zijn weergegeven in de 
volgorde van veel voorkomend naar incidenteel voorkomend. Zie bijlage 10.380 |
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Merken die minder dan 2% uitmaken van de 17e-eeuwse vondsten zijn in de tabel 9.1. niet 

opgenomen. De aanduiding + betekent dat dit merk ook in dat betreffende gebied is aangetroffen, 

maar minder dan 2% van de vondsten uitmaakt. In tabel 9.3 is deze grens op 1% van de vondsten 

gelegd, omdat het archeologische materiaal uit de 18e eeuw aanzienlijk omvangrijker is dan 

dat uit de 17e eeuw en de toevalsfactor van vondsten daardoor minder is. Het stellen van een 

ondergrens is altijd arbitrair (zie ook de Pareto-analyse en het gestelde in paragraaf 1.1.3.).

 Door de scheidslijn tussen de vondsten (opgenomen in tabel 9.1. en 9.3 van de bijlage) te 

leggen op de grens van de 17e en 18e eeuw, worden er twee merken die in grotere aantallen 

voorkomen niet meegeteld. Deze twee merken zijn in tabel 9.2. opgenomen en daar zijn aantallen 

aangegeven en geen percentages. 

 Voor andere centra dan Gouda is het eenvoudiger om te analyseren welke pijpenmakers 

belangrijk waren en het meest hebben geëxporteerd. Hierop wordt onderstaand voor de 17e 

ingegaan en in paragraaf 4.6.4. voor de 18e eeuw.

4.6.2. De 17e-eeuwse vondsten van merken die vaak zijn gevonden

Alleen uit de centra Amsterdam en Hoorn/Enkhuizen zijn in de 17e eeuw, naast pijpenmakers 

uit Gouda, pijpenmakers aan te wijzen die een belangrijke export hebben gehad. Waarschijnlijk 

hebben ook de Gorinchemse pijpenmakers een beduidende export gehad naar België, maar door 

het ontbreken van archeologische data is dit niet vast te stellen.

Amsterdam:

Van de Amsterdamse pijpenmakers zijn het met name Edward Bird en mogelijk ook korte tijd 

diens zoon Evert Bird die veel pijpen hebben geëxporteerd. De export van deze EB pijpen vond 

vooral naar Amerika (Nieuw-Amsterdam en Chesapeak) plaats, maar ook in grote aantallen naar 

Zweden. Vermoed kan worden dat ook veel pijpen van Bird naar Zuid-Europa (Marseille en Spanje) 

zijn geëxporteerd107. Op Dejima zijn eveneens relatief veel pijpen van Bird gevonden. Verder 

worden pijpen van Bird ondermeer aangetroffen op Mauritius, in Brazilië, Port Royal op Jamaica 

en in de wrakken van de Kennemerland en het wrak bij Cornwall. Ook pijpen die met HG gemerkt 

zijn van Hendrik Gerdes, de man waarmee de weduwe van Edward Bird trouwde, behoren tot de 

exportpijpen voor Amerika en worden alleen in en om Nieuw-Amsterdam gevonden. De vondst 

van pijpen gemerkt met WH van de pijpenmaker Willem Hendrix maken 4% van de pijpen uit 

het ‘Pipe Wreck’ uit. Ook is dit merk op de Indian Castle Site (Nieuw-Nederland) gevonden. Van 

pijpen met dit merk kan dus mogelijk ook aangenomen worden dat deze naar Nieuw-Amsterdam 

zijn geëxporteerd. Ook in Zweden is een aantal pijpen van deze pijpenmaker gevonden. 

 Een bijzondere vondst is de vondst van een scheepswrak voor de kust van Stockholm met 

als voornaamste lading pijpen met het merk HH van de Amsterdamse pijpenmaker Heijndrik 

Heijndriksz, die werkzaam was in de periode 1625-1634.108

107  Hiervoor is nog te weinig archeologisch bewijs doordat weinig opgravingen gedaan zijn.
108  Mededeling Arne Åkerhagen. | 381
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Hoorn/Enkhuizen: Uit deze plaatsen is er maar één pijpenmaker van bovenregionale betekenis, 

Jacob Pietersen, merk IP gekroond (zie afbeeldingen 2.12.4 en 3.4.1.1.). Of deze pijpenmaker 

in Hoorn of in Enkhuizen gewerkt heeft is onduidelijk.109 Van deze pijpenmaker zijn zowel in 

kustgebieden, als ook in het binnenland pijpen gevonden. Bovendien zijn deze vondsten gedaan 

in Duitsland (11x), Tsjechië, Letland (2x), Zweden (6x), Amerika (3x), Noord-Oost Brazilië en Japan 

(3 x). Dit is uitzonderlijk veel en dit doet vermoeden dat deze pijpenmaker een flinke export heeft 

gehad. Hoe deze in die tijd (tweede kwart van de 17e eeuw) verliep is niet duidelijk. Vermoedelijk 

heeft Jacob Pietersen aan uit de West-Friese havens vertrekkende schepen verkocht, maar 

mogelijk heeft hij ook aan legers verkocht gedurende de Dertigjarige Oorlog. Een aanwijzing 

hiervoor is dat bij opgravingen in Oudeschans grote aantallen pijpen van deze pijpenmaker 

gevonden zijn en dat zijn bedrijf een behoorlijke omvang gehad moet hebben.110 

Overige centra: Vondsten van pijpen uit andere centra zijn in het buitenland zeer zeldzaam 

en duiden niet op enige vorm van gerichte export. Een paar voorbeelden moge dit illustreren: 

Twee pijpen van de bekende Gorinchemse pijpenmaker Willem Pritsaert die in Jamestown en 

Williamsburg gevonden zijn, zijn vermoedelijk niet naar dit gebied geëxporteerd, maar zijn daar 

in de bagage van zeelieden beland. Van twee pijpen uit Bergen op Zoom met het merk HF kan, 

gelet op de locale functie van deze pijpenmakerij, met zekerheid worden aangenomen dat deze in 

de persoonlijke bagage van een zeevarende in Williamsburg zijn terechtgekomen. Ook vondsten 

van stelen met versieringen met een man en een vrouw afkomstig van een pijpenmaker uit 

Harlingen, die in Kopenhagen en Bremen gevonden zijn, duiden niet op echte export. Zie verder 

ook paragraaf 3.4.1.

De Goudse vondsten uit de 17e eeuw uit Nieuw-Amsterdam, Dejima, Duitsland en Zweden: 

Van de in de bijlage in tabel 9.1. genoemde merken die in de hier genoemde vier gebieden 

zijn gevonden en die alle boven de gestelde ondergrens van 2% in het vondstmateriaal 

vertegenwoordigd zijn, zijn er zes merken waar zelfs geen pijpenmaker van bekend is of die in die 

periode niet zijn geregistreerd als merk. Dit laat duidelijk zien dat over (vooral) de 17e-eeuwse 

Goudse pijpenmakers nog onvoldoende kennis bestaat. 

 Van de 32 overige merken behoort 42 % volgens het toetsingskader tot de belangrijke merken. 

Daarvan was 24% van een gildebestuurder en voor 11 % van de merken gold (vermoedelijk) het 

recht op uitbesteding. Als de twee merken uit de tabel in bijlage 9.2. hierbij zouden worden 

opgeteld, dan lopen deze percentages nog op. 

 Als andere percentages als ondergrens worden genomen dan veranderen bovenstaande 

getallen (zie tabel 4.6.2.1.) in beperkte mate. Bij een ondergrens waarbij de pijpen met een 

bepaald merk meer dan 3% van de vondsten uitmaken behoren relatief de meeste merken, 57%, 

bij de merken die van groot belang zijn volgens het toetsingskader.

109  Oostveen & Stam, 2011, p. 72 en 101. 
110  Vriendelijke mededeling B. van der Lingen 23-05-2015.
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De veel geëxporteerde merken behoorden dus voor ca. de helft toe aan pijpenmakers die in 

het toetsingskader als belangrijk geïdentificeerd zijn en de andere helft waren dus vermoedelijk 

belangrijke bedrijven die op basis van de huidige literatuur niet als belangrijk naar voren gekomen 

zijn. 

Tabel 4.6.2.1.Belang van de merken in percentages van het totaal aantal vondsten boven een ondergrens in de 

17e eeuw.

Gekozen ondergrens >2 % > 3 % > 4 % > 5 %

Totaal aantal merken boven de ondergrens 37 21 20 11

% Recht op uitbesteding 11 19 15 9

% Gildebestuurder 24 29 25 18

% Totaal belangrijke merken 41 57 55 55

De in Nieuw-Amsterdam/New York gevonden pijpen die frequent gevonden zijn, zijn genoemd 

in paragraaf 4.1. Vooral bij de merken Wereldkloot, EB en TIP is duidelijk dat pijpen met deze 

merken gericht naar Nieuw-Amsterdam / New York zijn geëxporteerd. 

 Het gemiddelde aantal pijpen per merk is hoog en 67 % van de gevonden pijpen behoren tot 

de pijpen waarvan de merken voor meer dan 2% van de vondsten uitmaken.

 De vondsten op Dejima laten zien dat het gemiddelde aantal pijpen per merk vrij laag ligt en 

dat slechts minder dan een derde deel van de pijpen tot de pijpen behoren waarvan de merken 

voor meer dan 2% in het vondstmateriaal aanwezig zijn. Van een aantal van deze meer frequent 

voorkomende merken is bekend dat zij tot de belangrijker merken behoorden. Dit betreft de 

Schenkkan (3,6 %), de Trompet aan het lint (4,3 %), het Scheepje (7,9 %) en WS ( 4,3 %). Van 

het frequent gevonden merk de Bloempot (5,8 %), dat ook in de Baai van Gdansk en Zweden 

gevonden is, is het waarschijnlijk dat, ondanks dat deze in het toetsingskader niet opgenomen is, 

het in die tijd een belangrijk exportmerk was. Van het merk CS met ster (3,6 %) is geen aanwijzing 

gevonden dat die tot de belangrijke merken behoorde. Van de belangrijke merken Dordtse Maagd 

en de Springende Hond zijn zowel uit de 17e als ook uit de 18e eeuw meerdere exemplaren 

gevonden. Het feit dat een aantal merken in een hoge abundantie teruggevonden is, duidt erop 

dat er of gerichte export naar deze handelspost heeft plaatsgevonden of dat handelaren die 

specifieke merken kochten naar deze handelspost geleverd hebben. 

 Op de pijpen die gevonden zijn in Duitsland uit de 17e eeuw komt een groot aantal merken voor.

Het gemiddelde aantal pijpen per merk is hoog en ruim 50% van de gevonden pijpen behoren tot 

de pijpen waarvan de merken voor meer dan 2% van de vondsten uitmaken. De meeste van de 

gevonden merken zijn incidentele vondsten en er is uit dit materiaal dan ook geen exportrelatie 

af te leiden. Elf merken komen in de 17e eeuw veelvuldig voor. Slechts drie merken behoren tot 

de merken waarvan duidelijk is dat deze van veel belang waren. Dit zijn de merken het Klaverblad, 

de Melkmeid en EB. De met EB gemerkte pijpen zijn enkel in havensteden gevonden. Dit noopt 

ertoe voorzichtig te zijn met de conclusie dat hier van echte export sprake was. Het merk de 
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Melkmeid is het meest frequent aangetroffen en wel in Hamburg, Harburg, Bremen (op meerdere 

plaatsen), Erfurt, maar ook in Praag. Van dit belangrijke merk, met recht op uitbesteding, 

kan aangenomen worden dat de pijpenmakers Joris Hendricksz. Godvree en Jan Willemsz. 

van Bruggen naar Duitsland geëxporteerd hebben.111 Het belangrijke merk het Klaverblad is 

alleen in Bremen op één locatie gevonden. Aan deze vondst kunnen dus geen conclusies over 

export worden verbonden. Van de overige acht veel voorkomende merken, de Krijgsman, de 

Juffrouw met de Kipperson, de Posthoorn, de Achtpuntige ster, de A gekroond, LS met ster, HTB 

en GWD is verder niets over het belang van deze merken bekend. Van een aantal is zelfs geen 

pijpenmaker bekend. Dit zijn: de Krijgsman die aan de Noordzee- en Oostzeekust gevonden zijn, 

de Achtpuntige ster en de A gekroond die alleen in Stralsund gevonden is. De Achtpuntige ster is 

in Hamburg, Bremen, Wismar en Leipzig gevonden. Het is de vraag of al deze pijpen met het merk 

de Achtpuntige ster Gouds zijn of dat hier ook Amsterdamse of Duitse producten onder zitten. 

De merken GWD en de Posthoorn zijn alleen in Stralsund in grote aantallen gevonden; Juffrouw 

met de Kipperson alleen in Bremen en een exemplaar in Cuxhafen; LS met ster alleen in 

Bremerhaven; HTB alleen in Wismar. Aangenomen mag worden dat het bij deze merken om 

incidentele aanvoer gaat. De merken HTB en GWD waren onbelangrijke merken.

 Geconcludeerd mag worden dat het waarschijnlijk is dat, op basis van de voorliggende 

vondsten, alleen de merken het Klaverblad, de Melkmeid en EB in de tweede helft van de 

17e eeuw tot de exportmerken voor Duitsland behoorden. Mogelijk hoorde ook het merk de 

Posthoorn daartoe. 

De meeste naar Zweden uitgevoerde pijpen zijn, zoals in hoofdstuk 3 al aangegeven, vooral 

aangevoerd door zeelui als speculatieve investering. Dit is in overeenstemming met het feit dat 

het merendeel van de vondsten in havensteden is gedaan. Het lage gemiddelde aantal pijpen 

per merk en de lage percentages van de wel frequent (boven de 2%) aangetroffen pijpen is 

hiermee in overeenstemming. Vermoedelijk is er in de 17e eeuw naar Zweden weinig echt gericht 

geëxporteerd. Alleen het merk CDP van de gildebestuurder Cornelis Dircksz. Peck is in grotere 

aantallen op meerdere plaatsen gevonden.

 In de Baai van Gdansk, waarvan de gegevens niet in deze tabel zijn opgenomen, zijn de merken 

de Bloempot (Jan Pietersz. Verhulst), de Halve Maan rechter helft (Jan Pietersz. Schoonevelt), de 

B gekroond (Bastiaen Jansz. Overwesel) en de M gekroond (Mees Jansz.) de meest frequent 

gevonden merken.112 Al deze pijpen komen uit de tweede helft van de 17e eeuw. Alleen het merk 

de Bloempot komt voor in twee van de vier geanalyseerde gebieden zoals die in tabel 9.1. zijn 

opgenomen.  Geen van de vier pijpenmakers behoren tot de pijpenmakers die als pijpenmakers 

met een belangrijk merk in het toetsingskader zijn opgenomen. Vermoedelijk waren de merken 

de Bloempot (gelet op andere vondsten, zie tabel 9.1.) en de B gekroond, dat later een heel 

belangrijk merk werd, in die tijd belangrijke merken. Ook bij de bovenstaande vier merken die 

gevonden zijn in de Baai van Gdansk kan, op basis van de aantallen pijpen die met deze merken 

gevonden zijn, aangenomen worden dat het om gericht geëxporteerde pijpen gaat. 

111  Vergelijk Duco, 2003, p. 28.
112  Gelet op het vrij geringe aantallen vondsten van 17e eeuwse Goudse pijpen in de Baai van Gdansk en de wijze waarop 
deze vondsten gedateerd zijn (methode Friederich), zijn deze data niet in bovenstaande tabel opgenomen.384 |
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Goudse vondsten op de overgang van de 17e naar de 18e eeuw

Alle twee de in de bijlage in tabel 9.2. genoemde merken, de Dordtse Maagd en de Springende 

Hond die op Dejima gevonden zijn, zijn sterke merken van vooraanstaande pijpenmakers en het 

is waarschijnlijk dat genoemde pijpenmakers daadwerkelijk geëxporteerd hebben. Pijpen van 

deze pijpenmakers zijn op meerdere plaatsen op de wereld teruggevonden.

4.6.3. De Goudse vondsten uit de 18e eeuw

Van de 72 in de 18e eeuw frequent gevonden merken op Dejima, in Duitsland en in Polen in 

de Baai van Gdansk en in het Poolse binnenland, die meer dan 1% van de vondsten uitmaken, 

behoren er 38 tot de merken die in het toetsingskader zijn opgenomen (53%). Dat betekent dat 

dus ook veel andere pijpenmakers aanzienlijke exporten hebben gehad, maar dat ook een aantal 

in het toetsingskader (bijlage 1) als belangrijk aangeduide pijpenmakers geen of een geringe 

export gehad heeft. In ieder geval niet naar de hier geanalyseerde gebieden. Dat niet alle in het 

toetsingskader opgenomen merken exportmerken waren is begrijpelijk als wordt aangenomen 

dat van de Goudse productie grofweg de helft bestemd was voor eigen land en de andere helft 

op enige wijze naar het buitenland werd gezonden (zie paragraaf 2.9.4.). Van de merken waarvan 

het grootste aantal vondsten pijpen zijn die vóór 1740 geëxporteerd zijn, ligt het percentage 

dat in het toetsingskader opgenomen is als belangrijk merk aanzienlijk lager (29%) dan voor de 

pijpen die later zijn geëxporteerd en waarvan ook de merken als belangrijk aan te merken zijn. 

Dit laat zien dat gedurende de 18e eeuw het aandeel van de vondsten van pijpen van de grootste 

pijpenmakers in de export toenam en dus het belang van de grote merken toenam en de export 

meer vraaggestuurd werd.

 Als allerbelangrijkste pijpenmaker-handelaren in de tweede helft van de 18e eeuw noemt 

Duco: Frans Verzijl (Leeuw in de Hollandse Tuin en L gekroond), Jan Arijsz. Danens (Klaverblad 

en de Molen), Jacob de Vos ( Vos op zijn gat, Cinq en HHH), Jan van Leeuwen (D gekroond en 53 

gekroond) en Arij van Houten (HN monogram en 73 gekroond).113 Deze pijpenmakers hebben niet 

alleen een eigen pijpenmakerij, maar zijn ook vooral als houder van een handelshuis werkzaam. 

114 Van de eerste drie pijpenmaker-handelaren komen het merk Leeuw in de Hollandse tuin, de L 

gekroond, de Molen, de Vos op zijn gat en HHH in grotere aantallen voor. Deze drie pijpenmakers 

hebben dus duidelijk geëxporteerd. Van Jan van Leeuwen en Arij van Houten zijn heel weinig 

pijpen teruggevonden.115 Opvallend is dat de merken HN en 73 gekroond van Arij van Houten ook 

niet voorkomen in de lijstjes van Duco van merken met een recht op uitbesteding. Het lijkt er dus 

op dat deze beide pijpenmakers niet tot de belangrijke exporteurs behoorden. 

 Van de twee merken van Jan Arijsz. Danens kan geconcludeerd worden dat alleen het merk de 

113  Duco, 1992, p. 33.
114  Hoe belangrijk deze pijpenmakers waren blijkt ook uit het feit dat Danens een eigen oven bezat, Verzijl aandeelhouder 
in een pottenbakkerij was, Jan van Leeuwen gecommitteerde van het gilde was, later opgevolgd door Verzijl. De Vos was lid 
van het gildebestuur en werd bij beide quotisaties aangeslagen.
115  De D gekroond is gevonden in Bremen, Keulen, St Eustatius, San Sebastian, Kolobrzegu, Reijkjavik, het wrak van de 
Amsterdam. HN monogram is alleen in Maasholm gevonden; 73 gekroond is alleen drie maal in Kaapstad en 1 maal op 
Dejima gevonden; 53 gekroond is in het geheel niet gevonden; 46 gekroond is weliswaar op Dejima en in Duitsland en Polen 
gevonden, maar deze pijpen zijn niet zo scherp te dateren dat deze aan Jan van Leeuwen kunnen worden toegeschreven. De 
naam van Jan van Leeuwen op stelen komt 2 keer in Duitsland en in de Kaapprovincie voor. De naam van Jan van Houten alleen 
in Elsenberg in Zuid Afrika. | 385
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Molen, dat hij op zijn porceleijne kwaliteit pijpen stempelde, een echt exportmerk was en dat het 

merk het Klaverblad veel meer binnenslands zal zijn afgezet, dit terwijl dit merk in de 17e eeuw 

nog wel een echt exportmerk was. 

 Op pijpen uit de 18e eeuw zijn 17 van de 72 merken die frequent voorkomen, merken waarop 

het recht op uitbesteding (zie paragraaf 2.3.1.) rustte (24%). Van de 29 merken met recht op 

uitbesteding die er in totaal zijn, zijn er dus 17 in grotere aantallen gevonden (59%). De andere 

merken met een recht op uitbesteding: de Zeeuwse Rijksdaalder, het Klaverblad,de Druiventros, 

de Passer, de Schoen gekroond, het Anker, D gekroond, PVS, 5 gekroond, 16 gekroond en 59 

gekroond zijn in minder dan 0,5% van de vondsten per gebied aangetroffen. De merken de 

Zeeuwse Rijksdaalder, 5 gekroond en 59 gekroond zijn slechts op enkele plaatsen op de wereld 

gevonden, de overige merken op meer plaatsen. Maar voor al deze merken geldt dat deze 

merendeels in havenplaatsen of daar dichtbij in kleinere aantallen zijn aangetroffen. Vermoedelijk 

waren deze merken dus merken die door het recht op uitbesteding op grote aantallen pijpen 

gezet werden, maar waren het geen exportmerken. De grote verspreiding van veel van deze 

merken is vermoedelijk het gevolg van het feit dat deze pijpen bij veel handelaren in Nederland 

makkelijk verkrijgbaar waren en dus werden meegenomen, of in de persoonlijke bagage of als 

speculatieve investering. 

 Van de 72 frequent aangetroffen merken was bij 31 % van de merken één of meer van de 

producenten lid van het gildebestuur. Een iets hoger percentage dan in de 17e eeuw, wat het 

toenemende belang van een geprivilegieerde groep pijpenmakers onderstreept.

 Van de 72 frequent gevonden merken zijn 19 merken van pijpenmakers die aangeslagen zijn bij 

een van de quotisaties (26%). Nagenoeg alle vondsten van pijpen, waarvan de makers aangeslagen 

waren bij de quotisaties, met merken die in te geringe aantallen voorkomen om deze in tabel 9.3. 

van de bijlage op te nemen, zijn gedaan in havensteden en in wrakken van schepen. Zes van de 

merken van pijpenmakers die waren aangeslagen zijn helemaal niet gevonden.116 Dit alles doet 

vermoeden dat veel van deze merken die in geringe aantallen zijn gevonden, behoren tot de 

merken die niet tot de exportmerken behoren, maar dat veel van deze pijpen zijn meegenomen 

door zeelieden als speculatieve investering om in de havens van aankomst te verkopen. 

De pijpen van de grote tabakshandelaar van der Velde werden gemerkt met het merk de Molen 

en zijn, zie tabel 9.3. van de bijlage, veel teruggevonden (voornamelijk in Duitsland en Japan.117). 

Pijpen van de tabakshandelaar Jan George Burgklij die gemerkt waren met de 66 gekroond 

is weinig gevonden. De Pijpenmaker Hermanus van der Spelt die deze pijpen vervaardigde 

behoorde tot de kleinere pijpenmakers. Na zijn dood was het merk 66 gekroond 10 jaar vacant. 

Mogelijk exporteerde van der Spelt alleen via Burgklij.118 Het merk Wapen van Gouda dat vooral 

in Polen heel veel gevonden is en waarvan de belangrijkste pijpenmaker Gillis Gerritsz. de Knippel 

was, droegen vaak de naam van de Amsterdamse pijpenhandelaar Dirck Entvogel op de steel.119 

116  Dit zijn de merken de Stoel, WVR, CVS, KDV, Sas van Gent en 45 gekroond
117  Zie bijvoorbeeld Stam, 2007, p. 1843.
118  van der Lingen, 2013, p. 53.
119  Vriendelijke mededeling Bert van der Lingen.386 |
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Van de tabakshandelaar Ertwijn Zapfenbergh is niet bekend op wat voor pijpen hij zijn naam liet 

stempelen. 

 Uit tabel 9.3. uit de bijlage blijkt dat de belangrijkste exportmerken, die naar 3 landen of meer 

zijn uitgevoerd en minstens in één van die landen meer dan 1 % van de vondsten uitmaken, zijn: 

de Leeuw in de Hollandse tuin, Wapen van Amsterdam, Slang, Koning David en P gekroond. 

Alleen op de merken Wapen van Amsterdam en P gekroond rustte geen recht op uitbesteding. 

Al deze merken behoorden tot de belangrijke merken zoals opgenomen in het toetsingskader. 

Uit bovenstaande analyse blijkt dat geen van de criteria uit het toetsingskader op zich verklarend 

is voor welke merken en welke pijpenmakers voor de export van pijpen van groot belang waren. 

Gelet op bovenstaande percentages lijkt het criterium lid van het gildebestuur van meer belang 

te zijn om de grote exporteurs te selecteren dan het criterium recht op uitbesteding of aanslag 

bij een van de quotisaties. Gebruik van alle criteria uit het toetsingskader gezamenlijk levert de 

beste resultaten op (meer dan 50%). Opgemerkt moet wel worden dat als een andere ondergrens 

gekozen wordt (zie tabel 4.6.3.1.) de bovengenoemde percentages hoger worden omdat dan 

vooral de belangrijke merken uitgeselecteerd worden.

Tabel 4.6.3.1. Belang van de merken in percentages van het totaal aantal vondsten boven een ondergrens in de 

18e eeuw.

Gekozen ondergrens >1 % > 2 % > 3 % > 4 %

Totaal aantal merken boven de ondergrens 38 31 18 10

% Recht op uitbesteding 24 % 45 % 56% 60 %

% Gildebestuurder 31 % 42 % 39% 50%

% Quotisatie 26 % 39 % 39% 60%

% Totaal belangrijke merken 53 % 71 % 72 % 90 %

Opgravingen in Duitsland laten zien dat 71 % van de merken van de pijpen die 1% of meer van 

de vondsten uitmaken behoren tot de belangrijke merken volgens het toetsingskader (bijlage 

1). Dat niet alle merken in heel Duitsland gevonden worden is in paragraaf 3.4.1. geïllustreerd 

aan de hand van de merken van de belangrijke pijpenmakers Jan Pietersz. Versluijs (Lam onder 

de boom), de familie Danens (de Molen) en Frans Verzijl( Leeuw in de Hollandse tuin en de L 

gekroond). 

 De frequent gevonden merken, die niet toebehoorden aan pijpenmakers die in het 

toetsingskader als belangrijk zijn aangeduid, zijn alleen op één of op twee plaatsen gevonden. 

De merken VD monogram en CVD monogram zijn bij één opgraving in Bremen in grote aantallen 

aangetroffen. Van de pijpen met deze merken kan dan ook niet worden aangenomen dat deze 

gericht zijn geëxporteerd. Ook voor pijpen met het merk de Kruispijp, die alleen in Stralsund 

in een opgraving gevonden zijn, geldt hetzelfde. Het merk de Kardinaalsmuts is alleen aan de 

Oostzeekust in Rendsburg en Stralsund gevonden. Het gaat hier dus mogelijk om export via een 

handelsfirma die specifiek naar dit gebied leverde. Voor het merk de Boogkooi, dat alleen in 
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Lübeck en Stralsund gevonden is, geldt hetzelfde. Dit betekent dat alle merken die weliswaar 

frequent gevonden zijn, maar niet in het toetsingskader voorkomen, geen merken zijn die gericht 

geëxporteerd zijn naar Duitsland. Alleen in Duitsland kon deze analyse goed worden uitgevoerd 

door de geografische indeling van dat land ten behoeve van dit onderzoek.

De bij opgravingen in Dejima gevonden pijpen met belangrijke merken maken 74 % uit van de 

pijpen met merken die meer dan 1% van de vondsten uitmaken. Dit is een hoog percentage en dit 

laat zien dat op Dejima veel pijpen van vooraanstaande pijpenmakers werden gerookt. Kwalitatief 

waren dit vaak goede pijpen en het gebruik van dit soort pijpen was in overeenstemming met de 

status van de VOC-ambtenaren die op Dejima verbleven. 

 Onder de frequent gevonden merken zijn ook een aantal van de merken van de meest 

belangrijke pijpenmakers, zoals de Leeuw in de Hollandse tuin van Frans Verzijl, en de Molen van 

Jacob Arijsz. Danens. Van deze laatste zijn ook stelen met zijn naam erop teruggevonden en stelen 

met de naam van Frans en Jacob van de Velde, de tabak- en pijpenhandelaar uit Amsterdam 

die zijn pijpen bij Jacob Arijsz. Danens bestelde.120 De aantallen van deze laatste soort stelen 

is uitzonderlijk hoog en bedraagt zo’n 14 % van alle stelen met een naam daarop. Het is dus 

duidelijk dat Frans en Jacob van de Velde pijpen en zeer waarschijnlijk ook tabak verzonden naar 

de meer welgestelden op de handelsposten van de VOC. Ook in Zuid-Afrika is een flink aantal 

van deze stelen gevonden. Van de tabak- en pijpenhandelaar Burgklij daarentegen is slechts een 

klein aantal stelen gevonden en van de pijpen met het merk 66 gekroond, die voor Jan George 

Burgklij werden gemaakt door Hermanus van der Spelt, zijn slechts 5 exemplaren gevonden. 

Van andere handelaren, zoals Dirck Entvogel, zijn slechts enkele stelen met hun naam daarop 

opgegraven. Van de Amsterdamse tabak- en pijpenhandelaren hadden Frans en Jacob van de 

Velde dus verreweg de grootste export naar de Oost.

 De in de Baai van Gdansk frequent gevonden merken laten zien dat de export naar dit gebied 

van de met het Wapen van Gouda gemerkte pijpen het grootst was. 

De volgende merken, die meer dan 1% van de gevonden merken uitmaken, behoorden alle tot 

de merken waarvan, op basis van het toetsingskader, aangenomen kan worden dat deze tot de 

belangrijke merken gerekend kunnen worden: het Wapen van Amsterdam, Wapen van Gouda, 

het Springend Hert, de Vos op zijn gat, de Haan, Man op de Kwakel, de Prins en Prinses, de 

Schenkkan, de Roemer, het Scheepje, de L gekroond, EB, ES gekroond, BVB, 2 gekroond. Deze 

15 merken vormen precies de helft van het aantal frequent gevonden merken. Juist omdat de 

vondsten uit de Baai van Gdansk voor het grootste deel afkomstig zijn uit het huisvuil van Gdansk, 

maar er ook vondsten van pijpen afkomstig van schepen tussen zitten, is het extra gevaarlijk om 

aan te geven welke merken echte exportmerken waren.

 Tot de merken die volgens het toetsingskader niet behoren tot de belangrijke merken 

is bijvoorbeeld het merk de Lelie met 3,5 % van de vondsten. Deze pijpen zijn door Hendrik 

Manshoofd naar Gdansk gezonden. Hendrik Manshoofd was een belangrijke pijpenmaker en het 

merk de Lelie was dus vermoedelijk een belangrijk merk. De vroegste exemplaren die gevonden 

120  Ook stelen met de naam van de Velde zijn in Aarlanderveen teruggevonden. Dit is nog geen bewijs dat 
daar ook pijpen gemaakt zijn voor de gebroeders van de Velde. Van der Meulen, 1986, p. 76. 388 |
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zijn stammen uit de 17e eeuw. Dit is een duidelijk voorbeeld dat de gegevens uit het toetsingskader 

onvoldoende zijn om een scherpe scheiding tussen belangrijke en minder belangrijke merken aan 

te brengen. Dit geldt ook voor de merken de Zwaan en de A gekroond. Het minder beduidende 

merk de Zwaan is frequent gevonden (4,4 %) over een relatief lange periode. Er kunnen dan 

ook meerdere pijpenmakers worden genoemd die deze pijpen naar Gdansk gezonden hebben. 

Bij dit merk is wel verondersteld dat Dirck Entvogel pijpen met dit merk heeft laten maken met 

zijn naam op de steel.121 Hierover is nog geen duidelijkheid en het lijkt minder waarschijnlijk 

omdat Entvogel pijpen met het hier veel gevonden merk het Wapen van Gouda heeft laten 

maken. Twee merken in de handen van een handelaar is onwaarschijnlijk, maar gelet op hoe 

vaak regels werden omzeild niet onmogelijk. Ook de A gekroond is met 4,4 % van de gevonden 

Goudse pijpen vermoedelijk eveneens naar Gdansk geëxporteerd. Als belangrijkste pijpenmaker 

verantwoordelijk voor deze export kan Machiel Brem worden genoemd.

 Frans Verzijl exporteerde zowel pijpen gemerkt met de Leeuw in de Hollandse Tuin (0,6 %) als 

met de gekroonde L (1,4 %) . Hij exporteerde dus zowel de fijnste als de iets mindere kwaliteit 

pijpen naar Gdansk. De verhouding tussen de aantallen pijpen met deze merken is omgekeerd aan 

wat in Duitsland gevonden wordt. Het aandeel van de pijpen van de zeer belangrijke pijpenmaker 

Verzijl is in vergelijking met bijvoorbeeld de producten van Hendrik Manshoofd ( merk de Lelie 

met 3,5 %), Machiel Brem (merk A gekroond met 4,4 %), Barend van Berkel (merk BVB met 4,3 %) 

of Cornelis Mansvelder (merk de Zwaan met 4,4 %) relatief gering. Ook het aandeel van de pijpen 

van Jacob de Vos is relatief gering in de Baai van Gdansk (1.0 %), terwijl de Vos op zijn gat in het 

binnenland van Polen één van de meer voorkomende merken is (4,2 %). Het lage aandeel van 

de pijpen van Verzijl en de Vos is ook te zien bij de teruggevonden stelen met daarop de namen 

van pijpenmakers. Dit is opmerkelijk omdat juist van Frans Verzijl en Jacob de Vos een grote 

export verwacht werd op basis van hun betekenis als Goudse pijpenmaker en vanwege het feit 

dat juist zij klaagden over het omzetverlies door de Pruisische protectionistische maatregelen.122 

Kennelijk waren de exportrelaties van Verzijl meer op het huidige Noord-Duitsland dan op Polen 

gericht. Ook de export van Verzijl naar Zweden was gering, in tegenstelling tot die naar Duitsland.

Uit bovenstaand overzicht is duidelijk dat pijpen met veel verschillende merken naar Polen 

zijn geëxporteerd, c.q. zijn meegenomen. Doordat Gdansk een belangrijke Oostzeehaven was, 

waar ook veel goederen werden overgeslagen, is het niet onlogisch dat veel pijpenmakers naar 

deze plaats exporteerden en dat ook veel handelaren speculatief pijpen meegenomen hebben 

naar deze haven om daar te verhandelen. Gdansk was een poort naar andere delen van het 

Oostzeegebied die tot 1793 een vrijhaven bleef. Export naar Gdansk kan niet worden gezien als 

export naar Polen. Het onderscheid tussen gerichte export en speculatieve investeringen is ook 

moeilijk te maken.

 Naast de vele namen van pijpenmakers die op de stelen zijn aangetroffen komt ook een 

aantal namen van pijpenhandelaren voor: Jac. Broeland, Dirck Entvogel, Frans van de Velde, 

121  Vriendelijke mededeling J. van Oostveen, 25-1-2015.
122  Goedewaagen, 1942, p. 5. | 389
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Hermanus Blom en Grietje Visser123. Vooral van Dirck Entvogel en van Frans van de Velde zijn 

veel stelen aangetroffen. Gelet op de presentie van zoveel stelen met de naam van de Velde is 

het verwonderlijk dat het aantal vondsten van pijpen met het merk de Molen van Jacob Arijsz 

Danens zo gering is in het materiaal uit de Baai van Gdansk. Uit het binnenland van Polen is een 

veel hoger percentage aan vondsten van deze pijpenmaker bekend. De vele stelen met de naam 

van Entvogel zijn in overeenstemming met de vele vondsten van het merk het Wapen van Gouda.

De in het binnenland van Polen frequent gevonden 4 merken behoren alle tot de merken die als 

belangrijke merken zijn aangeduid (Wapen van Gouda, Vos op zijn Gat, de Slang en Koning David). 

De pijpen met deze 4 merken zijn relatief zeer frequent aangetroffen, maar toch maken alle 

pijpen met merken die als belangrijk zijn aangeduid slechts een klein deel uit van alle gevonden 

pijpen. Ook hier is het merk het Wapen van Gouda, net als in de Baai van Gdansk, het meest 

frequent gevonden. Het totale aantal hier gevonden pijpen is laag als gevolg van het feit dat de 

belangstelling uit de professionele archeologie voor deze vondsten nog pas recent is ontstaan. 

Opvallend is ook dat er slechts enkele belangrijke merken behoren tot de groep merken die daar 

frequent is aangetroffen. Dit wijst er op dat er vooral pijpen die in de havens verkocht zijn dieper 

het binnenland in getransporteerd zijn en dat er weinig gerichte exportrelaties tot diep in Polen 

waren. Alle vier de frequent gevonden merken waren belangrijke merken en aangenomen mag 

worden dat bij deze vondsten van gerichte export sprake is. Dat juist deze merken in grotere 

getale gevonden zijn is opvallend omdat dit, met uitzondering van het Wapen van Gouda, alle 

merken zijn die in de Baai van Gdansk relatief minder gevonden zijn. Omgekeerd valt op dat veel 

van de merken die een hoge abundantie hebben in de Baai van Gdansk in het binnenland niet of 

nauwelijks vertegenwoordigd zijn in het vondstspectrum. Hoe deze discrepantie verklaard moet 

worden is nog onduidelijk. Meer kennis van de handelsstromen in Polen kan daarbij behulpzaam 

zijn. Wel is duidelijk dat gerichte export naar het binnenland van Polen slechts voor enkele 

merken plaatsvond. 

 De in Zweden aangetroffen pijpen met veelvuldig voorkomende merken maken slechts een 

klein deel uit van alle in Zweden gevonden gemerkte Goudse pijpen. Dit bevestigt de eerdere 

constatering dat vooral veel pijpen naar Zweden zijn getransporteerd door de bemanning 

van schepen als speculatieve investering. Bovendien zijn de pijpen met een merk veelal in 

veel verschillende plaatsen gevonden. Concentraties van pijpen met een merk zijn nauwelijks 

gevonden. Ook zijn nagenoeg alle vondstlocaties gelegen in steden met een haven. Dit alles duidt 

er op dat veel pijpen met bezoekende schepen meegekomen zijn als persoonlijke bagage of als 

speculatieve investering om in de haven te verkopen. Het is dus zeer de vraag welk aandeel 

gerichte export gehad heeft bij de invoer van pijpen in Zweden. Desalniettemin behoren 11 van 

de 21 frequent gevonden merken toe aan pijpenmakers die als belangrijke pijpenmakers in de 

literatuur zijn aangeduid. Deze 11 merken zijn gemiddeld in hogere frequenties gevonden dan de 

10 merken waarvan geen belang bekend is. 

123  Al deze namen op de stelen zijn ook in Alphen op de stelen gezet. Vaak waren de namen met opzet 
verkeerd geschreven. 390 |
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De voornaamste conclusies uit deze analyse van de vondsten van veel gevonden Goudse pijpen 

in gebieden waar voldoende pijpen gevonden zijn om een analyse mogelijk te maken zijn: 

•	 Geen van de criteria uit het toetsingskader is alleen verklarend voor welke merken en welke 

pijpenmakers voor de export van pijpen van groot belang waren. Het criterium lid van het 

gildebestuur lijkt het meest van belang te zijn om de grote exporteurs te selecteren. Gebruik 

van alle criteria uit het toetsingskader gezamenlijk levert de beste resultaten op. 

•	 Naar de gebieden Nieuw-Amsterdam / New York, Duitsland en de Baai van Gdansk vond 

vermoedelijk meer gerichte export plaats in de 17e eeuw dan naar Zweden en Dejima. In 

deze laatste twee gebieden lijkt een veel groter deel aangevoerd te zijn door handel door 

schepelingen en door verzending van partijen pijpen voor de speculatieve handel.

•	 Voor de 17e eeuw is het van slechts een beperkt aantal pijpenmakers waarschijnlijk dat deze 

gericht hebben geëxporteerd. Van de 17e-eeuwse pijpen behoren de veel geëxporteerde 

merken voor ca. de helft toe aan pijpenmakers die in het toetsingskader als belangrijk 

geïdentificeerd zijn. Daarnaast is er een hele groep waarvan wel pijpen in grotere aantallen 

gevonden zijn, maar waarvan het onduidelijk is of deze echte exportrelaties hadden met 

de betreffende gebieden. Sommige merken kunnen zelfs niet aan een pijpenmaker worden 

toegeschreven.

•	  Voor de 18e eeuw ligt het percentage belangrijke merken bij de veel gevonden merken 

hoger dan in de 17e eeuw. Gedurende de 18e eeuw stijgt dit percentage verder en werden 

de merken van de belangrijke pijpenmakers gedurende deze eeuw dus belangrijker voor de 

export.

•	 Uit de tabellen 9.1. en 9.3. uit de bijlage is ook zichtbaar dat in de 17e eeuw de pijpenmakers 

hun export nog vooral op één of enkele gebieden richtten en dat pas in de 18e eeuw de grote 

exporteurs zich op meer gebieden tegelijk gingen richten. Ook toen waren het nog slechts 

enkele van de grootste pijpenmakerijen die een flinke export hadden naar 3 of meer landen.

•	 Lang niet alle belangrijke pijpenmakers behoorden tot de grotere exporteurs. Vermoedelijk 

hebben deze pijpenmakers zich geconcentreerd op de Nederlandse markt. Export naar 

Frankrijk en naar Noorwegen en Denemarken kon onvoldoende worden onderzocht en het 

is dus ook goed mogelijk dat deze pijpenmakers zich (ook) daarop gericht hebben.

•	 Het belang van de grote Amsterdamse tabaks- en pijpenhandelaren voor de export van 

pijpen wordt onderstreept door de vele vondsten van stelen met hun namen. Voor Dejima 

is dit duidelijk zichtbaar voor de pijpen van Danens, die een relatie onderhield met de 

gebroeders van der Velde. 

•	 Ook uit de vondsten uit Polen blijkt voor een aantal merken, net als dit gold voor het 

gebied Erfurt/Weimar, dat er merkentrouw was. Het merk Wapen van Gouda is in de Baai 

van Gdansk en in het binnenland van Polen zeer frequent aangetroffen over een periode 

die langer was dan het leven van een pijpenmaker. Op meer plaatsen is dit verschijnsel 

aangetroffen, maar was hier het meest duidelijk.

•	 Opvallend is dat voor Duitsland geldt dat alle merken waarvan kan worden aangenomen 
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dat van gerichte export sprake was, behoren tot de merken die in het toetsingskader zijn 

opgenomen als belangrijke merken. 

•	 Naar het binnenland van Polen en naar Zweden vond in de 18e eeuw weinig gerichte export 

plaats. Dit in tegenstelling tot de export naar Dejima , Duitsland en naar Gdansk. 

4.6.4. De uitvoer van andere pijpen dan de Goudse pijpen in de 18e eeuw

Pijpen uit andere centra dan die uit Gouda worden bij opgravingen in het buitenland slechts 

af en toe gevonden. Ook worden deze pijpen veelal niet herkend. Dit geldt bijvoorbeeld sterk 

voor pijpen die in Alphen/Aarlanderveen gemaakt zijn en Goudse pijpen, inclusief merken 

en steelopschriften, imiteren. Voorbeelden hiervan zijn pijpen die in Stralsund en op Dejima 

gevonden zijn en die respectievelijk bijvoorbeeld het merk de Slang en de B gekroond dragen, 

merken die in Gouda van groot belang waren. Incidenteel worden ook 18e-eeuwse zijmerkpijpen 

uit Schoonhoven gevonden, meestal in havensteden, wat er op duidt dat deze door zeelieden 

zijn meegenomen (bijvoorbeeld in Oostende of San Sebastian, maar ook in Suriname). Ook 

zijmerkpijpen uit Gorinchem zijn in San Sebastian, Londen, Dublin en in Oudepost in Zuid-

Afrika aangetroffen. In geen van deze gevallen is sprake van gerichte export en zijn de pijpen 

vermoedelijk door zeelieden en reizenden meegenomen. Mogelijk zijn zijmerkpijpen voor de 

slaven in Suriname ingevoerd. 

De in dit hoofdstuk thematisch behandelde exportgegevens op basis van archeologische 

vondsten heeft de kennis over het verloop van de opgang en neergang van de pijpennijverheid 

verfijnd. Ook al zijn archeologische vondsten niet altijd exact te dateren, waardoor het moeilijk 

is conclusies te trekken, zijn met name de verdringing van de Amsterdamse nijverheid door de 

Goudse, de verandering van de export rond het hoogtepunt van de Goudse nijverheid en de 

concurrentiekracht van de Goudse pijp beter in beeld gebracht. Ook hoe de handel plaatsvond en 

de invloed van beperkende maatregelen van diverse overheden zijn op basis van archeologisch 

data verhelderd en verdiept. Tot slot is ingegaan op de betekenis van belangrijke merken voor 

de export. Al deze gegevens zullen in de conclusies in hoofdstuk 5 in verband worden gebracht 

met de in eerdere hoofdstukken getrokken conclusies over het verloop van de pijpennijverheid 

in Nederland. 
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Conclusies: Een antwoord 
op de vraagstelling

5



In de conclusies wordt de economische ontwikkeling van de pijpennijverheid samengevat en zal 

met name worden ingegaan op de belangrijkste factoren die de economische geschiedenis van 

de pijpennijverheid vanaf het eind van de 16e tot en met het einde van de Franse tijd bepaald 

hebben. Daarmee wordt een samenhangend antwoord gegeven op de vraagstelling.

5.1. De vroegste ontwikkeling van de pijpennijverheid 

Waarschijnlijk zijn de eerste pijpenmakerijen, vooral in West-Nederland, ontstaan nadat Engelse 

troepen na het verdrag van Nonsuch in Nederland gelegerd waren (1586) en Engelse soldaten 

in tijden dat er geen gevechten waren in hun broodwinning moesten voorzien. Dit is later dan 

vanaf 1580, welk jaar veelal wordt genoemd als het globale beginpunt van de pijpennijverheid. 

Ook geloofsvluchtelingen uit Engeland hebben aan het begin van de 17e eeuw bijgedragen aan 

het ontstaan van de kleipijpennijverheid in verschillende plaatsen zoals Amsterdam en Leiden. 

Daarnaast zullen ook Engelse pijpenmakers naar ons land zijn geëmigreerd omdat hier de lonen 

beter waren dan in Engeland. In een groot aantal vroeg 17e-eeuwse productiecentra behoorden 

Engelsen hierdoor tot de eerste pijpenmakers. Dit gold ook voor Gouda, waar al voor het 

Twaalfjarig Bestand Engelse troepen waren gelegerd.

 Beargumenteerd is dat de in de literatuur aangegeven argumenten dat de komst van Engelse 

pijpenmakers naar ons land door de anti-tabakpolitiek van Jacobus I en door de oprichting van 

de Society of Tobacco Pipe Makers of Westminster in 1619, waardoor de concurrentiepositie van 

andere pijpenmakers in Engeland zo slecht geworden was dat deze wel moesten vluchten, niet in 

overeenstemming zijn met de resultaten van recent onderzoek. 

 Naast Engelsen zullen ook hier geboren inwoners van de Republiek al spoedig tot de eerste 

pijpenmakers behoord hebben. Mogelijk hebben de eerste pijpenmakers zich in Amsterdam 

gevestigd door het daar heersende vrijzinnige klimaat en de grotere acceptatie van tabak. 

Ondanks de grote bijdrage die Engelsen hebben geleverd aan het ontstaan van de Nederlandse 

kleipijpennijverheid hebben de vormgeving van de Nederlandse pijp en de techniek van 

het pijpenmaken zich zelfstandig ontwikkeld. Pas in de twintiger jaren van de 17e eeuw is de 

ontwikkeling van de pijp uitgerijpt en werd het algemene Nederlandse model in de meeste 

centra vervaardigd. De in ons land gebruikte technieken (anders dan de Engelse), vormgeving en 

afwerking, hebben een wezenlijke bijdrage geleverd aan het ontstaan van een kwaliteitsproductie 

en dus aan een grote afzet.

 De pijpenmakers produceerden aanvankelijk vooral voor de lokale markt. Er was een 

beperkte handel naar omliggende steden. Geleidelijk werd de handel naar verder weg gelegen 

bestemmingen in ons land uitgebreid. Vooral Gouda ging steeds meer naar deze bestemmingen 

pijpen zenden. Van export was nog nauwelijks sprake en van de weinige Nederlandse pijpen van 

voor 1625, die bij opgravingen in het buitenland gevonden zijn, valt aan te nemen dat deze in de 

bagage van reizenden zijn meegenomen. Alleen uit Denemarken is uit de archieven bekend dat 

396 |

5.1



er aanvoer was van pijpen in het begin van de 17e eeuw naar de winkel van de weduwe Anne 

Didrichs in Elsinore.

5.2. Randvoorwaarden voor het ontstaan van een belangrijke 
pijpennijverheid

Een belangrijke factor waardoor de Nederlandse kleipijpennijverheid snel kon groeien is gelegen 

in de hoge tabaksconsumptie in Nederland, die mogelijk zelfs hoger lag dan die in Engeland. 

Weliswaar begon de consumptie van tabak in brede lagen van de bevolking in Engeland eerder, 

maar lijkt het zo te zijn dat deze in de Noordelijke Nederlanden sneller toenam dan waar ook 

in Europa. De daling van de tabaksprijzen in de jaren dertig van de 17e eeuw is daarin ook een 

belangrijke factor geweest. 

 De tabakspolemiek is, zeker in Nederland, nauwelijks van invloed geweest op de verspreiding 

en de toename van het roken. 

 Dat de Nederlandse pijpennijverheid al snel die van Engeland in kwaliteit ging overvleugelen 

was ook gelegen in het feit dat de verbindingen, door al het water in Nederland, zoveel beter 

waren dan die in Engeland. Hierdoor was het mogelijk dat er in Nederland na verloop van tijd 

één groot productiecentrum ontstond, dat het gehele land kon voorzien van de hoogste kwaliteit 

pijpen. 

Bovendien was door deze infrastructuur de export ook goed mogelijk. De Engelse pijp kon, 

door het verschil in kwaliteit met de Goudse pijp, slecht concurreren met de Nederlandse pijp. 

Voorbeelden zijn te zien in Zweden, waar de import van Engelse pijpen in de tweede helft van de 

18e eeuw sterk terugliep doordat deze te weinig in kwaliteit verschilden van de Zweedse pijpen 

en ook het geringe aandeel dat de Engelse pijp in Polen had laat duidelijk zien dat de Goudse pijp 

een groot concurrentievoordeel had. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Hollandse en met 

name de Goudse pijp maatgevend werd in grote delen van Continentaal Europa en vooral Gouda 

een gigantische export kon realiseren. In de Scandinavische landen bleef de goedkopere Engelse 

pijp wel een concurrent voor de Goudse pijp, maar verdrong deze niet.

 Voor alle centra gold dat de ligging aan doorgaand water voor het transport van klei en 

brandstoffen en de aanwezigheid van pottenbakkersovens randvoorwaarden waren voor het 

ontstaan van een pijpennijverheid. 

 De handel op Amsterdam was een zeer belangrijke factor voor het ontstaan van een 

internationaal gerichte pijpennijverheid omdat het overgrote deel van de export van pijpen in de 

17e eeuw via Amsterdam verliep. De stapelmarkt heeft in niet geringe mate bijgedragen aan het 

exportsucces van de Nederlandse pijp, net als voor andere takken van nijverheid. 

 De randvoorwaarden om tot een voor grote delen van Europa maatgevende productie te 

komen waren in Nederland dan ook meer aanwezig dan in tal van andere landen. Gouda werd 

daardoor aan het eind van de 17e eeuw en in de 18e eeuw het grootste productiecentrum ter 
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wereld van steelpijpen.

5.3. De ontwikkeling van de pijpennijverheid in de 17e eeuw in verschillende 
plaatsen en de opkomst van Gouda. 

Al vanaf de twintiger jaren ontwikkelden de centra Amsterdam, Gouda, Gorinchem en Rotterdam 

zich tot centra van bovenregionale en deels internationale betekenis. Aan het eind van het 

tweede kwart van de 17e eeuw ontwikkelde Gouda zich tot het belangrijkste centrum en had in de 

tweede helft van de 17e eeuw tot in de 19e eeuw een voor heel Noordwest-Europa maatgevende 

kwaliteitsproductie. 

Aanvankelijk was Amsterdam het belangrijkste centrum. Maar al vanaf het eind van de dertiger 

jaren van de 17e eeuw begon de kwaliteit van sommige Goudse pijpen die van Amsterdam te 

overtreffen en aan het eind van de veertiger jaren waren er in Gouda al meer pijpenmakers 

werkzaam dan in Amsterdam. Wel was er vermoedelijk in Amsterdam toen nog een grote 

productie door de toename van de omvang van slechts enkele van de bedrijven. In de literatuur 

wordt als voornaamste reden voor de ontwikkeling van Gouda als belangrijkste Nederlands 

productiecentrum genoemd dat daar de kwaliteit onder invloed van het gilde sneller toenam dan 

in Amsterdam. Dit is onjuist omdat het gilde pas in 1660 werd opgericht, twee decennia later dan 

de hiervoor beschreven ontwikkeling. Ook zijn er geen regels of maatregelen bekend waarmee 

het Goudse gilde specifiek de kwaliteit van de productie aanstuurde. Ook de eis om voor de 

gildeproef fijne pijpen en geen porceleijne pijpen te maken laat zien dat sturing op kwaliteit 

beperkt was. Op de rol van het gilde wordt later nog teruggekomen.  

 De aanwezigheid van een groot aantal centra in de directe nabijheid in het begin van de 17e 

eeuw, zoals bijvoorbeeld Leiden, Gorinchem, Delft en Amsterdam zorgde ervoor dat de Goudse 

pijpenmakers concurrentie ondervonden en het belang van kwaliteit gevoeld werd. Maar ook 

de aanwezigheid van een relatief groot aantal pijpenmakers binnen de Goudse muren zorgde 

voor een felle onderlinge concurrentie, waarbij er ook strijd was tussen de Hollandse en de van 

oorsprong Engelse pijpenmakers. Al in 1625 werd in Gouda het eerste geschil over een merk 

beslecht door de politiemeesters, wat ook duidt op onderlinge concurrentie. Maar misschien wel 

de allergrootste stimulans voor de Goudse pijpenmakers om naar een steeds hogere kwaliteit 

te streven was het feit dat zij hun pijpen alleen in Amsterdam konden verkopen als de kwaliteit 

zodanig veel beter was dat de consumenten de hogere prijs, veroorzaakt door de transportkosten, 

van het Goudse product wilden betalen. Ook een hogere prijs met een hogere winstmarge 

die in het algemeen voor kwaliteitspijpen bedongen kon worden zal de Goudse pijpenmakers 

gestimuleerd hebben om betere pijpen te maken. De aansluiting van de kwaliteitspijp bij de 

meer op luxe gerichte levensstijl maakte de Goudse pijp gevraagd.

 Door de hogere kwaliteit en kostprijs van de Goudse pijp en doordat Amsterdam al een aantal 
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markten bediende met goedkope pijpen waren de Goudse pijpenmakers aangewezen op andere 

markten en marktsegmenten dan hun Amsterdamse collega’s. Aanvankelijk zetten de Goudse 

pijpenmakers hun pijpen voornamelijk binnen de Republiek af. Vermoedelijk omdat deze markt 

het Goudse aanbod nagenoeg geheel kon opnemen. Pas vanaf 1660 neemt de export, zoals uit 

archeologische vondsten blijkt, van de Goudse pijpen een grote vlucht. De export naar Amerika 

werd pas 10 jaar later sterk concurrerend voor de Amsterdamse pijpenmakers. Vermoedelijk 

speelden bestaande sterke handelsrelaties van de Amsterdamse pijpenmakers de Goudse 

pijpenmakers aanvankelijk parten om daarheen een gerichte export te realiseren. Het waren 

slechts een paar van de Goudse pijpenmakers die daarheen gericht exporteerden. 

 De groffe Amsterdamse pijpen konden nationaal en internationaal vanaf de jaren veertig 

van de 17e eeuw lang niet alle rokers meer bedienen, omdat de beter gesitueerden meer 

en meer gingen vragen naar een betere kwaliteit. Ook de vraag naar eenvoudige pijpen uit 

Amsterdam werd in verschillende steden toen al deels gedekt door lokale en regionale centra, 

waar vergelijkbare pijpen werden gemaakt, die niet belast werden door de transportkosten. De 

potentiële Amsterdamse markt kromp dus.

 In Amsterdam begonnen vanaf ca. 1650 de meeste Amsterdamse pijpenmakers zich meer en 

meer toe te leggen op groffe pijpen uit het goedkope marktsegment. Deze waren in Amerika, 

Zweden, Duitsland en op de lokale Amsterdamse markt nog goed af te zetten. Het enige 

grote bedrijf (van Edward Bird) had vaste afzetmarkten, waar deels kwaliteit minder telde en 

verschillende kwaliteiten gevraagd werden. Ook daar werd dus de noodzaak om op kwaliteit met 

Gouda te concurreren minder gevoeld. Edward Bird, die in 1665 overleed, had veruit de grootste 

export en zijn geschiedenis laat zien dat relaties en handelsgeest bepalend waren voor zijn succes. 

Zijn export was vooral gericht op Amerika en Zweden en hij was, gelet op de bodemvondsten die 

daar gedaan zijn, de belangrijkste exporteur van Amsterdamse pijpen. Nadat zijn weduwe met 

Hendrik Gerdes getrouwd was, begon Gerdes met het maken van pijpen en werd hij vooral, door 

het voortzetten van de handelsrelaties van Bird, naar Amerika de belangrijkste Amsterdamse 

exporteur.

 Toen rond 1660, zoals uit archeologische data is gebleken, de Amsterdamse afzet naar 

Zweden begon af te nemen doordat de Goudse pijp daar dominant werd en in Amerika dit in 

de jaren zeventig ook gebeurde en in Amsterdam de Goudse pijp eveneens het belangrijke 

kwaliteitsartikel werd, begon de Amsterdamse pijpennijverheid te kwijnen. Een overschakeling 

naar kwaliteitspijpen was toen vermoedelijk door de verarming van deze pijpenmakers, als ook 

door een gebrek aan kennis over de benodigde innovaties, niet meer mogelijk. Rond 1700 stopte 

de Amsterdamse pijpenproductie nagenoeg geheel. 

In Gorinchem was de situatie ook anders dan die in Gouda. De kwaliteit van een deel van de 

pijpen die in Gorinchem werden gemaakt in het tweede kwart van de 17e eeuw tot ca. 1660 

was goed en was vergelijkbaar met de beste producten uit Amsterdam en Gouda. Gorinchem 

was dus potentieel een concurrent voor Gouda. Gorinchem was echter gericht op het zuidelijk 
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deel van de Nederlanden en de Gorinchemse pijpenmakers zetten hun pijpen niet op de 

Amsterdamse pijpenmarkt af. Hierdoor waren deze niet genoodzaakt om zodanig op kwaliteit te 

concurreren dat hiervan een blijvende stimulans uitging om de beste kwaliteit te produceren. De 

Gorinchemse pijpenmakers hadden een afzetgebied dat zij ook met een iets lagere kwaliteit dan 

die van de Goudse pijp konden blijven bedienen en daardoor bleef de ontwikkeling in Gorinchem 

vermoedelijk achter bij die van Gouda. Ook het aantal pijpenmakers in Gorinchem was beperkt 

en er ontbrak daardoor ook de stimulans van onderlinge felle concurrentie. In de tweede helft 

van de 17e eeuw nam de kwaliteit van de Gorinchemse pijp af en gingen de pijpenmakers over 

op de productie van vooral groffe pijpen, waardoor zij minder last hadden van de Goudse 

concurrentie. Opvallend is dat, in tegenstelling tot Gouda, er in het gildereglement geen eisen 

aan de kwaliteit van de te maken pijpen bij de meesterproef werden gesteld. Dit doet vermoeden 

dat reeds in 1656, toen dit reglement werd opgesteld, kwaliteit niet zo belangrijk werd gevonden 

als in Gouda. 

Het pijpenmakercentrum Rotterdam, dat van bovenregionale betekenis was en waar ook export 

plaatsvond, heeft in de periode 1620-1650 een grote omvang gehad. Als halverwege de 17e eeuw 

het centrum van de tabakshandel meer en meer naar Amsterdam verschuift en bovendien de 

concurrentie van de Goudse pijp sterk toeneemt, daalt het aantal Rotterdamse pijpenmakers na 

ca. 1640 drastisch. Rond 1675 lijkt de pijpennijverheid in Rotterdam te zijn verdwenen. 

 Voor de in de 17e eeuw gestarte regionale centra in Holland geldt, dat vooral de concurrentie 

uit Gouda, met kwaliteitspijpen die veelal in de regionale centra niet vervaardigd werden, ervoor 

gezorgd heeft dat veel van deze centra zich hoofdzakelijk oriënteerden op de productie van 

groffe pijpen en al voor of aan het begin van de 18e eeuw van de markt verdwenen. De stijging 

van de reële lonen tussen 1620 en 1680, de in Nederland verhoudingsgewijs grote gegoede 

middenklasse en de oriëntatie op een meer op luxe gerichte levensstijl vanaf de jaren dertig van 

de 17e eeuw hebben vermoedelijk bijgedragen aan de keuze van grotere groepen rokers om de 

kwaliteitsontwikkeling van de kwaliteitspijpen te volgen. 

 Een aantal centra, die verder van Gouda gelegen waren, wist de concurrentie met Gouda 

langer vol te houden dan de dichterbij gelegen centra, ondermeer door de lagere loonkosten en 

doordat deze pijpen niet belast werden met transportkosten, waardoor het prijsverschil met de 

Goudse pijp groot was. Utrecht, Gorinchem en Schoonhoven en in mindere mate Delft, waar de 

productie tot het eind van de 18e eeuw doorging, vormen hier een uitzondering op. Wel is bij deze 

centra een terugval in de aantallen pijpenmakers te zien aan het eind van de 17e en het begin 

van de 18e eeuw, maar hadden deze centra juist hun grootste productie in de 18e eeuw, toen de 

Goudse pijpennijverheid al verval vertoonde. Ook lokale omstandigheden en beschermende en 

belastende maatregelen van lokale en provinciale overheden hebben een rol gespeeld bij de 

duur waarin de productie kon worden gecontinueerd. Voor de lokale centra gold dat deze te klein 

en meestal niet zeer rendabel waren en dat, door vooral de Goudse concurrentie, de meeste 

spoedig van de markt verdwenen. Des te opvallender is dat de pijpen van een pijpenmaker uit 
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Enkhuizen, Jacob Pietersen, over de gehele wereld zijn teruggevonden. 

 Opvallend is dat de terugval van de pijpenproductie in Duitse en Belgische centra tegen het 

eind van de 17e eeuw ook verklaard kan worden door de concurrentie uit Gouda.

5.4. De opkomst van de Goudse nijverheid

De ligging van Gouda, ver weg van de klei en met (vanaf het laatste kwart van de 17e eeuw) de 

noodzaak turf aan te voeren, op afstand van waar de internationale handel plaatsvond en gelegen 

in een deel van de Republiek waar het loonpeil hoog was, maakte Gouda niet tot de meest voor 

de hand liggende vestigingsplaats in Holland van een pijpenproductie, die zich zou ontwikkelen 

tot de belangrijkste van de gehele wereld. Toch waren er voldoende redenen dat deze nijverheid 

zich juist hier ontwikkelde. Door de relatief geringe werkgelegenheid in Gouda in het begin van 

de 17e eeuw was het niet vreemd dat daar een nieuwe tak van nijverheid kon ontstaan. Vanaf 

het eind van de 16e eeuw was de fabricage van Laken en waren de bierbrouwerijen ernstig in 

verval geraakt en waren er Engelse soldaten in Gouda gelegerd. Het nieuwe vak werd dan ook 

massaal opgepakt door veel Engelsen en later ook door Hollanders. Bovendien was Gouda aan 

water gelegen en was er een bloeiende aardewerknijverheid, twee randvoorwaarden voor elk 

centrum van pijpenproductie. Ook de ligging van Gouda aan de enige belangrijke vaarverbinding 

van noord naar zuid door Holland, was een zeer gunstige vestigingsplaatsfactor. 

 De onderlinge concurrentie tussen de pijpenmakers maakte het al spoedig noodzakelijk om 

regels te stellen. Al in 1641 maakte de stedelijke overheid een reglement en in 1660 werd het 

Goudse pijpenmakersgilde opgericht. Ook in de periode 1660 tot aan het economische hoogtepunt 

in de ontwikkeling van de Goudse nijverheid (1737- 1750) was de oriëntatie op kwaliteit de 

allerbelangrijkste drijvende kracht achter het succes van dit centrum. In de gildereglementen 

zijn geen maatregelen opgenomen om de kwaliteit te waarborgen of te bevorderen. Ook is niet 

bekend dat het gildebestuur daarin stimulerend optrad. Er is dus geen andere verklaring mogelijk 

dan dat de onderlinge concurrentie en de noodzaak de transportkosten voor de afnemers 

aanvaardbaar te maken, door een hogere kwaliteit te leveren, geleid heeft tot de productie van de 

hoogst mogelijke kwaliteit pijpen. Niet alleen op de Nederlandse, maar ook op de internationale 

markt was deze kwaliteit de reden voor succes en waren de Goudse pijpen geliefd bij de wat 

beter gesitueerden die zich deze luxe konden veroorloven. Dat het gilde hierin geen aanwijsbare 

rol heeft gespeeld, wil niet zeggen dat het gilde niet van groot belang geweest is voor de Goudse 

pijpennijverheid. Vooral de merkenbescherming, de regulering van de aanvoer van klei en turf, 

de onderhandelingen over de baklonen met de pottenbakkers, de oprichting van de pijpenmarkt 

in Gouda en het pijpenpand waar pijpen konden worden verpand bij slechte afzet, zijn duidelijke 

voorbeelden waar het gilde stimulerend heeft gewerkt op de bloei van deze nijverheid. 

 Belangrijk was de overgang van het gebruik van regionaal gewonnen turf naar Friese turf 

na ca. 1675. Hierdoor konden de ovens beter en op een hogere temperatuur worden gestookt 
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en kon daardoor met betere kleimengsels worden gewerkt. Dit heeft een reeks innovaties 

mogelijk gemaakt, die geleid hebben tot de productie van nog hoogwaardiger pijpen met 

betere keramische eigenschappen. In de periode 1690-1740 werd de scherf en de steel van 

de pijpen steeds dunner en kon een zeer uitgewogen vorm worden bereikt en werden ook de 

rookeigenschappen verbeterd.

 Toetsing aan het model van Porter laat zien dat nagenoeg alle vier de speelvelden van zijn 

‘diamant’ laten zien dat er een vrijwel volledige set van factoren en randvoorwaarden voorhanden 

was die het succes van deze nijverheid zo sterk bepaald hebben (zie paragraaf 2.12.). 

 Het was dus de stijgende kwaliteit door een voortdurende reeks innovaties, zoals door Joseph 

Schumpeter aangeduid als creatieve destructie, die er voor gezorgd heeft dat de afzet toenam. 

Hierdoor nam de werkgelegenheid toe, wat op zijn beurt weer leidde tot meer concurrentie, 

waardoor de kwaliteit weer omhoog ging. Deze samenhangende ontwikkeling van kwaliteit, 

afzet, werkgelegenheid en concurrentie en innovatie werkte als een vliegwiel, waardoor Gouda, 

in tegenstelling tot andere centra, het maatgevende centrum van de wereld werd. 

                

Een randvoorwaarde voor deze vliegwielfunctie was dat binnen een beperkt gebied, de muren 

van Gouda in dit geval, er een hevige concurrentie ontstond. In andere centra was het aantal 

pijpenmakers te klein, zoals in Gorinchem, of was er te weinig onderlinge concurrentie en te veel 

andere werkgelegenheid, zoals in Amsterdam. 

 Ook het gilde veroorzaakte een grotere onderlinge concurrentie door haar oriëntatie op 

handelsbelangen. Zo kregen bepaalde pijpenmakers/handelaren het recht om orders op hun 

merk uit te zetten (het recht op uitbesteding), waardoor alleen die pijpenmakers die de beste 

kwaliteit tegen de laagste prijs konden leveren, de opdracht konden krijgen. Ook het al of niet 

oogluikend toestaan van afwijkingen van het bepaalde in het gildereglement, het niet regelen van 

 AFBEELDING 5.4.1: 
Het vliegwiel van de 
Goudse productie.
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de eigendomsoverdracht van merken en de relaties van sommige pijpenmakers met handelaren 

zullen bijgedragen hebben aan de, vanaf het eind van de 17e eeuw, sterk toenemende onderlinge 

concurrentie. Een aantal van de maatregelen van het gilde had dus als neveneffect dat de 

concurrentie scherper werd. 

 De oriëntatie op kwaliteit was alleen een effectieve strategie in een markt waar de oriëntatie op 

een meer hedonistische levensstijl met de bijbehorende appreciatie van luxe producten, zowel in 

Nederland als ook daarbuiten, een belangrijk verschijnsel was en deze appreciatie ook geleidelijk 

doordrong in alle lagen van de bevolking die zich iets meer luxe konden veroorloven. De hoge 

levensstandaard in Nederland zal deze vorm van pijpennijverheid zeker hebben bevorderd. Een 

ander belangrijke oorzaak was dat tot zeker het midden van de 18e eeuw nergens ter wereld, 

dankzij een reeks innovaties, een vergelijkbare kwaliteit kon worden geproduceerd. Hierdoor 

werd de Goudse kwaliteitspijp in Europa, maar ook daarbuiten, zeer geapprecieerd en een 

maatgevend voorbeeld voor andere producenten.

In de 17e-eeuwse en begin 18e-eeuwse groeimarkt veroorzaakten verstoringen en rampen dan 

ook weinig blijvende schade. Zo blijken de gevolgen van het rampjaar, gemeten aan de groei 

van het aantal pijpenmakers met een eigen merk, veel minder ingrijpend te zijn geweest dan 

sommige auteurs tot nu toe hebben aangenomen en kan er zeker niet gesproken worden 

van verval. Archeologische vondsten (paragraaf 4.1) bevestigen dit. Alleen de grote sterfte in 

Gouda in de jaren twintig van de 18e eeuw leidde tot een kleine onderbreking in de groei van de 

pijpennijverheid.

 Aanvankelijk was het gilde sterk stimulerend voor de groei van de nijverheid. Ten tijde van de 

oprichting van het gilde in 1660 was het overgrote deel van de pijpenmakerijen nog vrij klein. De 

Goudse pijpenmakerijen waren een aan huis gebonden nijverheid. Omdat het merk nog niet het 

belang had dat het later zou krijgen waren de orders die op een merk binnenkwamen nog vrij 

beperkt in omvang. Er was dus nog geen grote behoefte om met grotere productie-eenheden te 

werken. De taken die het gilde in die tijd verrichtte waren vooral stimulerend voor de nijverheid. 

Naarmate er meer pijpenmakers in Gouda werkzaam waren nam het belang van het merk 

toe. Steeds meer maakten de handelaren onderscheid in kwaliteit. Het merk was daar een 

belangrijke indicatie voor en wie een veelgevraagd merk bezat kon zijn bedrijf tot een succesvolle 

pijpenmakerij ontwikkelen. De maatregelen van 1686 zorgden ervoor dat er een strikte scheiding 

kwam tussen pijpenmakers en handelaren. Alleen de handelaren/pijpenmakers, die een eigen 

merk hadden met het recht op uitbesteding, konden grotere orders aan. Het feit dat de rest van 

de pijpenmakerijen door de gilderegels alleen huisindustrieën waren, die ook nog eens alleen 

één eigen merk mochten zetten, werkte verstarrend en beperkend voor deze bedrijven. De groep 

met een merk met recht op uitbesteding werd daarentegen steeds machtiger en werd door het 

gildebestuur beschermd. Al kort na de oprichting van het gilde werden er om economische 

redenen uitzonderingen gemaakt op de gildereglementen. Met het ontstaan van een zekere 

vorm van pijpenmakers- elite, die veelal ook in het gildebestuur ruim vertegenwoordigd was, 
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ontstonden er steeds meer uitzonderingen op de regels, die of gedoogd werden of frauduleus 

waren en oogluikend werden toegelaten en de belangrijke pijpenmakers bevoordeelden. Ook 

(familie)relaties met handelaren en tabakshandelaren zorgden ervoor dat sommige pijpenmakers 

gilderegels konden omgaan. Dit soort relaties waren zeer belangrijk omdat het organiseren van 

de eigen afzet en het aangaan van handelsrelaties essentieel waren voor de rentabiliteit en dus, 

vooral na het begin van de 18e eeuw, ook voor het voortbestaan van de bedrijven. De neergang 

van de Amsterdamse tabaksnijverheid en handel in het tweede kwart van de 18e eeuw is, omdat 

een aantal Goudse pijpenmakers daar belangrijke handelsrelaties mee hadden, ook van belang 

geweest om de stagnatie en de latere neergang van de Goudse pijpennijverheid te verklaren.

De privileges van de grote pijpenmakers werkten negatief uit voor de kleinere bedrijven. 

Aanvankelijk zullen de kleinere bedrijven hier nog niet veel last van gehad hebben door de 

enorme groei van de productie aan het eind van de 17e en het begin van de 18e eeuw. Deze groei 

was zo sterk dat het inwonertal van Gouda flink toenam, een ontwikkeling die haaks stond op die 

in tal van andere industriesteden.

 Vooral vanaf het tweede kwart van de 18e eeuw werden de gevolgen van de voorrangspositie 

van de grotere bedrijven voor de kleinere bedrijven zichtbaar, doordat hun concurrentiepositie 

verslechterde. Grotere bedrijven konden daarentegen hun positie versterken, zoals blijkt uit 

een vergelijking van de quotisaties van 1715 en van 1743. Bij de laatste quotisatie werden veel 

meer pijpenmakers aangeslagen en waren die bedrijven ook veel welvarender geworden. Slechts 

een klein deel van deze bedrijven had op hun merk het recht op uitbesteding. Opvallend is dat 

ook een aantal merken, waar het recht op uitbesteding op gevestigd was, niet behoorden aan 

pijpenmakers die bij de quotisaties werden aangeslagen. Welke conclusie hieruit getrokken moet 

worden over het belang van het recht op uitbesteding is onduidelijk. Het kan zowel betekenen 

dat de quotisaties weinig systematisch werden doorgevoerd en sommige pijpenmakers onder 

deze belasting uit konden, maar het kan ook zo zijn dat het recht op uitbesteding voor een aantal 

pijpenmakers van minder groot belang was dan steeds aangenomen.

 In de literatuur is slechts in beperkte mate aangegeven welke de belangrijke merken waren. 

Ook is niet duidelijk gedurende welke periode een merk een groot belang had. Daarom is 

een toetsingskader opgesteld. Daarbij is aangenomen dat de merken waarop het recht op 

uitbesteding rustte, de merken van de pijpenmakers die aangeslagen zijn bij de quotisaties en die 

van de gildebestuurders, behoorden tot deze belangrijkste merken en dat dit vooral gold op het 

moment dat de betreffende pijpenmaker tot één van deze categorieën behoorde. Daarnaast is 

ook gekeken naar pijpenmakers die in de periode 1664-1670 meer dan 60 tonnen klei kochten en 

naar de pijpenmakers die in de tweede helft van de 18e eeuw een eigen oven hadden, omdat ook 

van deze pijpenmakers valt aan te nemen dat zij een hoge productie hadden. Voorts is gekeken 

naar welke pijpenmakers in de literatuur als belangrijk zijn aangeduid en naar de merken die in 

Alphen frequent werden nagezet. 

 Als, zoals in de literatuur aangegeven, aangenomen wordt dat het vooral de pijpenmakerijen 

met belangrijke merken waren die veel geëxporteerd hebben, dan is het belangrijk om na 
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te gaan of dit ook uit archeologisch onderzoek blijkt. Uit de analyse van de export aan de 

hand van opgravingen (paragraaf 4.6.) blijkt dat geen van de drie voornaamste criteria uit 

het toetsingskader (recht op uitbesteding, aanslag bij de quotisaties, lidmaatschap van het 

gildebestuur) alleen verklarend is voor welke merken en welke pijpenmakers voor de export 

van pijpen van groot belang waren. Het criterium lid van het gildebestuur lijkt het meest van 

belang te zijn geweest voor de grote exporteurs. Gebruik van alle criteria uit het toetsingskader 

gezamenlijk levert de beste resultaten op om te verklaren welke pijpenmakers de belangrijkste 

exporteurs waren, waarvan verschillenden vermoedelijk op merk hebben geëxporteerd. Voor de 

18e eeuw ligt het percentage belangrijke merken bij de veel gevonden merken hoger dan in de 

17e eeuw. Voor de 17e eeuw is het van slechts een beperkt aantal pijpenmakers waarschijnlijk dat 

deze gericht hebben geëxporteerd. Ook hebben de 17e-eeuwse pijpenmakers hun export vooral 

op één of enkele gebieden gericht en pas in de 18e eeuw hebben de grote exporteurs zich op 

meer gebieden tegelijk gericht. 

 Wel moet opgemerkt worden dat de gerichte export, waarbij het merk van veel belang was, 

niet voor alle gebieden in gelijke mate gold. Voor de in paragraaf 4.6. nader verkende gebieden, 

waar veel vondsten gedaan zijn, gold dat in de 17e eeuw minder gerichte export plaatsvond 

naar Zweden en Dejima en dit in de 18e eeuw vooral voor de export naar Zweden en de 

binnenlanden van Polen gold. De export naar Duitsland laat zien dat het vooral de belangrijke 

pijpenmakers waren die een forse export hadden en aangenomen mag worden dat daar veel 

gerichte export op merk naartoe gegaan is. Ook naar de Baai van Gdansk was duidelijk sprake 

van gerichte export. In de meeste havensteden daarentegen zijn veel pijpen ingevoerd die door 

bemanning of door handelaren niet op merk werden verkocht. De pijpen gevonden op Dejima 

weerspiegelen de hoge status van de VOC-ambtenaren daar. Er zijn daar veel stelen met namen 

van tabakshandelaren gevonden. Dit laatste duidt op gerichte export, maar hoe de handel naar 

Dejima verliep is onduidelijk. De VOC was in ieder geval zelf geen grote speler in deze handel. 

 Het totale aandeel van de handel in pijpen naar alle exportgebieden samen, waarbij het merk 

bepalend was in de hele keten van pijpenmaker tot eindgebruiker, is vrij laag geweest. Duidelijk 

blijkt ook dat de pijpen met een merk met het recht op uitbesteding lang niet zo frequent zijn 

aangetroffen, als op basis van de voorrangspositie die pijpenmakers met zo’n merk hadden, zou 

mogen worden verwacht. In de export heeft het merk dus kennelijk minder betekenis gehad 

voor de uiteindelijke afzet naar de eindgebruikers dan deze vermoedelijk in de binnenlandse 

handel had. Dit is in overeenstemming met de beschouwing over het verloop van de handel, 

zoals deze in paragraaf 3.3. is uitgewerkt. Wel zijn in een aantal gebieden sommige merken lange 

tijd belangrijk geweest in de afzet. Deze merkentrouw is bijvoorbeeld in de omgeving Weimar/

Erfurt en in Gdansk duidelijk waarneembaar.

Het gildebestuur liet tot 1750 na om de technologietransfer naar andere centra effectief tegen 

te gaan. Mede hierdoor kon het centrum Alphen (Aarlanderveen) een forse concurrent worden 

voor de Goudse pijpennijverheid. 
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Opvallend in de hele ontwikkeling in Gouda is ook de keuze van het gildebestuur voor de 

bescherming van de kwaliteitspijp en de grote merken met een flink handelsbelang. Dit 

betekende dat de bescherming van merken van de groffe zijmerkpijpen, die vanaf het begin van 

de 18e eeuw een langzamerhand steeds belangrijker deel uitmaakten van de Goudse productie, 

nauwelijks werd geregeld en zeker niet gehandhaafd. Dit terwijl deze zijmerkpijpen ook buiten 

Gouda, zoals in Schoonhoven, Gorinchem en Utrecht, veel werden geproduceerd en dus een 

deel van de Goudse pijpenmakers hiervan concurrentie ondervond.

 Dat de merkenbescherming binnen de provincie Holland uiteindelijk in 1739/40 geregeld werd 

heeft alles te maken met de opkomst van de grote concurrentie, die in toenemende mate in 

de 18e eeuw werd gevoeld vanuit Alphen/Aarlanderveen. Zeker vanaf het tweede kwart van de 

18e eeuw was deze concurrentie sterk. Juist toen werd de stagnatie van de groei van vooral 

de kleinere bedrijven in Gouda voelbaar. In Alphen/Aarlanderveen vond toen mogelijk een 

productie van kwaliteitspijpen plaats ter grootte van minstens 4 à 5 % van de Goudse productie. 

Al veel eerder was er sprake van fraude met nagebootste Goudse pijpen, maar kennelijk is 

daar toen nog niet door het gilde op gereageerd door te vragen om overheidsmaatregelen. Pas 

nadat het hoogtepunt van het aantal pijpenmakers met een eigen merk in 1737 was bereikt 

werden in 1739/40 de benodigde octrooien verleend. Opvallend is dat de concurrentie vanuit 

Alphen/Aarlanderveen werd tegengegaan met een octrooi voor de Goudse pijpenmakers om 

een bijmerk te mogen plaatsen en dat geen poging is gedaan om deze buitennering te verbieden, 

zoals wel ten behoeve van de Goudse pottenbakkers is geprobeerd. Kennelijk werd, nadat dit 

voor de pottenbakkers was mislukt, ingeschat dat dit niet haalbaar was. De ontwikkeling van het 

merkenrecht van de Goudse pijpenmakers en de merkenbescherming is op nationale schaal voor 

nijverheidsbedrijven vroeg.

5.5. Hoogtepunt en neergang van het Goudse centrum

Een voorzichtige schatting, met vele aannames, leert dat op het hoogtepunt van de nijverheid 

tussen de 4000 en 6000 mensen in Gouda rechtstreeks werk vonden in deze nijverheid en dat op 

het hoogtepunt de productie vermoedelijk jaarlijks tussen de 180 en 240 miljoen stuks lag. Deze 

getallen komen goed overeen met berekeningen over het binnenlands verbruik, als uitgegaan 

wordt van ongeveer even hoge aantallen voor binnenlands verbruik als voor de export. In de 

toeleverende en dienstverlenende bedrijvigheid in Gouda vonden nog eens minstens 3000 

mensen emplooi. De pijpennijverheid was dan ook de belangrijkste bron van werkgelegenheid in 

Gouda en was essentieel voor de stad. 

 Na het hoogtepunt in 1737 van het aantal pijpenmakers met een eigen merk, stagneerde de 

groei en vanaf 1749 zette een steile daling in. Ook het hoogtepunt in 1737 geeft vermoedelijk 

een vertekend beeld van de economische situatie van de pijpennijverheid. Het valt aan te 

nemen dat als na 1737 het aantal pijpenmakers ging dalen, het al enige jaren voor die tijd 

406 |

5.5



duidelijk moet zijn geweest dat de nijverheid, zeker voor de kleinere bedrijven, in zwaar weer 

verkeerde. Dat was ook zo, immers het rekwest uit 1734 van het gildebestuur was ingegeven 

om de groei van het aantal pijpenmakers die een merk bezat met het recht op uitbesteding 

te beperken. Het waren juist de gewone pijpenmakers die kwaliteitspijpen produceerden die 

achter deze wijziging zaten. Zij hadden in toenemende mate last van de privileges en vrijheden 

van de geprivilegieerde bedrijven met hun betere kansen in de markt. Voor de kleinere bedrijven 

moeten de problemen, al voor dat dit rekwest werd ingediend, duidelijk voelbaar zijn geweest. 

De gevolgen voor de pijpennijverheid van de frauduleuze imitatie van de Goudse pijp, door de 

Alphense/Aarlanderveense pijpenmakers, trof de Goudse pijpenmakers in verschillende mate. 

Niet alle merken werden nagezet en het waren niet alleen de merken van de belangrijkste 

pijpenmakers die dit trof. Juist als deze vervalsingen kleinere bedrijven troffen zullen de 

gevolgen voor die bedrijven groter geweest zijn dan voor de machtiger bedrijven. Ook waren er 

andere signalen. Zo werd het in de jaren dertig van de 18e eeuw merkbaar dat de export naar 

sommige gebieden, zoals bijvoorbeeld naar Zweden, terugliep en dat het gebruik van snuiftabak 

internationaal belangrijker werd, dat de Amsterdamse tabakshandel aan kracht verloor en dat, 

doordat groepen in de samenleving minder te besteden hadden door gebrek aan werk, velen 

overschakelden op goedkopere pijpen. Hierdoor moet er toen al veel onzekerheid zijn ontstaan 

en een aantal pijpenmakers, die zich voorgenomen had om na hun gildeproef een eigen bedrijf 

op te zetten, zullen dit al vanaf het midden van de jaren dertig heroverwogen hebben. Het is dan 

ook niet verbazend dat vanaf 1737 de groei van het aantal pijpenmakers met een eigen merk 

stagneerde. 

 Steeds meer pijpenmakers die hun afzet zagen teruglopen gingen werken voor grote bedrijven. 

In de periode 1737-1749 was het per jaar verschillend of er nog aanwas kwam van het aantal 

pijpenmakers met een eigen merk of dat meer pijpenmakers stopten. Een situatie waar hoop en 

vrees voor beginnende bedrijven aan de orde was. 

 Uit de archeologische data valt op te maken dat het totale aantal naar de meeste gebieden 

uitgevoerde pijpen in de veertigjarige periode van 1700-1740 wat hoger was dan in de zestigjarige 

periode van 1740-1800. Dit gold niet voor Zweden, waar de afzet van Goudse pijpen al na 1720 

sterk afnam door de opkomst van de eigen pijpennijverheid. Het moet dus al in de jaren dertig 

tot veertig voelbaar zijn geweest dat de export deels stagneerde. Aan de Oostzeekust lijkt het 

omslagpunt in de afzet pas rond 1750 gelegen te hebben. Voor alle gebieden is duidelijk gebleken, 

dat naarmate de 18e eeuw vorderde, de aantallen geëxporteerde pijpen door de belangrijker 

pijpenmakers toenamen ten koste van die van de kleinere pijpenmakerijen.
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Tabel 5.5.1. Indicatieve weergave van de invloed in de tijd van enkele factoren die negatief uitgewerkt hebben 

voor de Goudse productie. Een kwantitatieve vergelijking van de uitwerking van de verschillende negatieve 

factoren is niet mogelijk. Des te donkerder de kleur des te negatiever was de werking van een factor.

Negatieve invloed op afzet 1710-20             1720-30 1730-40 1740-50 1750-60 1760-70 1770-80

Start productie in Zweden                                                         

Productie in Aarlanderveen/Alphen

Achteruitgang Amsterdamse tabakshandel

Productie in het Westerwald

Invoerbeperkingen Pruisen

Keuze voor goedkopere pijpen

Andere vormen van tabakgebruik

Het is dan ook begrijpelijk dat in 1739 bij de Staten van Holland en West-Friesland een 

verzoekschrift werd ingediend voor beschermende maatregelen voor de Goudse pijpenmakers. 

De Staten verleenden de Goudse pijpenmakers het recht om op de beste soorten pijpen het 

Goudse wapen als bijmerk op de zijkant van de hiel te plaatsen. Dit besluit werd een jaar later 

verfijnd, waardoor de fijne pijpen van het Goudse wapen en een S op de hiel werden voorzien 

en op de pijpen van de porceleijne kwaliteit alleen het Goudse wapen werd geplaatst. Dat een 

aantal pijpenmakers aanvankelijk geen gebruik maakte van dit recht zal vermoedelijk te maken 

hebben gehad met het feit dat hun merken niet leden onder de ernstige vervalsingen. Dat de 

bescherming van 1739/40 niet afdoende was behoeft geen betoog. Deze bescherming gold 

niet voor de gehele Republiek en was bovendien makkelijk te omzeilen door het gebruik van 

een wapentje dat op het Goudse leek, maar daarvan net afweek. De concurrentie uit Alphen/

Aarlanderveen bleef bestaan en zou in de volgende twintig jaar nog erger worden.

 Vanaf 1737 was er weliswaar stagnatie, maar dat betekende nog niet dat alle bedrijven 

het moeilijk hadden. Vooral de grotere bedrijven floreerden nog. Door kwaliteit, het kunnen 

leveren van grote partijen en een gedifferentieerd assortiment, maar vooral ook door hun 

handelscontacten deden deze bedrijven het nog goed. Ook lag het hoogtepunt van de 

vormgeving en de kwaliteit van de pijpen in de periode 1740-1750. Dit blijkt niet alleen uit 

de fraaie gelegenheidspijpen die in die periode veel werden gemaakt, maar vooral ook uit de 

uitgebalanceerde vormgeving van de gladde kwaliteitspijpen. Het is dus niet zo dat op basis van 

de aantallen pijpenmakers met een eigen merk bepaald kan worden waar het hoogtepunt van de 

Goudse nijverheid lag. Veeleer moet hiervoor de periode van het midden van de dertiger jaren 

tot het midden van de 18e eeuw aangehouden worden.

 Verschillende maatregelen van het gilde zorgden ervoor dat de prijs van de Goudse pijp hoog 

bleef. Toen in de tweede helft van de 18e eeuw de afzet begon terug te lopen werkten de regels 

van het gilde verstarrend en zorgden deze ervoor dat de neergang extra hard ging.

 In de veertig jaar na 1749 nam het aantal pijpenmakers met een eigen merk tot de helft af. De 

periode van neergang van de Goudse pijpennijverheid in de tweede helft van de 18e eeuw werd 
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vermoedelijk door een aantal factoren veroorzaakt die deels dezelfde waren als al in de periode 

van stagnatie aan de orde waren. De in de literatuur als belangrijke oorzaken van de achteruitgang 

genoemde invoerbeperkingen in vooral Pruisen en de opkomst van het Westerwald waren pas 

later van grote invloed. Er waren dus andere redenen waarom de Goudse nijverheid vanaf 1749 

kromp. Vermoedelijk is dan ook een van de belangrijkste factoren geweest dat de markt voor 

de Goudse pijp steeds smaller werd. In het op luxe gerichte marktsegment werd de statige 

Goudse pijp meer en meer vervangen door het gebruik van snuiftabak en de porseleine pijp. 

Een ontwikkeling passend in de periode van de op behagen gerichte Rococo. Deze vervanging 

door snuiftabak speelde al vanaf het eind van de 17e eeuw in Frankrijk maar vanaf 1740 werd, 

na de afschaffing van het Tabakscollegium door Frederik de Grote, de Goudse pijp in de hogere 

kringen in Duitsland steeds meer vervangen door snuiftabak en werd tegelijkertijd de pijp van 

porselein populair. Ook in een aantal andere landen vond deze ontwikkeling plaats. In Nederland 

was het gebruik van snuiftabak niet heel groot en het gebruik van de pijp van porselein vond 

hier in die tijd nauwelijks ingang. In het voor onze export zo belangrijke Duitsland veroorzaakte 

de verschuiving in het tabaksgebruik een forse terugval van de export. Vanaf het midden van 

de 18e eeuw werd in grote delen van Europa, vooral voor hen die geen of minder werk hadden, 

de verarming merkbaar. Velen van hen zullen voor een goedkoper alternatief voor de Goudse 

pijp gekozen hebben, zeker doordat er meer kwalitatief redelijke pijpen in de vele lokale centra 

in het buitenland werden geproduceerd. Ook in Nederland was er in die tijd een toename van 

de productie van de veel goedkopere zijmerkpijpen in vooral het westen van ons land voor de 

minder welvarende consumenten. De productie vond vooral plaats in Gouda en in centra als 

Schoonhoven, Gorinchem en Utrecht. Maar ook in andere centra als bijvoorbeeld Groningen, 

Zwolle en Delft werden deze pijpen, zij het in geringere mate, vervaardigd. Opvallend is dat, toen 

de Goudse productie van de kwaliteitspijpen al dalende was, de marktaanvullende centra rond 

Gouda (Gorinchem en Schoonhoven) en Utrecht nog verder groeiden, hetgeen een duidelijke 

illustratie is van de toenemende vraag naar het goedkopere product. De Goudse kwaliteitspijp 

kreeg dus concurrentie in zowel het marktsegment voor de meest op luxe gestelde rokers als in 

het marktsegment van de wat minder gefortuneerden. Het overblijvende marktsegment werd 

daardoor steeds smaller. 

 In de bestaande literatuur worden de invoerbeperkingen als de voornaamste oorzaak van het 

verval gezien. Pas de invoerverboden die in Pruisen vanaf 1756 werden ingesteld en de opkomst 

van de pijpenfabrieken in Weissenspring nabij Berlijn, Rostin nabij Frankfurt an der Oder en in 

Zborowskie in de Neumark hebben veel invloed gehad op de export van Goudse pijpen, ook 

omdat hierdoor grote delen van het huidige Polen en de ten zuiden van Pruisen gelegen delen 

van Duitsland van de invoer van Goudse pijpen deels werden afgesneden. Al moet hier wel bij 

worden aangetekend dat dit niet betekende dat de grenzen van Pruisen hermetisch gesloten 

waren. Uit Poolse archeologische gegevens blijkt dat er nog een aanzienlijke import was in 

Pruisen ondanks de mercantilistische maatregelen. Dit laat zien dat de maatregelen maar in 

beperkte mate effectief waren. De klacht van de Goudse pijpenmakers is daarmee niet onwaar, 
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maar de situatie veroorzaakt door deze maatregelen was vermoedelijk minder dramatisch dan 

uit hun klacht kan worden afgeleid. 

 In de tweede helft van de 18e eeuw waren de Oost-Pruisische fabrieken een sterke concurrent 

voor de Goudse pijpenmakers op zowel de Pruisische en Poolse markten en op de markten rond 

de Oostzee, maar konden deze fabrieken de vraag naar pijpen in de gebieden rond de Oostzee 

niet aan. De export van deze fabrieken naar Frankrijk, Portugal en Spanje zal eerder incidenteel 

geweest zijn. 

 De stagnatie en de neergang van de Goudse pijpennijverheid is dus eerder begonnen dan de 

inwerkingtreding van de invoerverboden in Pruisen en de oprichting van de pijpenfabrieken in 

dat gebied. De neergang is waarschijnlijk wel versterkt door deze verboden en concurrentie, 

maar is daar niet primair door veroorzaakt. 

 Ook in tal van andere landen werden in de 18e eeuw invoerverboden en heffingen op de 

invoer ingesteld. Deze waren of van beperkte duur of omvang of werden minder gehandhaafd en 

hebben daardoor minder effect gehad op de export. 

 De opkomst van het nabij Koblenz gelegen centrum Westerwald, dat na 1750 een steeds 

grotere productie van kwalitatief redelijke pijpen realiseerde, heeft tot een forse concurrentie 

voor de Goudse pijp geleid, zowel in met name het oosten van Nederland als op de internationale 

markt. De uitvoer van het Westerwald ging over de Rijn via Rotterdam vooral naar de vrije steden 

Hamburg en Bremen, waar gespecialiseerde handelaren voor verdere export naar vooral het 

Oostzeegebied zorgden. De heffing van 1751 in Holland en West- Friesland was te laag om de 

Goudse pijpenmakers te beschermen en was bovendien alleen in Holland werkzaam. De hogere 

heffing van 1788 voor ons gehele land was zo effectief dat de export van het Westerwald daarna 

vooral nog in zuidelijke richting plaatsvond. Toch is van deze heffingen geen invloed zichtbaar op 

het aantal pijpenmakers met een eigen merk. Wel is archeologisch aantoonbaar dat de Goudse 

pijp langs de Rijn werd teruggedrongen door de opkomst van het Westerwald als leverancier 

van goede pijpen. De concurrentie uit het Westerwald is dan ook geen factor geweest die de 

neergang in Gouda veroorzaakt heeft, maar heeft daar in de tweede helft van de 18e eeuw wel 

aan bijgedragen doordat bij een krappere beurs de keuze voor een iets minder goede pijp snel 

gemaakt werd. Zeker als het kwaliteitsverschil met de Goudse pijp niet meer in verhouding stond 

tot het verschil in prijs.

 De concurrentie uit Alphen, waar goedkopere kwaliteitspijpen geleverd konden worden door 

ondermeer frauduleuze namaak en het niet hoeven te voldoen aan gilderegels, was rond het 

midden van de 18e eeuw groot. Hoe ernstig de concurrentie van de Alphense pijpenmakers voor 

de Goudse nijverheid was blijkt niet alleen uit de vele tientallen merken die in Alphen nagezet 

zijn, zoals uit opgravingen blijkt, maar ook uit het feit dat de aantallen pijpenmakers in Alphen 

nog een paar decennia doorgroeiden toen vanaf 1737 de groei in Gouda stagneerde.

 

Waarschijnlijk is dat de combinatie van factoren die elkaar versterkt hebben voor het verval hebben 

gezorgd. De in de literatuur niet genoemde verarming van de bevolking en de overschakeling op 
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andere manieren van tabaksgebruik zijn mogelijk de allerbelangrijkste oorzaken van het verval in 

de tweede helft van de 18e eeuw geweest. Voeg daar de andere maatregelen en omstandigheden 

aan toe die negatief gewerkt hebben op de afzet, dan is het waarschijnlijk dat de Goudse pijp 

in delen van Europa min of meer uit de mode raakte en dat het totale effect van alle negatieve 

factoren meer is dan de som van de invloed van elk van de factoren afzonderlijk.

 Juist toen de steile daling van het aantal pijpenmakers met een eigen merk inzette kwam het 

gilde in 1751, op aandrang van een aantal minder belangrijke pijpenmakers, met een maatregel 

die het onmogelijk maakte dat handelshuizen zich verder ontwikkelden. Dit was vermoedelijk 

een belangrijke belemmering voor de Goudse nijverheid om zich in een steeds moeilijker markt 

aan te passen. Bovendien was door de gilderegels kostenreductie slechts beperkt mogelijk. Toen 

21 jaar later de regel dat een pijpenmaker alleen zijn eigen merk mocht zetten en dus niet voor 

een ander mocht werken werd opgeheven en zes jaar later zelfs door een pijpenmaker twee 

merken mochten worden gezet, was het eigenlijk al te laat, al werd mogelijk hierdoor de snelheid 

van verval nog wat geremd.

 Als reactie op deze marktomstandigheden probeerden de Goudse pijpenmakers de prijs te 

drukken en werden, vooral vanaf het vierde kwart van de 18e eeuw, de eerste besparingen in 

het productieproces doorgevoerd, waardoor de kwaliteit langzaam terugliep. Mallen werden 

bijvoorbeeld langer in productie gehouden en ook de afwerking werd minder. Hoge impost op turf 

en kolen zorgden voor hoge baklonen en hogere prijzen voor de pijpen en dalende winstmarges. 

Ook dit zal bijgedragen hebben aan vermindering van de concurrentiekracht van de Goudse pijp.

Opvallend is dat vanaf het midden van de 18e eeuw niet alleen de gemeentelijke overheid 

steunend was voor de Goudse nijverheid, maar dat toen ook de Staten zich inzetten voor het 

behoud van deze grote bron van werkgelegenheid. Een duidelijke erkenning van het belang van 

deze nijverheid, dat ook in de eerste helft van de 19e eeuw nog zichtbaar was, zoals ondermeer 

blijkt uit het Koninklijk Besluit van 19 december 1814 waarbij het Goudse gilde weer werd 

ingesteld als één van de zeer weinige gilden.

 Het verval zorgde in Gouda voor grote armoede. Gouda werd, vooral in het laatste kwart 

van de 18e eeuw, een van de armste steden in de Republiek. Deze armoede was zo groot en 

de werkomstandigheden zo zwaar, bij een lage verdienste, dat in de tweede helft van de 18e 

eeuw de omvang van de bevolking afnam en de sterfte mogelijk ook toenam. De armoede is 

ook af te lezen aan de oprichting van de weinig succesvolle Stadspijpenfabriek en het feit dat 

steeds meer weduwen het bedrijf van hun voormalige echtgenoot overnamen, omdat het voor 

deze weduwen op een andere wijze niet meer goed mogelijk was om in hun levensbehoeften te 

voorzien. Ook de leeftijd waarop kinderen gingen werken ging bij verschillende bedrijven en bij 

de Stadspijpenfabriek omlaag en jongeren moesten, hoewel dat voor hen veel te zwaar was, op 

de schroef werken (kasten).
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5.6. De overige buitenlandse handelsbelemmeringen.

In de 17e eeuw waren er nog niet veel handelsbelemmeringen die tot een wezenlijke vermindering 

van de export hebben geleid. In Rusland werd in de 17e eeuw het roken zo sterk in de ban gedaan 

dat daarheen nauwelijks enige uitvoer mogelijk was. Naar Engeland is er, in tegenstelling met de 

export in de eerste helft van de 17e eeuw naar Schotland, nooit echt export van pijpen mogelijk 

geweest. Zowel de verspreide Engelse pijpennijverheid, de verschillende invoerverboden, de 

Navigation Acts en heffingen maakten dat het land in de 17e eeuw effectief was afgegrendeld voor 

de import van pijpen. Deze Navigation Acts waren, in tegenstelling met de situatie in Engeland, 

in New York echter tot 1679 grotendeels buiten werking, waardoor de export naar dit gebied 

kon blijven plaatsvinden. Voor het Chesapeak gebied was vooral de slechte handhaving van deze 

wetgeving en de aanvoer vanuit New York er de oorzaak van dat ook daar tot tegen het eind 

van de 17e eeuw de import van Hollandse pijpen plaatsvond. In de 18e eeuw was er geen export 

meer mogelijk. Het zou tot na de Amerikaanse vrijheidsoorlog duren voor er weer mondjesmaat 

Goudse pijpen naar Amerika werden uitgevoerd. 

 De uitvoer naar Frankrijk was soms moeizaam door de variabele invoerheffingen en 

monopolies. Maar ook de geringere tabaksconsumptie dan in andere landen en de opkomst van 

de snuiftabak in de tweede helft van de 17e eeuw zijn factoren die ertoe bijgedragen hebben 

dat Frankrijk niet behoorde tot de landen waarheen het meest per inwoner werd uitgevoerd. 

In Duitsland was er, naast lokale heffingen en verboden die van geringe invloed waren, in Zuid-

Duitsland en in de aangrenzende landen het systeem van de Tabak-Appalti. Hierdoor werd vanaf 

1675 in Beieren en ook in het deel van Europa ten zuiden daarvan, op effectieve wijze de invoer 

en de beginnende doorvoer van Nederlandse pijpen geweerd. Vermoedelijk bleef hierdoor 

slechts een beperkte exportstroom mogelijk. De afstand die overbrugd moest worden om naar 

deze gebieden te exporteren was groot en dus waren deze maatregelen niet zeer belangrijk voor 

de afzet van de Goudse pijpen.

 Ook de eigen 17e-eeuwse productie in landen als Frankrijk, België en Duitsland was niet 

zodanig dat deze de ingevoerde pijpen zoveel concurrentie aandeden dat dit echt belemmerend 

werkte. Alleen de productie in Frankenthal en Mannheim heeft vermoedelijk, vooral in het derde 

kwart van de 17e eeuw, voor een beperkte uitvoer van pijpen via de Rijn geleid. Bij deze geringe 

beperkingen in de diverse landen moet ook bedacht worden dat nergens in Europa in die tijd de 

kwaliteit van de Nederlandse pijp bij benadering kon worden geëvenaard, waardoor deze dure 

kwaliteitspijp in de wat beter gesitueerde kringen zeer geliefd was en de invoerbeperkingen vaak 

werden omgaan. 

Pas in de tweede helft van de 18e eeuw was de concurrentie van centra in andere landen zodanig 

dat deze van wezenlijke invloed was op de export van Nederlandse pijpen. Zoals hierboven 

reeds aangegeven was vooral de concurrentie uit het Westerwald, vanaf het midden van de 18e 

eeuw, toen daar de productie snel toenam, van invloed op de afzet van de Goudse pijp. Ook de 
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invoerverboden en beperkingen in Pruisen na 1754/56 en de opkomst van de pijpenfabrieken 

in dat gebied waren van invloed op de Goudse pijpennijverheid, al was dit niet zo ernstig als de 

pijpenmakers wilden doen geloven.

 In België werd in 1751 een hoge invoerheffing ingevoerd die in ieder geval aanvankelijk niet 

streng gehandhaafd werd. Toen tegen het eind van de 18e eeuw betere Belgische pijpen op de 

markt kwamen zal de invoer van Hollandse pijpen vermoedelijk zijn afgenomen. In Frankrijk 

waren het vooral lokale beschermende maatregelen en de vaak grote onzekerheden over de 

mogelijkheden van de invoer en de verschillen in tarieven die tot stagnatie in de export naar dit 

land hebben geleid. 

 Ook de afzet naar Zweden was aanzienlijk. De opkomst van een substantiële eigen 

pijpennijverheid in het eerste kwart van de 18e eeuw heeft grote invloed gehad op het gebruik 

van Hollandse pijpen in dat land. In Noorwegen is de eigen pijpennijverheid van beperkte 

betekenis geweest en is er een hoge heffing op ingevoerde pijpen ingesteld van 1753 tot 1759 

en een invoerverbod van 1759-1762. Gelet op de geografie van dit land waren de Noorse 

pijpenmakers niet instaat om voor het hele land pijpen te maken en was het ook niet mogelijk de 

invoerbeperkingen effectief te handhaven. Ook de Deense invoerbeperkingen in de jaren vijftig 

en zestig van de 18e eeuw waren vooral lokaal en heel beperkt in hun effectiviteit. Het monopolie 

van de Deense Kroon op de invoer van pijpen zal ervoor gezorgd hebben dat de uitvoer naar 

Denemarken en naar IJsland voor sommige pijpenmakers mogelijk was, terwijl anderen geen 

relaties hadden met de door de Kroon bevoorrechte handelaren. Ook de beperkt beschikbare 

archeologische data lijken dit te bevestigen.

 Naar Engeland en Schotland zijn in de 18e eeuw nauwelijks pijpen uitgevoerd, terwijl er wel 

enige export naar Ierland mogelijk was. 

5.7. Het verloop van de handel.

De wijze waarop de handel met pijpen tot aan de consument vorm werd gegeven was zeer divers. 

Uit wat nu bekend is over de Amsterdamse pijpenmarkt, de Amsterdamse tabakshandel en over 

de relatie van (pijpen)handelaren op of nabij de Amsterdamse pijpenmarkt met de schippers 

en met handelaren in het buitenland, wordt duidelijk dat relaties zeer essentieel waren voor 

de afzet van pijpen en daarmee voor het exportsucces van individuele pijpenmakers. Vooral 

de pijpenmakers die van deze netwerken gebruik konden maken waren instaat om hun pijpen 

gericht te exporteren en dus te profiteren van het belang van hun merk. De vondst van veel 

stelen met de naam van de Amsterdamse tabakshandelaren de gebroeders van de Velde bij de 

opgravingen in Dejima in Japan, is een duidelijk voorbeeld van het belang van deze relaties. 

 Ook de pijpenmakers met handelsrelaties tot (nabij) de eindverbruikers in verschillende 

landen en pijpenmakers die rechtstreeks aan buitenlandse kooplieden leverden die in ons land 

pijpen kwamen kopen konden gericht exporteren. Voor het merendeel van de uitgevoerde 
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pijpen gold echter dat dit geen gerichte export betrof, maar handel met netwerken van al of niet 

gespecialiseerde buitenlandse handelaren of individuele verkopers, waardoor de pijpenmaker 

geen relatie had met de eindverbruikers van de pijpen en het merk dus in deze handel veelal 

van minder waarde was. Ook de uitvoer via het systeem van de eigenhandel van opvarenden 

van schepen zorgde voor een verspreiding van pijpen waarbij het merk van minder of geen 

belang was. Vermoedelijk is het overgrote deel van alle pijpen niet gericht geëxporteerd, maar 

via dergelijke vormen van handel naar eindgebruikers gezonden. Ook de archeologische data 

maken dit waarschijnlijk. 

 Het merendeel van de pijpen werden in de buitenlandse havens verkocht en niet via 

grotere handelaren vanuit Amsterdam diep het binnenland ingezonden. Hierdoor is het aantal 

gevonden merken in de kuststreek veel groter dan diep in het binnenland. Ook het feit dat van 

de opgegraven pijpen slechts voor een beperkt aantal merken geldt dat deze bij opgravingen 

frequenter worden aangetroffen, is in overeenstemming met het feit dat het merendeel van 

deze pijpen niet op merk zijn geëxporteerd. Dit relativeert het belang van het merk voor het 

overgrote deel van de export en daarmee voor de betreffende pijpenmakers. Slechts voor weinig 

pijpenmakers gold dat hun merk bij de export tot aan de eindverbruiker van groot belang was. 

Vermoedelijk is binnen Nederland de verkoop op merk van veel meer belang geweest omdat er 

minder schakels zaten tussen de producent en de consument. Merkentrouw bij de consumenten, 

waarbij pijpen van hetzelfde merk langer dan de levensduur van een pijpenmaker in hetzelfde 

gebied frequent werden gebruikt, is in slechts enkele gevallen waargenomen. Opmerkelijk is dat 

juist in de omgeving van het diep in het binnenland gelegen Weimar en Erfurt zo’n vorm van 

merkentrouw is gesignaleerd.

 Voor de pijpenmakers die gericht exporteerden gold dat ook zij afhankelijk waren van 

tussenhandelaren en vervoerders. Dat betekende dat zij slechts afhankelijk van hun netwerk 

aan contacten tot diep in het binnenland gericht konden exporteren, maar dat door die 

afhankelijkheid zij niet naar alle delen van een land hun pijpen konden afzetten. In paragraaf 

3.4.2.1. is hiervan het voorbeeld van de export naar Duitsland van Jan Pietersz. Versluijs (merk 

Lam onder de boom) gegeven. Het is dan ook begrijpelijk dat soms bij de overdracht van een 

merk een aanzienlijke som werd betaald voor de overname van de handelscontacten.

Slechts voor weinigen zal gegolden hebben dat zij zodanige contacten tot diep in het buitenland 

hadden dat zij op bestelling konden leveren, zoals dat bijvoorbeeld wel voor de zeer belangrijke 

Goudse pijpenmaker Frans Verzijl gold. 

Het aandeel van de VOC en van de WIC in de export van pijpen is beperkt geweest. Door beide 

organisaties werden in beperkte mate pijpen gekocht. Wel heeft de grote stroom van mensen 

naar gebieden buiten Europa geleid tot veel handel als speculatieve investering en het meenemen 

voor eigen gebruik van pijpen. Duidelijk is dat bijvoorbeeld naar Dejima en bijvoorbeeld Elmina 

veel pijpen van belangrijke pijpenmakers werden gezonden, omdat de gebruikers daar prijs op 

stelden om hun status te kunnen onderstrepen. Ook de vele pijpen van tabakshandelaren die 
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op Dejima werden aangetroffen duiden daarop. Doordat veel pijpen gekocht werden in havens 

van vertrek was er slechts in zeer beperkte mate sprake van gerichte export en is ook een 

groot aantal merken bij opgravingen teruggevonden. De WIC gebruikte voor de aankoop van 

slaven hoogwaardige kwaliteitspijpen van bekende exporteurs met merken waarop het recht 

op uitbesteding bestond. Dit is terug te zien aan de vondsten in gebieden waar de slavenhandel 

plaatsvond. 

Het transport van pijpen vond, vanwege de breekbaarheid en de kosten van transport, zo 

veel mogelijk plaats over water. De grote zeehavens aan de mondingen van rivieren werden 

hierdoor de belangrijkste overslagplaatsen van pijpen en daar ontstonden dan ook belangrijke 

handelsfirma’s die zich geheel of ten dele richtten op de handel in pijpen. 

 Naast de transportkosten en de verdiensten van de achtereenvolgende handelaren werd de 

prijs van de pijp voor de consument ook bepaald door de tollen. In het kader van dit onderzoek is 

het niet doenlijk gebleken de invloed van tollen op de consumentenprijs goed in beeld te brengen. 

Aangenomen mag worden dat voor veel Europese bestemmingen, als gevolg van transport, 

handel en tollen, de consumentenprijzen minimaal twee tot drie keer zo hoog lagen als de prijs 

in Gouda. Voor een bestemming als Dejima mag uitgegaan worden van een vervijfvoudiging van 

de prijs. Dat deze hoge prijzen, die ook vele malen hoger lagen dan die van de vaak goedkope 

lokale producten betaald werden, geeft een duidelijke indicatie van de appreciatie van de 

Nederlandse kwaliteitspijp. Om de verkoopbaarheid te verhogen zijn er verschillende afwijkende 

pijpenmodellen op de markt gebracht gericht op de vraag van de consumenten ter plaatse. 

5.8. Waarheen werden de pijpen uitgevoerd

Duidelijk is dat in veel landen archeologisch te weinig belangstelling bestaat voor de vondsten 

van kleipijpen. Dit heeft ervoor gezorgd dat in dit onderzoek niet voor alle plaatsen waar 

Nederlandse pijpen naar uitgevoerd zijn een goed beeld van de export kon worden verkregen. 

Zo is bijvoorbeeld de uit de statistieken bekende massale export naar Marseille archeologisch 

niet gedocumenteerd. Frankrijk is dan ook een gebied waarheen relatief veel geëxporteerd is, 

maar waarvan de importen nauwelijks in kaart konden worden gebracht.

 Gerichte export heeft met name plaatsgevonden naar een aantal Europese landen en in de 

17e eeuw ook naar delen van Noord-Amerika. De export naar Noord-Amerika was vooral voor 

de pijpenmakers uit Amsterdam van belang en stopte aan het eind van de 17e eeuw. Amsterdam 

had het grootste aandeel in deze deels gerichte en vraaggestuurde export. Na het midden van 

de 17e eeuw was er ook naar Nieuw-Amsterdam/ New York gerichte export van een klein aantal 

Goudse pijpenmakers.

 Binnen Europa was Duitsland verreweg de belangrijkste bestemming voor Nederlandse 

pijpen. Polen en de rest van het Oostzeegebied en de Scandinavische landen waren ook gebieden 
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waarheen veel geëxporteerd werd. Frankrijk was weliswaar een groot land waar veel pijpen 

naartoe gegaan zijn, maar waar in de 17e eeuw veel minder werd gerookt en waar vanaf het 

einde van de 17e eeuw het gebruik van snuiftabak de Nederlandse export van kwaliteitspijpen 

sterk geremd heeft. Ook naar België, dat weinig eigen productie had, zijn veel pijpen uitgevoerd. 

Voor beide laatste landen geldt, dat daar vanuit de archeologie zo weinig aandacht voor vondsten 

uit de Nieuwe Tijd is, dat er nauwelijks vondsten van pijpen beschreven zijn. Binnen Europa 

zijn veel zeventiende-eeuwse pijpen gevonden van Amsterdamse pijpenmakers, maar nergens 

lijkt gerichte export van deze pijpenmakers te hebben plaatsgevonden, behalve van Edward Bird 

naar Zweden en mogelijk in geringe mate ook naar Marseille. Opvallend is dat in grote delen 

van Europa, maar ook daarbuiten, van de pijpenmaker Jacob Pietersen uit Enkhuizen pijpen zijn 

aangetroffen, zeker omdat dit een vooral regionaal opererend centrum betreft. 

 Pas in de tweede helft van de 17e eeuw wordt de export vanuit Gouda het belangrijkst. Als 

tweede exportcentrum kan Alphen worden benoemd, van waaruit veel Goudse imitaties werden 

geëxporteerd naar vooral Noord-Duitsland en Scandinavië. Van 1700 tot ca. 1760 was de export 

van dit centrum van een groter belang dan op basis van de archeologische literatuur kan worden 

aangenomen, omdat veel van deze pijpen door de lokale archeologen niet als zodanig herkend 

zijn.

 De belangrijkste Europese exportbestemmingen in de 18e eeuw waren dus Duitsland, Frankrijk, 

België, Scandinavië en het Oostzeegebied inclusief Polen. 

Opmerkelijk is dat niet van alle belangrijke pijpenmakers pijpen aangetroffen zijn en dat veel 

pijpenmakers naar slechts delen van Europa en delen van landen hebben geëxporteerd. Dit maakt 

duidelijk hoe belangrijk (internationale) handelsrelaties waren voor de export van individuele 

pijpenmakers. 

 Naar tal van landen over de gehele wereld vond, zowel in de 17e als ook in de 18e eeuw, geen of 

nauwelijks gerichte export plaats. Pijpen werden naar deze landen vooral door de bemanningen 

van handels- en vissersschepen als lucratieve speculatieve investering meegenomen. 

 Op een aantal locaties is een duidelijke relatie tussen de welstand van de bewoners en de 

aangevoerde pijpen gevonden. Dit betreft bijvoorbeeld de Lofoten, waar van de daar wonende 

welvarende vissers vooral fijne pijpen zijn gevonden en Dejima, waar de gemiddelde hoge 

kwaliteit van de gevonden pijpen overeenkomt met de maatschappelijk hoge status van de 

VOC-ambtenaren. Ook hadden de Indianen rond Nieuw-Amsterdam / New York in de 17e eeuw 

duidelijke voorkeuren voor bepaalde modellen, zoals de elleboogpijpen en extra grote modellen.

5.9. De andere centra in de 18e eeuw.

In de andere centra lag, met uitzondering van Alphen, de nadruk op de productie van groffe pijpen. 

Tot de bovenregionale centra worden in de 18e eeuw ondermeer Gorinchem en Schoonhoven 

en in mindere mate Utrecht gerekend. De eerste twee werden door Gouda als marktaanvullende 
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centra beschouwd. Ook Alphen is een bovenregionaal centrum dat, in vooral de 18e eeuw, de 

belangrijkste binnenlandse concurrent voor Gouda was. Vooral het laatste kwart van de 17e 

eeuw en het begin van de 18e eeuw was een periode waarin veel van de regionale centra een 

moeilijke periode doormaakten door de overstap van veel rokers naar een kwaliteitspijp. De 

verarming van de bevolking zorgde er voor dat in de tweede helft van de 18e eeuw tot aan de 

Franse tijd vooral de centra Gorinchem, Schoonhoven en Utrecht een bloeiperiode doormaakten 

door de levering van zijmerkpijpen in vooral de verarmde handwerkskwartieren in de steden in 

West-Nederland en op het platteland. Per centrum is in paragraaf 2.5. de ontwikkeling verklaard. 

Opvallend is dat in de centra buiten Gouda de armoede onder de pijpenmakers veelal groter was. 

Dit had ondermeer te maken met de geringere verdiensten bij de vervaardiging van groffe pijpen.

5.10. De Franse tijd. 

In de Franse tijd werd het gilde in 1798 officieel afgeschaft, al werden de taken daarvan nog steeds 

vervuld. Er was aanvankelijk een geringe opleving van de nijverheid zichtbaar, vermoedelijk 

ondermeer door een toename van de export door verval in het Westerwald. De uitvoer van 

pijpen naar de Zuidelijke Nederlanden en Frankrijk werd vanaf 1798 door de belasting op 

Hollandse pijpen belemmerd. Ook Staats-Vlaanderen, Venlo en Maastricht werden al in 1795 

door Frankrijk ingelijfd en ook daar werden de Hollandse pijpen belast. 

 Vanaf 1803 ging het verval in Gouda snel en is er daar een versnelde afname van het aantal 

pijpenmakers met een eigen merk zichtbaar. Naast de hiervoor reeds genoemde factoren waren 

ook het Continentale Stelsel en de hoge tabaksprijzen van grote invloed op de neergang in die 

tijd. Na 1803 werd Gouda langzamerhand de armste stad van ons land. Uit alle statistieken uit 

die tijd komt een beeld van verval en van het niet volledig benutten van de productiecapaciteit 

naar voren. 

 Door de hoge tabaksprijzen werden vooral de armere rokers zo getroffen dat velen 

noodgedwongen stopten met roken. Het is dan ook niet verbazend dat de productie van de 

goedkopere zijmerkpijpen in Gorinchem, Schoonhoven en Utrecht hier vooral onder leed en 

deze centra kwijnden. 

Door het Verdrag van 1795 waarbij Staats-Vlaanderen, Maastricht en Venlo bij Frankrijk werden 

ingelijfd en de instelling van de tollinie in 1805 tussen het Koninkrijk Holland en Frankrijk ontstonden 

er nieuwe mogelijkheden voor het oprichten van pijpenfabrieken in Limburg en Brabant. In ca. 

1807 startten in Venlo en in 1810 in Roermond pijpenmakerijen. Doordat deze steden vanaf 

1795 deel uitmaakten van het Franse Rijk en door de oprichting van de tollinie in 1805 werd de 

toevloed van pijpen uit het noorden afgesneden en waren er volop afzetmogelijkheden naar het 

zuiden en naar aangrenzende delen van de Zuidelijke Nederlanden voor deze nieuwe fabrieken. 

Naar aanleiding van de instelling van de tollinie langs de Waal in 1810 werd in ‘s-Hertogenbosch 
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een pijpenfabriek opgericht. De pijpenmakerijen in ’s-Hertogenbosch en in Venlo waren veel 

moderner en hadden een veel grotere omvang dan de bedrijven in Gouda, omdat deze bedrijven 

niet gedwongen werden om de productie aan huis plaats te laten vinden.

5.11 Epiloog. Een korte blik op de ontwikkeling van de Goudse nijverheid 
na de Franse tijd. 

Nadat de Franse troepen ons land verlaten hadden was er de hoop op betere tijden, waardoor 

er een opleving van de pijpennijverheid was. Deze opleving was echter van korte duur en na 

1815 ging de neergang in Gouda weer verder. De toestand van de fabrieken werd in 1816 als 

zeer kwijnend omschreven. In dat jaar was er in Gouda een hongersnood, met vele doden, door 

de slechte verdiensten in de pijpenmakerijen. Vooral de geringe uitvoer, merkimitatie en de 

buitenlandse concurrentie speelden de pijpenmakers parten. 

 In 1814 werd op aandrang van de pijpenmakers, onder leiding van Pieter Stomman, 

Bartholomeus de Pier en Cornelis Prince het gilde opnieuw ingesteld in de vorm van een vereniging 

om aan oneerlijke concurrentie een einde te maken. Het reglement werd vastgelegd bij Koninklijk 

Besluit van 19 december 1814: “Regelement op de Pijpen-fabrieken ende Pijpenhandel”. 

 In de jaren twintig bleven de pijpenmakerijen kwijnen. Ook de pottenbakkerijen, waar de 

potten met pijpen gebakken werden, verkeerden in slechte omstandigheden door de malaise 

van de pijpenmakerijen. Hoe ernstig de malaise van de pijpennijverheid en van de werknemers 

in Gouda was, blijkt wel uit een beschrijving van de toestand in Gouda door Van Hogendorp. Hij 

bezocht Gouda in 1819 en hij beschreef de slechte toestand van de Goudse nijverheid, in het 

bijzonder de potten- en pijpenmakerijen. Over de uitgehongerde toestand van de arbeiders in 

Gouda schreef hij: ‘Dit is wel geen zeldzaam verschijnsel in fabrijksplaatsen, doch hier evenwel 

treffender dan elders’. Het proces van structurele groei van de economie na 1819 bleef in de 

Goudse pijpennijverheid uit. In de eerste helft van de 19e eeuw werden in Gouda de, toch al zeer 

lage, lonen van de pijpenmakers nog verder verlaagd. Velen waren te zwak om hun werk nog 

naar behoren te kunnen doen. 

 Pas in de jaren vijftig begon de Goudse pijpennijverheid uit het dal op te klimmen. De export 

trok aan en er kwamen grote orders voor bijvoorbeeld Amerika via handelshuizen binnen. 

Langzamerhand ontstonden er, ten koste van de kleinere bedrijven, grotere ondernemingen. De 

tweede helft van de 19e eeuw was een periode van herstel en ook al kwamen de oude tijden niet 

terug, rond de eeuwwisseling was er een tevreden gevoel van stabiliteit. 

 In de laatste jaren van de 19e eeuw en het begin van de twintigste eeuw gingen de van der Want 

bedrijven en het bedrijf van Goedewaagen zich ook toeleggen op de productie van plateel en 

later serviesgoed, naast de productie van pijpen. Deze pijpenproductie bestond toen uit gekaste 

pijpen en de nieuwe gegoten pijpen. Na de Eerste Wereldoorlog zakte de productie van gekaste 

pijpen dramatisch in. De gegoten pijpen waren een redding voor de pijpenfabrieken, maar konden 
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het omzetverlies van de achteruitgang van de gekaste pijp niet compenseren. Wel is opvallend 

dat uit de financiële verslagen van deze fabrieken blijkt dat als de productie van aardewerk in een 

jaar verlies opleverde, deze fabrieken vaak gered werden door de pijpenproductie.  

 Na de Tweede Wereldoorlog was de Goudse pijp in ons land vooral een souvenirproduct 

geworden. Wel was er nog uitvoer naar diverse landen. In de jaren tachtig stopten alle grote 

pijpenfabrieken. Nog enige kleinere pijpenmakerijen produceerden daarna nog voor een 

nichemarkt. In 2017 is de laatste echte pijpenmaker in Gouda gestopt.

 Merkbaar is dat de glorie van de Nederlandse pijp snel wordt vergeten. De antirooklobby, die 

terecht de gezondheidsaspecten over het voetlicht brengt, heeft als bijeffect dat velen denken 

maatschappelijk correct te zijn door ook de culturele verschijnselen van de pijpennijverheid uit 

de afgelopen eeuwen in de ban te doen. Ook door sommige culturele instellingen wordt de glorie 

helaas actief vergeten.                                                   
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English summary
 

Conclusions: an answer to 
the central questions
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The conclusions endeavour to provide a coherent analysis of the key economic factors in the history 

of the tobacco pipe industry from the late 16th century through to the end of the French era.

6.1. The earliest development of the pipe industry

The first pipe factories, particularly in the western part of the Netherlands, were probably 

established after the quartering of English troops in the Netherlands following the Treaty of 

Nonsuch (1586). Whenever there was a ceasing of hostilities English soldiers were forced to 

provide for their own living. This is after 1580, the year which is usually referred to as the rough 

starting point of the pipe manufacturing industry. By the beginning of the 17th century religious 

refugees from England also contributed to the development of the clay pipe industry in several 

towns such as Amsterdam and Leyden. Additionally, English pipe craftsmen emigrated to our 

country to take advantage of better wages. In a substantial number of early 17th century centres 

of production the English were amongst the first pipe manufacturers. This was also the case in 

Gouda where English soldiers were already quartered before the Twelve Years’ Truce.

 It has been proposed that the arrival of English pipe makers in our country was due, in part, 

to   the anti-tobacco policy of James I and the foundation of the Society of Tobacco Pipe Makers 

of Westminster in 1619 both of which reduced the competitiveness of other pipe manufacturers 

in England, causing them to wish to emigrate. These ideas are not supported by the results of 

recent research. 

 In addition to the English, citizens of the Republic born here will also have belonged to the first 

pipe makers. The first pipe makers settled in Amsterdam possibly in view of the liberal climate 

that prevailed in that city as well as the greater acceptance of tobacco.

 Despite the important contribution of the English to the rise of the Dutch clay pipe industry, 

the styling of the Dutch pipe and its technique of manufacturing developed independently. Only 

as late as the 1620’s had the development of the pipe fully matured and became the common 

Dutch model produced in the majority of centres. The manufacturing techniques used in our 

country (which were different from the English ones), the styling and finishing have substantially 

contributed to the development of a production of high quality and, as a consequence, of a 

bigger market.

 Pipe makers initially produced for the local market in particular. Trade with neighbouring 

towns was limited. The trade with more remote destinations in our country increased gradually. 

Gouda, more in particular, sent their pipes to these farther destinations. Export hardly existed 

and it is to be assumed that the few pipes dated before 1625 that have been found in excavations 

abroad were brought there in the luggage of travellers. It is only from the archives in Denmark 

that we know there was a supply of pipes in the beginning of the 17th century to the shop of the 

widow Anne Didrichs in Elsinore. 
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6.2. Preconditions for the development of an important pipe industry

An important factor facilitating the swift growth of the Dutch clay pipe industry is the high tobacco 

consumption in the Netherlands which, probably, was even higher than the English. It is true that 

the consumption of tobacco in broad strata of the population started earlier in England, but its 

growth also appears to have been speedier in the Northern Low Countries. The decrease of the 

tobacco prices in the third decade of the 17th century was also an important factor in this respect.

The tobacco polemic, certainly in the Netherlands, hardly influenced the distribution and the 

increase of smoking.

 The outstripping, in terms of quality, of the Dutch pipe industry over that of England was 

also made possible by the fact that connections, through the abundance of waterways, were 

substantially better than the English ones. This facilitated the development, in the course of time, 

of one large centre of production that could provide the entire country with pipes of the highest 

quality.

 Because of this infrastructure exports were also made possible. The English pipe could, due 

to the quality difference compared to the Gouda pipe, compete poorly with the Dutch ones. 

Examples can be found in Sweden, where the imports of English pipes strongly declined in the 

second half of the 18th century as they differed too little in quality with the Swedish pipes and the 

low share of the English pipe in Poland clearly demonstrates that the Gouda pipe had a strong 

competitive advantage. It is therefore unsurprising that the Dutch, and more specifically the 

Gouda pipe, became a standard in large parts of continental Europe and that Gouda, especially, 

was able to realise gigantic exports. In the Scandinavian countries the cheaper English pipe 

remained a competitor for the Gouda pipe, but didn’t oust it.  

 For all centres it was true that location on waterways, for the transportation of clay and fuel, 

and the presence of pottery ovens were a prerequisite for the development of a clay pipe industry.

The trade on Amsterdam, with its pipe market, was an important factor for the emergence of an 

internationally oriented pipe industry because the larger part of the exports of pipes in the 17th 

century went through Amsterdam. The staple market, to no slight degree, contributed to the 

success of the export of the Dutch pipe, as it did in other areas of industry.

 The preconditions to arrive at a production that was the standard for large parts of Europe 

existed in the Netherlands more than in many other countries. As a result, at the end of the 17th 

century, Gouda became the largest, stemmed pipe production centre, in the world.
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6.3. The development of the pipe industry in the 17th century in various 
towns and the rise of Gouda

As early as the 1620’s the centres Amsterdam, Gouda, Gorinchem and Rotterdam developed into 

centres of superregional, and to some extent, international importance. At the end of the second 

quarter of the 17th century Gouda developed into the most important centre and it had from 

then until well into the 19th century a quality production that was the standard for the whole of 

North Western Europe.

Initially Amsterdam was the most important centre. As early as the end of the 1630’s the quality 

of some of the Gouda pipes began to surpass that of the Amsterdam pipes and only one decade 

later more pipe makers were active in Gouda than in Amsterdam. One has to assume however 

that there was still a large production in Amsterdam due to the expansion of only a few firms. 

Research literature mentions the primary reason for the development of Gouda into the most 

important centre, compared to Amsterdam, being the growth in quality under the influence of 

the guild. This is incorrect because the guild was only founded in 1660, two decades later than 

the development described here. We also don’t know of any regulation or measure the Gouda 

guild used to manage the quality of production. The requirement to produce fine pipes for the 

guild examination and no ‘porceleijne’ pipes shows that the control on quality was limited. The 

role of the guild will be discussed in more detail later.

 The presence of a substantial number of centres in the direct vicinity, e.g. Leyden, Gorinchem, 

Delft and Amsterdam, made the Gouda pipe manufacturers meet with competition and made 

them feel the importance of quality. But the comparatively large number of pipe makers active 

within the Gouda walls also created fierce internal competition in addition to the competition 

between the Dutch and the originally English pipe makers. As early as 1625 the first dispute 

regarding a mark was settled by the municipal court (part of the city council in the early modern 

Netherlands), which also is an indication of internal competition. Perhaps the most important 

stimulus for the Gouda pipe manufacturers to strive for ever higher quality was the fact that they 

could only sell their pipes in Amsterdam if the quality was so much better. Due to the costs of 

transportation the price of the Gouda product had to be higher hence the reliance on greater 

quality to attract consumers. Higher prices with a higher margin of profit that could be charged 

for better quality pipes will also have induced Gouda pipe makers to make better pipes. The 

fit between the quality pipe and an increasingly luxurious life style put the Gouda pipe in high 

demand. Whilst Amsterdam sold to other markets their cheaper pipes, Gouda pipe manufacturers 

were more reliant than their competitors upon finding other market sectors.  Initially the Gouda 

pipe makers sold their pipes principally within the Republic, presumably because this market 

was able to absorb the supply of Gouda pipes almost entirely. Only after 1660, as archaeological 

finds show, would the export of Gouda pipes take off. The export to America became highly 

competitive for the Amsterdam pipe manufacturers only 10 years later. It is to be assumed that, 
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in the beginning, existing trade relations of the Amsterdam pipe manufacturers may have got in 

the way of pipe manufacturers in Gouda to realise targeted export to these parts of the world. 

Only a few of the Gouda pipe makers exported their produce over there.

 The coarse Amsterdam pipes of the 1640’s could no longer service all smokers, since the more 

affluent increasingly demanded better quality. Moreover, the demand for simpler pipes from 

Amsterdam was in several towns being met by local and regional centres that made comparable 

pipes. This local production was not encumbered with costs of transport and the contraction of 

the Amsterdam market followed.

 From 1650 on most pipe manufacturers in Amsterdam more and more settled themselves to 

the coarse pipes in the cheaper segment. After all, these could, in the sixties, still easily be sold 

in America, Sweden, Germany and on the local Amsterdam market. The only large enterprise 

(owned by Edward Bird) had steady markets, where quality counted less and where various 

qualities were in demand. There too, the need to compete with Gouda was felt less. Edward 

Bird, who died in 1665, was the biggest exporter by far and his personal history shows that 

relations and business instinct were factors in his success. His exports were mainly targeted to 

America and Sweden and he was, considering the archaeological finds in these regions, the most 

important exporter of Amsterdam pipes. After the marriage of his widow with Hendrik Gerdes, 

Gerdes started the production of pipes and he became, by continuing the business relations of 

Bird, specifically the most important Amsterdam exporter to America.

 Around 1660, as archaeological findings show, the Amsterdam sales to Sweden started 

declining because the Gouda pipe became dominant there. When this also happened in America 

in the seventies and simultaneously the Gouda pipe became the most important quality product 

in Amsterdam, the Amsterdam pipe industry started lingering. A switch-over to quality pipes was 

by then, in all likelihood, no longer possible due to the impoverishment of these pipe makers and 

also to the deficiency of knowledge about the necessary innovations required. Around 1700 the 

production of Amsterdam pipes came to an almost complete standstill.

The situation in Gorinchem was also different from the one in Gouda. The quality of part of the 

pipes made in Gorinchem in the second quarter of the 17th century until approximately 1660 

was good and comparable to the best products from Amsterdam and Gouda. Gorinchem thus 

was a potential competitor to Gouda. However, Gorinchem was oriented on the southern part of 

the Low Countries and Gorinchem pipe manufacturers didn’t sell their pipes in the Amsterdam 

market. As a consequence, they were not forced to compete on quality to such a degree as to 

stimulate the production of continuous best quality. The Gorinchem pipe makers had a trading 

area they could also service with a somewhat lower quality than that of the Gouda pipe and that 

may explain why the development in Gorinchem stayed behind that of Gouda. The number of 

pipe makers in Gorinchem was limited and therefore there was also an absence of the stimulus 

of fierce internal competition. In the second half of the 17th century the quality of the Gorinchem 

pipe declined and the pipe makers switched over to the production of mainly coarse pipes as a 
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result of which they were less troubled by competition from Gouda. It is striking that, contrary to 

Gouda, here the guild rule book contains no requirements as to the quality of the pipes produced 

for examination. This leads to the assumption that as early as 1656, when this regulation was laid 

down, quality was not felt as important as in Gouda.

The pipe production centre of Rotterdam pipe production took place from 1620-1675. This 

centre being of a superregional importance and one which also exported, had in the period 

1620 – 1650 a large volume. When in the middle of the 17th century the centre of the tobacco 

trade shifted more and more to Amsterdam and, moreover, the competition of the Gouda pipe 

increased sharply, the number of Rotterdam pipe manufacturers diminished drastically. It seems 

that around 1675 the pipe industry had disappeared in Rotterdam.

Regional centres starting operating in Holland in the 17th century.  The competition with Gouda, 

especially, and the quality of pipes they were producing could not be met by these regional 

centres causing them to focus themselves on the production of coarse pipes. Many disappeared 

from the market as early as before, or at the beginning of, the 18th century. The rise in real wages 

between 1620 and 1680, the relatively large volume of well-off middle classes and the focus on 

a more luxurious life style from the 1630’s in all likelihood contributed to the decision of larger 

groups of smokers to follow the development in the quality of pipes.

 A number of centres, at a greater distance from Gouda, could keep up with the competition 

of Gouda for a longer period than most centres at a closer range, among other things because 

of lower wages and the absence of costs of transport, which led to a substantial price difference 

with the Gouda pipe. Utrecht, Gorinchem and Schoonhoven and to a lesser degree Delft, where 

the production of pipes continued until the end of the 18th century, constitute exceptions to this 

rule. Although a reduction in the numbers of pipe makers can be observed at the end of the 

17th and the start of the 18th century, these centres had their largest production right when, in 

the 18th century, the Gouda pipe industry began showing signs of decline. Local conditions and 

protecting measures and taxation by local and provincial authorities, played a role in determining 

the duration of the period for which production could be continued. Of local centres it can be said 

that they were too small and, in most cases, not profitable and that, especially as a consequence 

of the Gouda competition, the majority soon disappeared from the market. It is all the more 

striking that the pipes made by the Enkhuizen pipe maker Jacob Pietersen, have been recovered 

all over the world.

 It is also interesting to note that the reduction in pipe production in German and Belgian 

centres by the end of the 17th century can also be explained by the competition from Gouda.
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6.4. The rise of the industry in Gouda

Many factors combined meant that Gouda was not the most obvious place of business in Holland 

for the production of pipes which were about to develop into one of the most significant in 

the world. These factors were the geographical location of Gouda, far removed from the clay 

deposits and with (as from the last quarter of the 17th century) the need to provide for the supply 

of peat together with the distance from the place of international trade and the town being 

situated in a part of the Republic where the wages were high. Yet there were sufficient reasons 

why this industry emerged exactly here. It wasn’t odd, due to the relatively low employment rate 

in Gouda in the beginning of the 17th century, that a new branch of industry could develop. After 

all, as from the end of the 16th century, the production of cloth as well as beer breweries was in 

serious decline and English soldiers were quartered in Gouda. The new craft was consequently 

picked up massively by many of the English and later by Dutchmen. Moreover, Gouda was 

situated by water and a flourishing pottery industry already existed; two preconditions for every 

centre of pipe industry. The location of Gouda along the only significant waterway from north to 

south through Holland was a very favourable factor in terms of place of establishment.

 The internal competition between pipe makers soon required the introduction of rules. As 

early as 1641 the local authorities laid down a regulation, followed in 1660 by the formation 

of the Gouda pipe makers guild. In the period from 1660 until the economic height of the 

development of the Industry in Gouda (1737 – 1750), the concentration on quality was the most 

important driving force behind the success of this centre. The guild regulations do not contain 

any measures to warrant or to promote the quality. There are no indications that the board of 

the guild actively stimulated this process. Hence no other explanation can be found than that 

internal competition and the necessity to make the costs of transport acceptable for the buyers, 

by providing better quality, have led to the production of the highest possible quality of pipes. 

Not only in the Dutch market but also internationally this quality was the reason for success and 

Gouda pipes were cherished by the somewhat better situated members of the public who could 

afford this luxury. The fact that the guild played no demonstrable role in this context does not 

imply that the guild was not of great significance for the pipe manufacturing industry in Gouda. 

Especially the protection of marks, the control of the supply of clay and peat, negotiations on the 

potters’ wages (production costs), the foundation of the Gouda pipe market and the pipe pawn 

house where pipes could be pawned in times of poor market conditions, are clear examples of 

factors where the guild exercised a stimulating influence on the industry flourishing.

 An important factor was the switch from the use of locally extracted peat to Frisian peat after 

approx. 1675. This enabled higher oven temperatures and the application of better clay mixtures. 

This facilitated a series of innovations which led to the production of even higher quality pipes 

with better ceramic properties. In the period 1690 – 1740 the wall of the pipe bowl and the stem 

of the pipe became ever thinner and thus an extremely balanced shape could be created as well 

as an improvement in the smoking properties.
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Testing the development of the Gouda pipe industry with Porter’s model shows that all four 

attributes of his diamond model are an adequate description of the development of the pipe 

industry (see paragraph 2.12). This complete set of factors was essential for the success of this 

industry. It was therefore the improving quality, by a long lasting series of innovations, as indicated 

by Schumpeter as creative destruction, that created higher demand. This led to the growth of 

employment, which in its turn led to increased competition, which stimulated the quality. These 

connected developments of innovation quality, sales, employment and competition functioned 

as a flywheel, with the result that Gouda, in contrast to other centres, became the leading centre 

of the world.

A precondition to this flywheel function was, within the confinements of a restricted area (the  

town walls of Gouda in this instance) a fierce competition. In other centres the number of pipe 

makers was too limited, as in Gorinchem, or there was too little internal competition and too 

high a level of employment in other areas, as for instance in Amsterdam.

 The guild also created higher internal competition by her concentration on trade interests. 

Certain pipe manufacturers/merchants, for example, obtained the right to outsource orders for 

their brand, as a result of which only those pipe makers who could deliver the highest quality for 

the lowest price, could obtain the order. In addition to this the turning of a blind eye (or not) to 

deviating from the rules of the guild regulations, the omission to settle the transfer of property 

of marks and the relations between some of the pipe makers and merchants will, as from the end 

of the 17th century, have contributed to the sharply increasing competition. A series of measures 

taken by the guild therefore caused, as a side effect, an increase in the competition.

 The reliance on quality as a strategy was only effective in a market where focus on a more 

hedonistic life style with the accompanying appreciation of luxury products, both in the 

Netherlands and abroad, was a significant phenomenon and where this appreciation gradually 

FIGURE 6.4.1: The 
flywheel of the 
production in Gouda
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also penetrated all strata of the population who could afford a little bit more luxury. The high 

living standards in the Netherlands will definitely have advanced this form of pipe industry. 

Another important cause was that, definitely until the mid of the 18th century, thanks to a series 

of innovations, such a high quality could be produced nowhere else. As a result, the Gouda 

quality pipe became highly appreciated in Europe and abroad and a standard set for other 

manufacturers.

In the growing markets of the 17th and the early 18th century, disruptions and catastrophes 

therefore caused little lasting damage. As an example: the consequences of ‘The Year of Disaster 

1672’, matched to the increase of the number of pipe makers with their own mark, have been 

much less radical than some authors, until now, have assumed; we certainly cannot speak of 

decay. Archaeological finds (paragraph 4.1) confirm this conclusion. Only the high mortality in 

Gouda in the twenties of the 18th century led to a minor interruption in the pace of growth of 

the pipe industry.

Initially the Guild acted as a powerful stimulant to the growth of the pipe industry. At the time 

of the foundation of the Guild in 1660 the overwhelming majority of the pipe manufacturers 

were small businesses. The Gouda pipe makers were a cottage industry. Since the mark had 

not yet reached the level of importance it would later achieve, orders for pipes with a certain 

mark were limited in numbers. Hence there was no need to work in larger production units. The 

activities of the guild specifically stimulated the industry in that period. With the growing number 

of pipe manufacturers in Gouda the importance of the mark also increased. More and more 

the merchants distinguished according to quality. The mark was the most important indicator 

and those who possessed a much desired mark could turn their business into a successful 

pipe manufacturing company. The measures of 1686 created a strict separation between pipe 

manufacturers and merchants. Only those merchants/manufacturers who had a mark of their 

own with a right of outsourcing could handle larger orders. The fact that the rest of the pipe 

manufacturers, as a result of the rules of the guild, were by necessity a cottage industry, who, 

in addition, could possess only one mark, turned these enterprises rigid and restricted them in 

their possibilities. The group of companies with a mark with a right of outsourcing became ever 

more powerful and was protected by the guild board. Shortly after the foundation of the guild 

exceptions to its rules were introduced for economic reasons. With the emergence of a sort of 

pipe makers elite, who were often amply represented in the guild board, ever more exceptions 

to the rules appeared. These were either tolerated or were of a fraudulent nature to which a 

blind eye was turned and which favoured the more important pipe manufacturers. Also (family) 

relations between pipe merchants and tobacco merchants made it possible that some of the 

pipe manufacturers could circumvent the rules. This type of relationship was very important 

since the organisation of one’s own market and the formation of trade relations were essential 

for the rentability and therefore, more specifically after the beginning of the 18th century, also for 
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the continuity of the business. The decline of the Amsterdam tobacco industry and trade in the 

second quarter of the 18th century is also of interest in explaining the stagnation and the later 

decline of the Gouda pipe industry, since a number of Gouda pipe makers had significant trade 

relations with these Amsterdam merchants.

 The privileges of the bigger pipe manufacturers had a negative effect on the smaller 

enterprises. Initially however these smaller businesses will not have felt much inconvenience 

due to the enormous growth in production at the end of the 17th and the beginning of the 18th 

century. This growth was so strong that the population of Gouda showed a marked increase, a 

fact which was contrary to that in other industrial cities.

 From the second quarter of the 18th century, in particular, the consequences of the larger 

companies being in a more privileged position over the smaller ones became visible because their 

competitiveness deteriorated. Larger companies on the contrary could reinforce their position, 

which is demonstrated by a comparison of the taxations (‘quotisaties’) of 1715 and of 1743. 

In the last taxation a larger number of pipe makers were taxed and these businesses also had 

become more prosperous. Only a small portion of these enterprises were in possession of a mark 

with the right of outsourcing. It is striking that a number of marks with a right of outsourcing 

did not belong to pipe manufacturers who were taxed in these taxations. It is unclear to which 

conclusion this phenomenon leads with respect to the importance of the right of outsourcing. 

It may imply that the taxations were executed in a not altogether very systematic way and 

that some pipe manufacturers could evade the taxation, but it is also possible that the right of 

outsourcing was less important for a number of pipe makers than  has hitherto been assumed.

Literature indicates only to a limited extent the important marks. The period during which a 

mark had important significance is equally unclear. Hence a framework for assessment has been 

developed. The assumption is made that the marks with a right of outsourcing, the marks of the 

pipe makers taxed in the taxations and those of the members of the guild board belonged to the 

most important and that this was especially true at the time when the pipe maker concerned 

belonged to one of these categories. In addition to this, attention is also paid to pipe makers 

who in the period 1664 – 1670 bought more than 60 tons of clay and to those manufacturers 

who in the second half the 18th century owned an oven, because it is a safe assumption that they 

had a high production. Moreover literature has been examined for pipe makers who have been 

identified as important and for marks that have been imitated/faked in Alphen.

 If, as indicated in literature, it can be assumed that predominantly the pipe manufacturers with 

important marks were significant exporters, then it is essential to verify if this can be confirmed 

by archaeological research. Analyses of the exports based on excavations (paragraph 4.6) show 

that none of the three main criteria of the assessment framework (right of outsourcing, taxation, 

membership of the guild board) in itself can explain for which marks and pipe manufacturers 

exports were of prime importance. The criterion ‘membership of the board’ seems to have been 

the most significant for the major exporters. The combination of all criteria of the assessment 

framework provides the best results to explain which pipe makers belonged to the most important 
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exporters and several of these have probably exported under their mark. The percentage of 

important marks in the category of frequently found marks is higher in the 18th century than in 

the 17th century. For the 17th century it can be stated that presumably only a limited number of 

pipe makers have targeted their exports. The 17th century pipe makers moreover concentrated 

their exports mainly on one or only a few regions at the same time.

 It should however be noted that targeted exports for which the marks were highly important 

were not proportionally spread. With respect to the regions more closely explored in paragraph 

4.6, which show many finds, there was less targeted export in the 17th century to Sweden and 

Dejima and that this applied more specifically for the export in the 18th century to Sweden and the 

interior of Poland. Exports to Germany show specifically that the important pipe manufacturers 

had a considerable export and it can be safely assumed that much of it was export on mark. The 

Bay of Gdansk was also distinctly the subject of targeted exports. In most of the sea ports, on 

the contrary, many pipes have been imported which were not sold by ships crews or merchants 

based on the importance of their marks. Pipes found on Dejima reflect the high status of the 

VOC administrators. Many stems have been found with the names of tobacco merchants. This 

points to targeted exports where marks were important, but it remains unclear how the exports 

to Dejima were organised. The VOC was in any case not a big player in this trade.

 The total share of the trade in pipes, to all export regions combined, in which the mark was 

a decisive factor in the entire chain from manufacturer to end user has been relatively low. 

It is equally clear that pipes with a mark with a right of outsourcing have not come across as 

frequently as may be expected in comparison to the priority position of pipe manufacturers in 

possession of such a mark. Thus the mark may for the export have been less important for the 

sales to the end user than in the internal market. This is consistent with the discussion on the 

development of the trade, as elaborated in paragraph 3.3. However, in a number of regions the 

sales of some marks have been significant. This brand loyalty is for example distinctly discernible 

in the region of Weimar/Erfurt and in Gdansk.

The guild board omitted, until 1750, to counter effectively the transfer of technology to other 

centres. This contributed to the development of Alphen as a centre into a formidable competitor 

for the Gouda industry.

 In the entire development in Gouda the choice of the guild board to protect the quality pipe as 

well as the major marks with a large trade interest, is remarkable. It implied that the protection of 

the marks of the coarse pipes with a mark on the side of the bowl, which, starting at the beginning 

of the 18th century, gradually constituted a more important share of the Gouda production, was 

hardly regulated and most definitely not enforced. And that, whilst many of these pipes with a 

mark on the side of the bowl were also produced outside Gouda, as for instance in Schoonhoven, 

Gorinchem and Utrecht, this created competition for a considerable group of the Gouda pipe 

makers. 
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That the protection of marks within the province of Holland was eventually regulated in 

1739/1740 was mainly due to the emergence of fierce competition that was increasingly felt in 

the 18th century from Alphen/Aarlanderveen. This competition was strong most certainly starting 

the second quarter of the 18th century. Right at that time the stagnation in the growth of the 

smaller companies especially started to be felt. In Alphen/Aarlanderveen quality pipes were 

produced probably at a scale of at least 4 to 5 % of the production in Gouda at that time. Much 

earlier there had been fraud with imitated Gouda pipes, but apparently the Guild at that time 

had not reacted by asking for government legislation. Only when the height of the number of 

pipe manufacturers with a mark of their own was reached after 1737, were the required patents 

granted. It is striking that the competition from Alphen/Aarlanderveen was counteracted with 

a patent for Gouda pipe makers to introduce a side mark on the spur of the pipe and that no 

attempts were made to suppress this parallel trade, as was attempted on behalf of the Gouda 

potters. The obvious assessment was made after the failure of the potters’ attempt that this goal 

was unattainable. The development of the trademarks of Gouda pipe makers and the protection 

of trademarks came early in the sphere of industry on a national scale.

6.5. Height and decline of the Gouda centre

A cautious estimate, with many assumptions, shows that at the height of the industry between 

4,000 and 6,000 people found direct employment in Gouda in this branch and that at the peak the 

yearly production estimatedly ranged between 180 and 240 Million pieces. These numbers are 

consistent with calculations on domestic consumption if we assume the domestic consumption 

to be comparable to export. In the supplying industry in Gouda an additional number of at least 

3,000 persons found employment. The pipe manufacturing industry thus was the most important 

source of employment in Gouda and therefore essential for the town.

After the peak in 1737 of the numbers of pipe makers who owned a mark the growth stagnated 

and from 1749 a steep decline set in. The height of 1737 probably also gives a misrepresentation 

of the economic situation of the pipe industry. After all the assumption is justified that, if the 

number of pipe manufacturers started declining after 1737, it must have been obvious for a 

number of years that the industry, especially the smaller businesses, found themselves in heavy 

weather. And that was the case, since the petition of the guild board in 1734 was inspired by 

the desire to limit the increase of the numbers of pipe makers owning a mark with a right of 

outsourcing. The driving factor behind this change of rules was the ordinary manufacturers of 

better quality pipes. They were, after all, increasingly burdened by the privileges and the liberties 

of the privileged companies with their better market opportunities. The problems must have 

been felt clearly by the smaller companies even before the petition was filed. The consequences 

for the Gouda pipe industry of the fraudulent imitations by Alphen/Aarlanderveen pipe makers 
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hit the Gouda pipe manufacturers in various ways. Not all marks were imitated and not all 

the trademarks of the most important pipe makers were affected. The consequences of these 

falsifications hit the smaller business especially and must have been greater than for the more 

powerful companies. There were other signs as well. In the third decade of the 18th century 

it became apparent that the exports to some regions, like for instance Sweden, declined and 

that the use of snuff internationally became more important. The Amsterdam tobacco trade 

began to lose impetus as well and, as a consequence of groups in society having less to spend 

by lack of work, many switched over to cheaper pipes. This must have caused much uncertainty 

and a number of pipe manufacturers who had planned to start their own business after their 

guild examination, would already have reconsidered after the mid-thirties. Therefore, it is not 

surprising that starting 1737 the growth of the numbers of pipe manufacturers with a trademark 

of their own stagnated.

 Ever more pipe makers who saw their sales reducing looked for work in larger companies. In 

the period 1737 – 1749 it depended on the year whether the number of pipe makers with their 

own trademark increased or declined due to termination of business. A situation of hope or fear 

for starting business.

Archaeological data show that the total numbers of pipes exported to most regions in the four 

decades between 1700 and 1740 was higher than in the sixty year period between 1740 – 1800. 

This did not apply to Sweden where the sales of Gouda pipes already declined after 1720 as a 

result of the rise of a domestic pipe industry. Already in the thirties and forties the stagnation of 

the exports must have been felt. On the Baltic coast the turning point in sales seems not to have 

been until around 1750. It is obvious for all regions that the later in the 18th century the numbers 

of exported pipes by the more important pipe manufacturers increased at the expense of the 

smaller businesses. 

Table 6.5.1. Indicative representation of the influence in time of some factors with a negative effect on the 

Gouda production. A quantitative comparison of the various negative factors cannot be made. The darker the 

colour the more negative the effect of the factor.

Negative influence on sales 1710-20 1720 -30 1730-40 1740-50 1750-60 1760-70 1770-80

Start production in Sweden

Production in Alphen/
Aarlanderveen

Decline Amsterdam tobacco trade

Production in the 
Westerwald

Import restrictions in Prussia

Choice for cheaper pipes

Other forms of tobacco 
consumption
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It is therefore easily understood that in 1739 the States of Holland and West-Friesland received 

a petition for protective measures for the Gouda pipe manufacturers. The States granted the 

Gouda pipe makers the right to impress the Gouda coat of arms on the side of the spur on the 

best quality pipes as a secondary mark. A year later this decision was refined as a consequence of 

which the fine pipes were provided with the coat of arms and the letter ‘S’ on the side of the spur 

of the pipe and the pipes of ‘porceleijne’ quality only with the Gouda coat of arms. The fact that 

a number of pipe makers didn’t use this special privilege in the first years may have to do with 

the circumstance that their trademarks didn’t suffer from serious falsifications. It goes without 

saying that the protection of 1739/40 was ineffective. After all, this protection did not have effect 

in the entire Republic and moreover it was easily by-passed by using a mark that resembled 

the one from Gouda, but was slightly different. The competition from Alphen/Aarlanderveen 

continued and would get worse in next twenty years. 

 As from 1737 there was stagnation but that didn’t mean that all companies were in difficulties. 

The larger companies especially, still flourished. By virtue of quality, the capability to deliver large 

shipments and a differentiated range of pipes, but more specifically through their trade contacts 

these companies could still perform well. Moreover, the peak of design and quality of the pipes 

was reached in the period 1740 -1750. This is not only evidenced by the fine pipes made for 

special occasions which were produced frequently in this period, but also by the balanced 

design of the normal quality pipes. Therefore it is not possible to determine the period of the 

height of the Gouda industry on the basis of the numbers of pipe manufacturers with their own 

trademark. It is rather the period from the mid-thirties until the mid-18th century that has to be 

taken in consideration.

Various measures of the Guild caused the price of the Gouda pipe to remain high. When, 

however, in the second half of the 18th century sales began to drop the rules of the guild had 

a freezing effect and were the reason for an extra acceleration of the decline. In the 40 years 

after 1749 the number of pipe manufacturers halved. The period of decline of the Gouda pipe 

industry in the second half of the 18th century was possibly the result of a number of factors 

which were partly identical to those of the period of stagnation. The earlier mentioned origins 

of the decline referred to in literature as the most important, the restrictions on imports in 

predominantly Prussia and the rise of the Westerwald only later became a major influence. 

There must have been other reasons behind the contraction of the Gouda industry after 1749. 

Presumably one of the most important factors was the shrinking of the market for the Gouda 

pipe. In the market sector focused on luxury, the stately Gouda pipe was increasingly substituted 

by the use of snuff and by the porcelain pipe. These developments fitted in with the times of the 

pleasure-seeking Rococo period. The substitution by snuff already played a role from the end of 

the 17th century in France but after 1740, following the abolition of the Tobacco Collegium by 

Frederic the Great, the Gouda pipe in higher circles in Germany was more and more replaced by 

snuff, whilst at the same time the porcelain pipe was popularised. This development also took 
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place in a number of other countries. In the Netherlands the use of snuff was not widely spread 

and the use of the porcelain pipe hardly found acceptance. The shift in the use of tobacco in 

Germany, so important for our exports, resulted in a substantial reduction of exports. From the 

mid-18th century in large parts of Europe impoverishment became noticeable, specifically for 

those who had no or less work. Many of them will have opted for a less expensive alternative to 

the Gouda pipe, all the more so because more pipes of reasonable quality were manufactured in 

many local centres abroad. In those days, in the Netherlands, in the western part of our country, 

an increase could be observed in the production of much cheaper pipes with a mark on the 

side of the bowl for less well-off customers. The production notably took place in Gouda and 

in centres such as Schoonhoven, Gorinchem and Utrecht. But in other centres as well such as 

Groningen, Zwolle and Delft were these pipes manufactured in smaller numbers. It is remarkable 

that when the production of Gouda quality pipes was already in decline, the supplementary 

markets around Gouda (Gorinchem and Schoonhoven) and Utrecht still continued to grow, a 

clear indication of the increasing demand for the cheaper product. The quality pipe from Gouda 

met with competition both in the market sector of wealthier smokers preferring luxury and in 

the sector of the less wealthy who could not afford the quality. The remaining market segment 

thus became ever more narrow.

 Existing literature identifies the import restrictions as the primary cause for this decline. 

However only the import ban issued by Prussia from 1756 and the rise of the pipe factories in 

Weissenspring near Berlin, Rostin near Frankfurt and der Oder and in Sborovsky in the Neumark 

had a major impact on the exports of Gouda pipes. This is made even more so because large 

parts of today’s Poland and the parts of Germany located south of Prussia were partly cut off 

from the imports of Gouda pipes. It has to be observed however that this didn’t imply that 

Prussia’s frontiers were hermetically closed. Polish archives show that there was still a substantial 

import in Prussia despite mercantile measures. This demonstrates that the measures were only 

relatively effective. The complaints of the Gouda pipe manufacturers were thus not entirely 

without reason, but the situation as a result of these measures was in all likelihood less dramatic 

than can be deduced from their complaints.

 In the second half of the 18th century Eastern Prussian factories were in heavy competition 

with the manufacturers in Gouda in both the Prussian and the Polish markets and in the markets 

surrounding the Baltic Sea. Exports by these manufacturers to France, Portugal and Spain may 

rather have been incidental.

 The stagnation and the decline of the pipe industry of Gouda therefore has started earlier 

than the enactment of the Prussian import bans and the establishment of pipe factories in that 

region. The decline has probably been intensified by these bans and competition, but they are 

not the primary cause.

 Numerous other countries also imposed import bans and levies on imports in the 18th century. 

These were either of a short duration or implemented in a small region or they were less strictly 

enforced and therefore had less impact on exports.
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The rise of the centre in the Westerwald (near Koblenz), which produced an increasing volume 

of pipes of a reasonable quality, resulted in a substantial competition for the Gouda pipe, both 

in the predominantly eastern part of the Netherlands and in the international market. Export 

from the Westerwald was executed by way of the Rhine via Rotterdam specifically to the free 

cities of Hamburg and Bremen where specialised merchants took care of further exportation to, 

particularly, the Baltic regions. The levy of 1751 in Holland and West-Friesland was too modest 

to protect the Gouda pipe manufacturers and was moreover only effective in Holland. The 

higher levy of 1788 for the entire country was so effective that henceforth exports from the 

Westerwald only went in a southerly direction. Yet no influence can be observed of these levies 

on the numbers of pipe makers with a mark of their own. Still archaeology can demonstrate that 

along the Rhine the Gouda pipe was driven back by the rise of the Westerwald as a provider of 

good pipes. The competition from the Westerwald has not been a factor to cause the start of the 

decline in Gouda but has contributed to it in the second half of the 18th century, because people 

with a smaller budget easily opt for a pipe of a somewhat lower quality. This effect is accentuated 

when the difference in quality no longer bears a relation to the price difference.

The competition from Alphen, where cheaper quality pipes could be produced through inter alia 

fraudulent imitations, and the absence of compliance with guild regulations was substantial in 

the mid-18th century. The severity of the competition by the Alphen pipe makers for the Gouda 

industry can be demonstrated, not only by the dozens of marks that have been imitated, as is 

shown by excavations, but also by the fact that the numbers of pipe manufacturers in Alphen still 

increased for a few decades when, after 1737, growth in Gouda stagnated.

It is only likely that a combination of mutually reinforcing factors caused the decline. The 

impoverishment of the population, which is not mentioned in literature, and the switch to other 

methods of tobacco use are possibly the uppermost significant reasons for the decline in the 

second half of the 18th century. Add to this mixture other measures and circumstances with a 

negative impact on sales, and it becomes plausible that the Gouda pipe in parts of Europe more 

or less goes out of fashion and that the total effect of all negative factors is more than the sum of 

the effect of each of the individual factors.

Of all times when the steep decline in the number of pipe manufacturers with a mark of their own 

set in, the Guild, at the instigation of a number of less important pipe makers, issued a measure 

making it impossible for traders with an own mark to develop further. This was presumably 

an important impediment for the Gouda industry to adapt to ever more complicated market 

circumstances. Further, cost reduction was restrictedly possible only in accordance with guild rules. 

When 21 years later the rule was lifted that a pipe maker could only impress his own mark and thus 

could not work on behalf of another and six years later pipe makers could even use two marks, it 

was in fact already too late, although the pace of the decline was possibly somewhat slowed down.
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As a reaction to these market circumstances the pipe maker tried to push down prices and, 

since the fourth quarter of the 18th century especially, the first cost reductions in the production 

process were implemented, as a result of which quality gradually dropped. Moulds for instance 

were used longer in the production process and the finishing too was less careful. 

High taxations on peat and coal caused high costs for baking and thus higher prices for the pipes 

and a reduction of the margins of profit. This too will have contributed to the reduction in the 

competitiveness of the pipe from Gouda.

It is notable that from the mid-18th century not only the Gouda municipality was supportive of the 

Gouda industry, but also the States did their best for the preservation of this important source 

of employment. A distinct recognition of the importance of this trade, still visible in the first half 

of the 19th century, can be demonstrated amongst others by the Royal Decree of December 19, 

1814 which reinstated the Gouda Guild as one of the very few of its kind.

The decline was the source of serious poverty in Gouda. It became, especially in the last quarter 

of the 18th century, one of the poorest cities in the Republic. Poverty was so great and the 

working conditions so heavy, on low earnings, that in the second half of the 18th century the size 

of the population decreased and mortality possibly increased as well. The existence of poverty 

can also be deduced from the establishment of the little successful Municipal Pipe Factory and 

from the fact that ever more widows continued the business of their deceased husband, these 

widows otherwise not being able to support themselves. The age children began working also 

went down in several companies and at the Municipal Pipe Factory youngsters had to mould 

pipes, although that type of work was far too heavy for them.

6.6 The other foreign trade restrictions 

There were not many trade obstacles leading to a substantial reduction in exports. Russia in 17th 

century banned smoking so strictly that any export to that country was hardly possible. Exports 

of pipes to England has never really been a potential, contrary to the export to Scotland in the 

first half of the 17th century. The scattered English pipe industry, the various import bans, the 

Navigation Acts and levies were the cause of the country being effectively cut off from the import 

of pipes. Contrary to the situation in England, these Navigation Acts were, until 1679, by and 

large non-effective in New York, and as a consequence the exports to this region could continue. 

For the Chesapeake region in particular the poor enforcement of the legislation and the supply 

from New York were the reasons that, there too, Dutch pipes were still imported until the end of 

the 17th century. In the 18th century import of Dutch pipes was no longer a possibility. It would 

take until the end of the American Revolutionary War before Gouda pipes were scantily exported 

to America again.
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Exportation to France was at times laborious because of the variable import levies and monopolies. 

In comparison with other countries minor consumption of tobacco and the emerging rise of snuff 

in the second half of the 17th century contributed to the fact that France didn’t count amongst 

the countries to which exports per capita were highest. In Germany, in addition to local levies and 

bans of little significance, there existed in southern Germany and adjacent countries the system 

of the Tobacco-Appalti. It effectively blocked, as from 1675, in Bavaria and also in the parts of 

Europe south of Bavaria the import and the emerging transit of Dutch pipes. Presumably only a 

limited flow of exported goods was thus made impossible. The distances to be covered in order 

to export to these regions were big and as a result these measures were not very important 

for the sale of Gouda pipes. In the 17th century the domestic production in countries such as 

France, Belgium and Germany was not at a level to compete effectively with the imported pipes. 

In the third quarter of the 17th century especially, the production in Frankenthal and Mannheim 

probably resulted in limited exports of pipes via the Rhine. In the context of these limited 

restrictions in various countries, it has to be borne in mind that the quality of the Dutch pipe 

could not, even remotely, be equalled anywhere in Europe. This made the expensive, quality 

pipe a very much sought-after article in the well-to-do classes and was the reason for evading 

the import restrictions.

Not before the second half of the 18th century had the competition from centres in other 

countries so much increased that it had a substantial impact on the export of Dutch pipes. As 

indicated before it was especially the competition from the Westerwald, as from the mid-18th 

century when the production expanded strongly, that had an impact on the sales of the Gouda 

pipe. The import bans and restrictions in Prussia after 1754 and the rise of the pipe factories in 

that region had an influence on the Gouda pipe industry, although not as serious as pipe makers 

wanted to make everyone believe.

 In Belgium in 1751 a high import levy was introduced which initially was not strictly enforced. 

The imports of Dutch pipes would probably have diminished when, at the end of the 18th century, 

better Belgian pipes came on the market. In France, in particular, the local protective measures 

and the often important uncertainties regarding the possibilities for import and the differences 

in tariffs caused the stagnation in the export to this country.

 Sales to Sweden were also considerable. The rise of a substantial domestic pipe industry in the 

first quarter of the 18th century had a big impact on the use of Dutch pipes in that country. The 

domestic pipe industry in Norway was of limited importance and a high levy on imported pipes 

was in force from 1753 until 1759, as well as an import ban from 1759 – 1762. Taking into account 

the geography of the country the Norse pipe makers were not in a position to produce pipes for 

the entire country and it was also impossible to enforce the import bans in an effective way. The 

Danish import restrictions too were, in the fifties and sixties of the 18th century, mainly local and 

very modest in their effectiveness. The monopoly of the Danish Crown on the import of pipes 

will have been the reason why exports to Denmark and Iceland remained possible for some pipe 
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makers, whereas others had no relations with the merchants favoured by the Crown. The limited 

available archaeological data seems to confirm this observation too.

 Exports of pipes to England and Scotland in the 18th century has been very scarce, whereas 

some export to Ireland has been possible.

6.7. The development of the trade

The way in which the trade in pipes from the manufacturer up to the consumer was shaped 

was very diverse. From what we know of the Amsterdam pipe market, the Amsterdam tobacco 

trade and of the relations of (pipe) merchants on or close to the Amsterdam pipe market with 

the shipmasters and with merchants abroad it can be deduced that relations were very essential 

for the sale of pipes and hence for the export success of individual pipe makers. In particular 

the pipe manufacturers who were able to use these networks were in a position to target their 

exports and thus to profit from the significance of their mark. The finding of many pipe stems 

with the name of the Amsterdam tobacco merchants, the Van de Velde brothers in excavations 

in Dejima in Japan is a clear example of the importance of such relations.

 Also pipe makers with trade relations close to the end consumers in the various countries 

and pipe manufacturers directly supplying foreign merchants who came to our country to buy 

pipes, could direct their exports. For the majority of exported pipes it is true that they were not 

the result of targeted export, but of trade with networks of merchants, specialised or not, and 

individual retailers, with the result that the pipe manufacturer had no relation with the end users 

of the pipes and the mark was of less value. The export of pipes via the system of self-trade by 

crewmembers of ships induced a distribution of pipes with a mark of lesser importance. The 

larger share of pipes was probably not subject of targeted export but was sent to end users 

through these or similar forms of trade. Archaeological data supports this conclusion. 

 The greater volume of pipes was sold in foreign ports and not sent by larger traders from 

Amsterdam deep inland. The result is that the number of marks in coastal areas is much larger 

than in the interior. Of the excavated pipes only a limited number of marks have been found in 

large numbers. This finding is in line with the fact that the greater part of these pipes were not 

exported because of their mark. This puts the importance of the mark for the major part of the 

exports and, therefore, for the pipe makers concerned in perspective. For only a limited number 

of pipe makers their mark was of importance for the export up to the end user. The sale with 

a mark was probably of much more importance within the Netherlands because there were 

less links in the chain between producer and consumer. Brand loyalty of the consumer, by using 

pipes of the same brand in the same region longer than the life span of the manufacturer, has 

been observed only occasionally. It is remarkable that such a brand loyalty can be observed 

just in the surroundings of Weimar and Erfurt both of which are deeply in the interior. The 

pipe manufacturers who exported in a targeted way were also dependent on middlemen and 
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transporters. It meant they could only export deep inland in a targeted manner dependent on 

the contacts in their network, but this dependency also meant that they could not sell their pipes 

to all parts of a country. Paragraph 3.4.2.1. describes the example of the export to Germany by 

Jan Pietersz. Versluijs (mark Lamb under the tree). It is therefore understandable that sometimes 

large sums were paid in the sale of a mark for the taking-over of the trade contacts. Only a few 

of them may have had such well established contacts abroad that they could deliver on order, as 

did for instance the very important Gouda pipe manufacturer Frans Verzijl.

The share of the VOC and the WIC in the export of pipes has been modest. Both organisations 

bought pipes in limited numbers. However, the large flux of people to regions outside Europe 

has led to much business as speculative investment and the taking-along of pipes for private 

use. It is also true that many pipes of important pipe makers were sent for instance to Dejima 

and Elmina, because they were valued by consumers to emphasise their status. The many pipes 

of tobacco traders found on Dejima support this conclusion. Because many of the pipes were 

bought in ports of departure there was only limited targeted export, whereas a large number of 

brands have been retrieved in excavations. The WIC used high-grade quality pipes of well-known 

exporters with brands with a right of outsourcing for the purchase of slaves. This is demonstrated 

by the finds in the regions of the slave trade.

The transportation of pipes was executed as much as possible by waterway, because of the 

fragility and the costs of transport. The main sea ports on the river estuaries thus developed into 

the most important transfer points of pipes and important trading companies concentrating only 

or partially on the trade in pipes came into being there.

 Besides the costs of transportation and the profits of the subsequent traders the price of 

the pipe paid by the consumer was also dictated by excises. It has not been possible in the 

framework of this study to provide a clear picture of the impact of excises on the price paid by 

the consumer. One may assume that for many European destinations, as a result of transport, 

trade and excises, consumer prices were at least two or three times as high as the price in Gouda. 

For a destination such as Dejima a five-fold price may be taken for granted. The fact that these 

high prices, which were many times higher than those of often cheaper local products, were paid 

is a clear indication of the appreciation for the Dutch quality pipe. To improve the marketability 

many deviations in the models of the pipes were brought to market with a view to the demand 

of the local consumer.

6.8. The destinations of the pipes

It is obvious that in many countries in terms of archaeology there is little interest in the findings 

of clay pipes. As a consequence, in this study a picture of the exports could not be drawn for 
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all destinations of exported Dutch pipes. For instance, from the statistics well-known massive 

export to Marseille is archaeologically not documented. Consequently, France was a destination 

of relatively large exports, but French imports could barely be mapped. 

 Targeted exports more specifically took place to a number of European countries and in 

the 17th century also to parts of North America. The export to North America was of especial 

importance for pipe manufacturers in Amsterdam but it stopped at the end of the 17th century. 

Amsterdam pipe makers had the largest share of this partly targeted and demand-driven export. 

After the middle of the 17th century there was also targeted export by a small number of Gouda 

pipe makers to Nieuw Amsterdam/New York.

 In Europe Germany was by far the most important destination of Dutch pipes. Poland and the 

rest of the Baltic region and the Scandinavian countries were also frequent export destinations. 

France, it is true, was a big country and a destination for large quantities of pipes, but in the 17th 

century there was much less smoking and from the end of the 17th century the use of snuff had 

a serious restraining influence on the export of Dutch quality pipes. Belgium, which had a low 

domestic production, was the destination of large quantities of pipes. For both latter countries 

it can be said that archaeology paid so little attention to finds from the New Era, that hardly any 

findings of pipes have been described. In Europe many 17th century pipes made by Amsterdam 

pipe makers have been found, but nowhere targeted export seems to have taken place, except 

by Edward Bird to Sweden and possibly, to a small degree, to Marseille. It is striking that in large 

parts of Europe, but also abroad, pipes produced by pipe maker Jacob Pieterse of Enkhuizen have 

been found, especially since this was a predominantly locally operating centre.

 It is not before the second half of the 17th century that the exports from Gouda become 

the most important. As second export centre Alphen can be identified, which exported large 

quantities of Gouda imitations to, in particular,  Northern Germany and Scandinavia. From 1700 

until approx. 1760 exports coming from this centre were of greater importance than can be 

derived from archaeological literature, since many of these pipes have not been identified as 

such by local archaeologists.

 The most significant European export destinations in the 18th century were therefore 

Germany, France, Belgium, Scandinavia and the Baltic including Poland.

 It is remarkable that pipes have not been found of all important pipe manufacturers and that 

many pipe makers exported only to parts of Europe and regions within individual countries. This 

clarifies how important (international) trade relations were for the export by individual pipe 

makers. 

 Numerous countries all over the world were not or were seldom the destination of targeted 

export. Pipes were brought to these countries by the crews of merchant and fishing ships as a 

lucrative speculative investment.

 In some locations a clear connection can be found between the wealth of the citizens and 

the imported pipes. This is for instance the case in the Lofoten where especially fine pipes 

belonged to local well-off fishermen and in Dejima where the (on an average) high quality of 
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pipes reflected the social position of the VOC administrators. The native Americans in the region 

of Nieuw Amsterdam/New York in the 17th century had a marked preference for certain models, 

like the elbow pipes and extra-large models.

6.9. The other centres in the 18th century

The emphasis in the other centres, with the exception of Alphen, was on the production of 

coarse pipes. Amongst the supra-regional centres in the 18th century Gorinchem, Schoonhoven 

and Utrecht can be counted. The first two among these were regarded by Gouda as market-

filling centres. Alphen too is a supra-regional centre being, notably in the 18th century, the most 

important domestic competitor to Gouda. Especially in the last quarter of the 17th century and 

the beginning of the 18th century it was a difficult period for many of the regional centres because 

of the switch of many smokers to the quality pipe. The impoverishment of the population on the 

other hand ensured that in the second half of the 18th century until the French occupation the 

centres, amongst others, of Gorinchem, Schoonhoven and Utrecht in particular went through a 

flourishing period by the supply of pipes with a mark on the side  of the bowl to the impoverished 

quarters of craftsmen in the towns in Western Holland and in the countryside. The development 

per centre has been elucidated in paragraph 2.5. It is remarkable that the poverty in the centres 

outside Gouda under the pipe makers was often greater. This was inter alia the result of lower 

earnings in the production of coarse pipes.

6.10. The French period 

The guild was officially abolished in 1798 during the French period, although its duties were 

still performed. Initially a minor revival of the industry was noticeable, presumably inter alia 

caused by an increase of the exports due to decline in the Westerwald. The export of pipes to 

the Southern Netherlands and France was, as from 1798, hampered by a tax on Dutch pipes. 

Staats-Vlaanderen, Venlo and Maastricht too were already annexed by France in 1795 and 

Dutch pipes were taxed there as well. From 1803 onwards it can be seen that decline in Gouda 

accelerated the reduction in the numbers of pipe makers with their own brand. In addition to the 

factors previously referred to the continental system and high tobacco prices exercised a strong 

influence on the decline in this period. After 1803 Gouda gradually became the poorest city in 

our country. All statistics in this period demonstrate a picture of decline and of incomplete use 

of production capacity.

 The high tobacco prices especially hit the poorer smokers so hard that many were forced 

to quit smoking. It is therefore unsurprising that the production of cheaper side-brand pipes 

suffered specifically in Gorinchem, Schoonhoven and Utrecht and that these centres faltered.
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The Treaty of 1795 in which Staats-Vlaanderen, Maastricht and Venlo were annexed by France as 

well as the introduction in 1805 of a toll line of Holland and France created new opportunities for 

the establishment of pipe factories in Limburg and Brabant. Around 1807 a pipe factory started 

operating in Venlo and in 1810 in Roermond. Because these towns were, as from 1795, part of 

the French Empire and through the introduction of the toll line in 1805 the supply of pipes from 

the north was cut off and ample possibilities for trade with the south and with the adjacent parts 

of the Southern Netherlands emerged for these factories. As a result of the introduction of the 

toll line along the river Waal in 1810 a pipe factory was established in ‘s-Hertogenbosch. The 

pipe factories in ‘s-Hertogenbosch and in Venlo were much more modern and were much larger 

than the companies in Gouda, because these enterprises were not forced to produce in private 

homes.

6.11. Epilogue. A brief look at the development of the Gouda industry after 
the French occupation.

After the French troops left our country there was hope for better times, which led to a revival 

of the pipe industry. This revival however was of a short duration and after 1815 the decline of 

Gouda continued. The situation in the factories was described in 1816 as very lingering. That year 

saw a famine in Gouda due to the poor earnings in the pipe factories. The low exports, brand 

imitations and foreign competition hampered the pipe manufacturers.

 In 1814 at the instigation of the pipe manufacturers, under the leadership of Pieter Stomman, 

Bartholomeus de Pier and Cornelis Prince, the guild was once more established in the legal 

form of an association to end unfair competition. The rules were enacted in a Royal Decree of 

December 19, 1814: “Regelement op de Pijpen-fabrieken ende Pijpenhandel” (“Regulation on the 

Pipe Factories and Pipe Trade”).

 The pipe factories limped on in the twenties. The potteries too, where the pipe pots were 

baked, faltered due to the malaise of the pipe factories. The seriousness of the malaise and 

of the employees in Gouda is demonstrated by a description of the situation in Gouda by Van 

Hogendorp. He visited Gouda in 1819 and described the poor condition of the Gouda industry, 

more particularly the pot and pipe factories. Of the famished labourers he wrote: “This may 

not be an exceptional phenomenon in factories, though more striking here than elsewhere”. 

The process of structural growth of the economy after 1819 failed to occur in the Gouda pipe 

industry. In the first half of the 19th century the wages of the pipe makers, low enough as they 

were already, were further reduced. Many of them were too weak to do their work properly.

 Only in the fifties did the Gouda pipe industry start to recover. Exports picked up and large 

orders, for example, to America started coming in through trade firms. Gradually bigger 

companies emerged at the expense of smaller businesses. The second half of the 19th century 

was a period of revival and although good old times did not return, the turn of the century saw 
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more contentment and a sense of stability.

 In the final years of the 19th and the early years of the 20th century, the Van der Want 

companies and the Goedewaagen firm set themselves to the production of the colourful Gouda 

art deco pottery and, later, to crockery to go alongside the production of pipes. The output then 

consisted of moulded pipes and newly slip-cast pipes. After the First World War the production 

of moulded pipes dramatically shrank. The slip-cast pipes rescued the pipe factories but could 

not compensate for the loss of revenue of the moulded pipe. It is striking however that the 

financial reports of these factories show that, when the production of crockery brought a loss, 

the factories were frequently saved by the production of pipes.

 After the Second World War the Gouda pipe had turned into a souvenir product in our 

country. There was however still some export to different countries. In the eighties all bigger 

pipe manufacturers terminated their business. Only a few, smaller pipe makers produced for a 

niche market. In 2017 the last real pipe maker stopped.

 It is evident that the glory of the Dutch pipe is easily forgotten. The anti-tobacco lobby, which 

justifiably brings into the limelight the health issues, has created a side effect causing many to 

think it politically correct to ignore the cultural and historically important aspects of the pipe 

industry of the past centuries. Alas, some cultural institutions too have actively chosen to sideline 

the glory days of pipe production.
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Bijlagen

B



Bijlage 1: Toetsingskader

Belangrijke pijpenmerken en pijpenmakers met het recht op uitbesteding en/of die aangeslagen 

zijn bij de quotisatie van 1715 of 1743 of waarvan op andere gronden aan te nemen is dat deze 

pijpenmakers/merken belangrijk waren. 
Merk Nr. pijpenmaker Recht 

uitbe-
steding 
17341

Recht 
uitbe-
steding 
1755

Quoti-
satie 
1715

Quoti-
satie 
1743
6 gulden

Bestuur-
der2

Nagezet 
in 
Alphen3

Staande leeuw 1 Pieter van Reede**
Klaas de Jong**

Leeuw Hollandse Tuin 5 Frans Verzijl* x x (15 g.) x

Dordtse Maagd 6 Maarten Verzijl x

Wapen van Gelderland 8 Steven de Jong
Jacob Bos

x x
x

Zeeuwse Rijksdaalder 10 Gerrit de Zeeuw,
Willem Boot
Pieter Thoen

x x

x

Wapen van Gouda4 15 Gillis Gerritsz. de Knippel en 
Frans Willemsz. Soet

x x

Pijlenbundel 27 Albertus Damman x

Roos gekroond 47 Arij de Moor
Isaak Reijnierse Blom

x x
x

Lelie 49 Hendrik Manshoofd x

Drie lelies 56 Maarten Dircksz. van Wijk
Weduwe Maarten Dirksz. 
van Wijk

x
x

Klaverblad 57 Abraham v.d. Spelt,
Jan Arijsz. Danens*

x
x

x

Tulp5 61 Jan Jacobsz. Coppendraeijer

Druiventros 63 Hendrick Willemsz. 
Proefhamer
Jan Hendricksz. Proefhamer x

x

Fruitben 74 Jan Nieuwveld6 x x

Springend paard 83 Jacob de Vink x x x

1  Zie paragraaf 2.3.1. Duco, 2003, hoofdstuk 2, noot 48 vermeldt dat in 1734  tot de merken met een recht op uitbesteding 
behoren: Zeeuwse Rijksdaalder, Druiventros, Slang, Koning David, Prins en Prinses, Melkmeid, Roemer, Passer, Sabel,Scheepje, 
Anker, B gekroond, H gekroond, M gekroond, VK gekroond, WS gekroond, HHH, IVK, 2 gekroond, 5 gekroond. Dit gold ook voor 
de L gekroond, zie Duco, 2004, p. 3. Ook het merk IAB behoort tot de merken met het recht op uitbesteding ( van der Lingen, 
2013, p. 126)  Dit merk was na 1693 tot 1720 vacant, waarna het in gebruik was bij Arij Tobiasz. Sonnevelt en diens weduwe. 
Bij een paar merken blijkt dat die in 1734 niet in gebruik waren: VK gekroond is van 1672-1724 in gebruik bij Jacobus van Kleef 
en daarna vacant. IVK van 1704 - 1720 in gebruik bij Pieter Jacobusz. Van Kleef en daarna vacant.
In 1755 zijn (zie Duco, 2003, p. 40) de merken waar nog een recht op uitbesteding voor geldt: Leeuw in de Hollandse Tuin, 
Slang, Melkmeid, Molen, B gekroond, L gekroond, WS gekroond, BVB, 16 gekroond, 33 gekroond. Ook voor het merk het 
Klaverblad van Jan Danens geldt dit, alsmede voor het merk de Schoen  (Duco, 2003, p. 22). Vanaf 1755 komen daar nog bij: 
PVS en 69 (zie Duco, 2003, p. 36). Ook de D is een merk van een handelshuis (zie Duco,  1993, p. 132).
2  Uit Sahm, NT 1603, Gildebestuurders Gouda 1604-1795 – Chronologische lijst per gilde. Zie ook lijst gildebestuurders.
3  Gelet op de vondsten langs de Aarkade in Alphen aan den Rijn (stort Philip Hoogenboom) zullen onderstaande merken van 
belang zijn geweest voor de export. Daarbij is gekeken naar aantallen en diversiteit aan gebruikte persvormen. Mededeling B. 
van der Lingen 01-06-2015. Verder is gebruik gemaakt van van der Meulen, 1986, p. 36 e.v. 
4  De pijpenhandelaar Dirck Entvogel liet pijpen maken met het merk “de zes sterren”, ofwel het wapen van Gouda. Leverde 
tussen 1742 en 1748 pijpen aan de VOC. Mogelijk meer pijpenmakers die hem pijpen met het wapen van Gouda geleverd 
hebben. Van der Lingen, 2015, p. 149-164.
5  1643-1668. Groot bedrijf, mogelijk uitbesteding. Duco, 1991.
6  Smiesing, 2012, p. 2464-2467, laat zien dat Jan Nieuwveld een groot aantal modellen op de markt bracht, wat duidt op 
een grote omvang van deze pijpenmakerij.448 |
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Merk Nr. pijpenmaker Recht 
uitbe-
steding 
17347

Recht 
uitbe-
steding 
1755

Quoti-
satie 
1715

Quoti-
satie 
1743
6 gulden

Bestuur-
der8

Nagezet 
in 
Alphen9

Zwijn 84 Lieve Pijl x x

Springend hert10 88 Barent Dircksz. Jonckhart 
Jan Willemsz. de Vink

Vos op zijn gat 91 Jacob de Vos* x x x

Springende hond 94 Cornelis de Lange 
Daniel van Hoorn x

x

Slang 102 Arij Simonsz. Vermeul
Cornelis Vermeul
Lucas Evertse de Jong

x
x

x

x

x

Both 112 Gerrit Verschut x x x

Haan 117 Pieter Zwanenburg x (8 g.)

Merel met M 124 Jacob Sijpesteijn x

Kievit 125 Jan Jacobsz. Lunenburg x x

Zwaan 130 Jan Thijse de Jong, Jan Ver-
beesem, Cornelis Mansvelder

x

Man op de kwakel 150 Pieter Thoen x (?) x

Landman 153 Pieter Engelen van der Put x

Koning David 170 Pieter Jacobsz. Girrebo
Jan Pietersz. Girrebo x

x
x

x

Triton gekroond 175 Cornelis Smit x

Prins en prinses 178 Jan Arijse Eelspeel x

Melkmeid 11 180 Weduwe Hendrick Jansz. 
IJserman
Cornelis van leeuwen
Weduwe Cornelis van 
Leeuwen
Leendert de Jong

x

x

x

x

Fortuin12 184 Passchier Arijse Forttuijn
Arij Fortuijn x

x

Moriaanshoofd 189 Reijnier de Vos x

Kind in de wieg 190 Cornelis Gruijtershof x x

Schenkkan13 196 David Isacksz. Bouvaert. 

7  Zie paragraaf 2.3.1. Duco, 2003, hoofdstuk 2, noot 48 vermeldt dat in 1734  tot de merken met een recht op uitbesteding 
behoren: Zeeuwse Rijksdaalder, Druiventros, Slang, Koning David, Prins en Prinses, Melkmeid, Roemer, Passer, Sabel,Scheepje, 
Anker, B gekroond, H gekroond, M gekroond, VK gekroond, WS gekroond, HHH, IVK, 2 gekroond, 5 gekroond. Dit gold ook voor 
de L gekroond, zie Duco, 2004, p. 3. Ook het merk IAB behoort tot de merken met het recht op uitbesteding ( van der Lingen, 
2013, p. 126)  Dit merk was na 1693 tot 1720 vacant, waarna het in gebruik was bij Arij Tobiasz. Sonnevelt en diens weduwe. 
Bij een paar merken blijkt dat die in 1734 niet in gebruik waren: VK gekroond is van 1672-1724 in gebruik bij Jacobus van Kleef 
en daarna vacant. IVK van 1704 - 1720 in gebruik bij Pieter Jacobusz. Van Kleef en daarna vacant.
In 1755 zijn (zie Duco, 2003, p. 40) de merken waar nog een recht op uitbesteding voor geldt: Leeuw in de Hollandse Tuin, 
Slang, Melkmeid, Molen, B gekroond, L gekroond, WS gekroond, BVB, 16 gekroond, 33 gekroond. Ook voor het merk het 
Klaverblad van Jan Danens geldt dit, alsmede voor het merk de Schoen  (Duco, 2003, p. 22). Vanaf 1755 komen daar nog bij: 
PVS en 69 (zie Duco, 2003, p. 36). Ook de D is een merk van een handelshuis (zie Duco,  1993, p. 132).
8  Uit Sahm, NT 1603, Gildebestuurders Gouda 1604-1795 – Chronologische lijst per gilde. Zie ook lijst gildebestuurders.
9  Gelet op de vondsten langs de Aarkade in Alphen aan den Rijn (stort Philip Hoogenboom) zullen onderstaande merken van 
belang zijn geweest voor de export. Daarbij is gekeken naar aantallen en diversiteit aan gebruikte persvormen. Mededeling B. 
van der Lingen 01-06-2015. Verder is gebruik gemaakt van van der Meulen, 1986, p. 36 e.v. 
10  1655-1679. Groot bedrijf. Duco, 1991.
11  1686 al recht op uitbesteding. Duco, 2003, p. 28.; belangrijk merk in 1697. Duco, 2003, p. 22.
12  Duco, 1993 noemt dit geen merk met een groot renommee.
13  Belangrijk merk in 1697. Duco, 2003, p. 22. | 449
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Merk Nr. pijpenmaker Recht 
uitbe-
steding 
173414

Recht 
uitbe-
steding 
1755

Quoti-
satie 
1715

Quoti-
satie 
1743
6 gulden

Bestuur-
der15

Nagezet 
in 
Alphen16

Lampetkan gekroond 199 Jan Weldrager17 x

Kommetje in ‘t bakje18 206 Jan van der Noot, Pieter 
Fierens

Comfoor gekroond 213 Pieter Benjamin Lens x x

Brandemmer 220 Jan van Cassij x x

Eierkorf 222 Jacob Claris x

Driekoningenkaars 225 Barend Pietersz. Versluijs x

Stoel 235 Reijnier Jeroensz. Reijnhart x

Wijnton gekroond 241 Cornelis Teunisz. Bouman
Gerrit Bouman
Jacob Bouman

x
x
x
x

Roemer19 243 Pieter Fierens x x

Bijl gekroond 261 Jan Puijt x x

Passer 263 Gerrit Sas x

Sabel 280 Willem Meurs x

Hoed gekroond20 289 Cornelis Nanne van Leeuwen x x

Hand 21 297 Cornelis Jansz. de Vriend x

Schoen 22 en 23 303 Jan Cornelisz. van Geneve
Jan de Jong x

Burg 309 Isaac Reijniersz. Blom
Coenraad Isacksz. Blom

x
x

Molen 311 Arij Jacobsz. Danens***
Jacob Arijsz. Danens***
Jan Arijsz. Danens*

x
x

x (40 g.)
x
x

x

Scheepje24 318 Pieter Jansz. Hola
Pieter Arijse van der Heul x x (8 g.) x

x

Anker 321 Jan Hendricksz. Sprot,
Jan van Dieveren

x

Rad 327 Cornelis van Son x

14  Zie paragraaf 2.3.1. Duco, 2003, hoofdstuk 2, noot 48 vermeldt dat in 1734  tot de merken met een recht op uitbesteding 
behoren: Zeeuwse Rijksdaalder, Druiventros, Slang, Koning David, Prins en Prinses, Melkmeid, Roemer, Passer, Sabel,Scheepje, 
Anker, B gekroond, H gekroond, M gekroond, VK gekroond, WS gekroond, HHH, IVK, 2 gekroond, 5 gekroond. Dit gold ook voor 
de L gekroond, zie Duco, 2004, p. 3. Ook het merk IAB behoort tot de merken met het recht op uitbesteding ( van der Lingen, 
2013, p. 126)  Dit merk was na 1693 tot 1720 vacant, waarna het in gebruik was bij Arij Tobiasz. Sonnevelt en diens weduwe. 
Bij een paar merken blijkt dat die in 1734 niet in gebruik waren: VK gekroond is van 1672-1724 in gebruik bij Jacobus van Kleef 
en daarna vacant. IVK van 1704 - 1720 in gebruik bij Pieter Jacobusz. Van Kleef en daarna vacant.
In 1755 zijn (zie Duco, 2003, p. 40) de merken waar nog een recht op uitbesteding voor geldt: Leeuw in de Hollandse Tuin, 
Slang, Melkmeid, Molen, B gekroond, L gekroond, WS gekroond, BVB, 16 gekroond, 33 gekroond. Ook voor het merk het 
Klaverblad van Jan Danens geldt dit, alsmede voor het merk de Schoen  (Duco, 2003, p. 22). Vanaf 1755 komen daar nog bij: 
PVS en 69 (zie Duco, 2003, p. 36). Ook de D is een merk van een handelshuis (zie Duco,  1993, p. 132).
15  Uit Sahm, NT 1603, Gildebestuurders Gouda 1604-1795 – Chronologische lijst per gilde. Zie ook lijst gildebestuurders.
16  Gelet op de vondsten langs de Aarkade in Alphen aan den Rijn (stort Philip Hoogenboom) zullen onderstaande merken 
van belang zijn geweest voor de export. Daarbij is gekeken naar aantallen en diversiteit aan gebruikte persvormen. Mededeling 
B. van der Lingen 01-06-2015. Verder is gebruik gemaakt van van der Meulen, 1986, p. 36 e.v. 
17  Dit betreft vermoedelijk niet Jacob Weldrager die het onbekende merk de koetswagen voerde.
18  Recht op uitbesteding 1728. Duco, 2003, p. 30.
19   Hoe belangrijk dit merk was blijkt ook bij de overdracht van dit merk door Jan Pietersz. Schoonevelt, chirurgijn en 
handelaar, aan Pieter Fierens waarbij voor de overname 500 gulden betaald moest worden.
20  Vermoedelijk al eind 17e eeuw recht op uitbesteding. Dirck Janse Doesburgh was handelaar? Van der Lingen, 2015, p. 
150
21  Belangrijk merk in 1697. Duco, 2003, p. 22.
22  1681-1711. Besteedde merendeel uit. Export merk. Duco, 2006. Kocht grote hoeveelheden klei. Duco, 1995.
23  Al in 1711 dochter van Jan van Geneve als koopvrouw met het merk de schoen tot gilde toegelaten. Duco, 2003, p. 22.
24  Belangrijk merk in 1697. Duco, 2003, p.22.450 |
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Merk Nr. pijpenmaker Recht 
uitbe-
steding 
173425

Recht 
uitbe-
steding 
1755

Quoti-
satie 
1715

Quoti-
satie 
1743
6 gulden

Bestuur-
der26

Nagezet 
in 
Alphen27

Zon 329 Jan Rase Weldrager, Jan en 
Daniël Sluijter, Geertruid 
Weldrager, 

x

Drie Kruizen gekroond 348 Lucas Evertse de Jong x (8 g.) x

Cinq 350 Jacob de Vos* x x

Hartenaas gekroond28 355 Barend Dircksz. Jonckhart

Drie ruiten gekroond 363 Cornelis Teunisz. Bouman
Joris van der Dus

x x
x

A gekroond Machiel Brem x

B gekroond Jan Bastiaansz. Overwesel,
Bastiaan Overwesel

x
x x

x x x

D Jan van Leeuwen x x x

D gekroond Jan van Leeuwen* x x

H gekroond29 Donatus van der Spelt
Arnoldus de Vos
Jan Timmers x

x

L gekroond Cornelis de Licht,
Frans Verzijl*

x  
x x (15g.)

x

P gekroond Anthonie Soufree x

OA met twee sterren30 Ouwen Andrieszoon

EB31 Van der Cruis

DB gekroond Daniel Willemsz. van Boksel x

WL gekroond Jacob Lunenburg32 x

HN monogram Arij van Houten*

ES gekroond Machiel Jansz. Metfoort x x

WS gekroond Arent Willemsz. Brammert x x x

PT gekroond Maarten Sodaan x

BVB Barent van Berkel x x

IAB Arij Tobiasz. Sonnevelt x

HHH Daniel Hulleman’
Cornelis de Vink
Jacob de Vos*

x
x

x x

25  Zie paragraaf 2.3.1. Duco, 2003, hoofdstuk 2, noot 48 vermeldt dat in 1734  tot de merken met een recht op uitbesteding 
behoren: Zeeuwse Rijksdaalder, Druiventros, Slang, Koning David, Prins en Prinses, Melkmeid, Roemer, Passer, Sabel,Scheepje, 
Anker, B gekroond, H gekroond, M gekroond, VK gekroond, WS gekroond, HHH, IVK, 2 gekroond, 5 gekroond. Dit gold ook voor 
de L gekroond, zie Duco, 2004, p. 3. Ook het merk IAB behoort tot de merken met het recht op uitbesteding ( van der Lingen, 
2013, p. 126)  Dit merk was na 1693 tot 1720 vacant, waarna het in gebruik was bij Arij Tobiasz. Sonnevelt en diens weduwe. 
Bij een paar merken blijkt dat die in 1734 niet in gebruik waren: VK gekroond is van 1672-1724 in gebruik bij Jacobus van Kleef 
en daarna vacant. IVK van 1704 - 1720 in gebruik bij Pieter Jacobusz. Van Kleef en daarna vacant.
In 1755 zijn (zie Duco, 2003, p. 40) de merken waar nog een recht op uitbesteding voor geldt: Leeuw in de Hollandse Tuin, 
Slang, Melkmeid, Molen, B gekroond, L gekroond, WS gekroond, BVB, 16 gekroond, 33 gekroond. Ook voor het merk het 
Klaverblad van Jan Danens geldt dit, alsmede voor het merk de Schoen  (Duco, 2003, p. 22). Vanaf 1755 komen daar nog bij: 
PVS en 69 (zie Duco, 2003, p. 36). Ook de D is een merk van een handelshuis (zie Duco,  1993, p. 132).
26  Uit Sahm, NT 1603, Gildebestuurders Gouda 1604-1795 – Chronologische lijst per gilde. Zie ook lijst gildebestuurders.
27  Gelet op de vondsten langs de Aarkade in Alphen aan den Rijn (stort Philip Hoogenboom) zullen onderstaande merken 
van belang zijn geweest voor de export. Daarbij is gekeken naar aantallen en diversiteit aan gebruikte persvormen. Mededeling 
B. van der Lingen 01-06-2015. Verder is gebruik gemaakt van van der Meulen, 1986, p. 36 e.v. 
28  1683-1711. Groot bedrijf. Duco, 1991.
29  Belangrijk merk in 1697. Duco, 2003, p. 22.
30  1640-1686 Belangrijk merk. Duco, 2009. 
31  Recht op uitbesteding sinds 1683. Duco, 2013, p. 26.
32  Er is nog een Willem Lunnenburg die dan het merk het zeepaard voert. Dit lijkt op het geringe belang van dit merk 
onwaarschijnlijk. | 451
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Merk Nr. pijpenmaker Recht 
uitbe-
steding 
173433

Recht 
uitbe-
steding 
1755

Quoti-
satie 
1715

Quoti-
satie 
1743
6 gulden

Bestuur-
der34

Nagezet 
in 
Alphen35

IAK36 Willem Tobi

IVK37 Jacobus jacobsz. van Kleef

PLK38

SVO Sijme Gijsbertse van Os x

CSP Cornelis Simonsz. Plemper x

TIP39 Thiel Jansz. Proost

WVR Willem Willemsz. van Roos x

CVS Cornelis van Schouwen x

MPS40 Maerten Pietersz. van Steijn

PVS Jan Pietersz. Versluijs x x

SVS Staats Jansz. Sonnevelt x

ASV Arien Jansz. Sonnevelt x

KDV Crijn Dircksz. Vervelo x

BOW Weduwe Jan Bastiaensz. 
Overwesel

x

BDIH41 Barent Dircksz. Jonckhart

Sas van Gent David Reijniersz. Blom x

2 gekroond Reinier Wiljemet x

5 gekroond Dirck Bort x

6 gekroond42 Cornelis Dircksz. Poorens x x x

9 gekroond Klaas Jansz. Verbij
Aart Brammert

x (8 g.) x
x

x

16 gekroond Willem Jacobse van Dalom x x x

17 gekroond Thomas en Jacob van Dalom x

32 gekroond Cornelis Kunst x x

33 gekroond Lucas Evertse de Jong
Hendrik Nieuwland x

x
x

x

45 gekroond Aart Brammert x

53 gekroond Jan van Leeuwen* x x

59 Bastiaan Overwesel x

66 gekroond Hermanus van der Spelt****

33  Zie paragraaf 2.3.1. Duco, 2003, hoofdstuk 2, noot 48 vermeldt dat in 1734  tot de merken met een recht op uitbesteding 
behoren: Zeeuwse Rijksdaalder, Druiventros, Slang, Koning David, Prins en Prinses, Melkmeid, Roemer, Passer, Sabel,Scheepje, 
Anker, B gekroond, H gekroond, M gekroond, VK gekroond, WS gekroond, HHH, IVK, 2 gekroond, 5 gekroond. Dit gold ook voor 
de L gekroond, zie Duco, 2004, p. 3. Ook het merk IAB behoort tot de merken met het recht op uitbesteding ( van der Lingen, 
2013, p. 126)  Dit merk was na 1693 tot 1720 vacant, waarna het in gebruik was bij Arij Tobiasz. Sonnevelt en diens weduwe. 
Bij een paar merken blijkt dat die in 1734 niet in gebruik waren: VK gekroond is van 1672-1724 in gebruik bij Jacobus van Kleef 
en daarna vacant. IVK van 1704 - 1720 in gebruik bij Pieter Jacobusz. Van Kleef en daarna vacant.
In 1755 zijn (zie Duco, 2003, p. 40) de merken waar nog een recht op uitbesteding voor geldt: Leeuw in de Hollandse Tuin, 
Slang, Melkmeid, Molen, B gekroond, L gekroond, WS gekroond, BVB, 16 gekroond, 33 gekroond. Ook voor het merk het 
Klaverblad van Jan Danens geldt dit, alsmede voor het merk de Schoen  (Duco, 2003, p. 22). Vanaf 1755 komen daar nog bij: 
PVS en 69 (zie Duco, 2003, p. 36). Ook de D is een merk van een handelshuis (zie Duco,  1993, p. 132).
34  Uit Sahm, NT 1603, Gildebestuurders Gouda 1604-1795 – Chronologische lijst per gilde. Zie ook lijst gildebestuurders.
35  Gelet op de vondsten langs de Aarkade in Alphen aan den Rijn (stort Philip Hoogenboom) zullen onderstaande merken 
van belang zijn geweest voor de export. Daarbij is gekeken naar aantallen en diversiteit aan gebruikte persvormen. Mededeling 
B. van der Lingen 01-06-2015. Verder is gebruik gemaakt van van der Meulen, 1986, p. 36 e.v. 
36  1638-1699. Belangrijk merk. Duco, 2009
37  Belangrijk merk in 1697. Duco, 2003, p. 22.
38  Belangrijk merk dat in Alphen werd nagezet. Duco, 1984, p. 3.
39  1636-1674. Belangrijk merk. Duco, 2009.
40  1637-1665. Groot bedrijf. Duco, 1991.
41  1660-1711. Groot bedrijf. Duco, 1991 Jonckhart voerde ook nog enige tijd het onbeduidende merk melkboer.
42  Ook op pijpen met op de steel Sapfenbergh. van der Lingen, 2013, p. 87.452 |
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Merk Nr. pijpenmaker Recht 
uitbe-
steding 
173443

Recht 
uitbe-
steding 
1755

Quoti-
satie 
1715

Quoti-
satie 
1743
6 gulden

Bestuur-
der44

Nagezet 
in 
Alphen45

73 gekroond Arij van Houten*

93 gekroond46 Dirk Jasperse Vertoren

99 gekroond Salomon Sodaan x

* Duco, 1992, 33: De belangrijkste pijpenmaker-handelaren volgens Duco in tweede kwart 18e eeuw.

** leverde aan Zapfenbergh

*** leverde aan van der Velde. Ook zijn meerdere pijpen met het merk de Molen met steeltekst Benjamin Panser bekend. 

Vriendelijke mededeling J. van Oostveen, 15-1-2015..

**** leverde aan Burgklij

Personele Quotisatie 1715 te Gouda47

Naam Merk Naam Merk 

Leendert Trompertz. ? Crijn Dirksz. Vervelo KDV

Reijnier Jeroensz. Reijnhart stoel Jan Lambertsz. Schoon Gebruikte merk onbekend

Willem Willemsz van Roos WVR Willem Gerritsz. ?

Machiel Jansz. Metfoort ES gekroond Arien Jansz. Sonnevelt ASV

David Reijniersz. Blom Sas van Gent Hendrick Potvlieg Gebruikte merk onbekend

Daniel Willemsz. van Boxel DB gekroond Cornelis Lange Springende hond

Jan Jacobsz. Lunenburg Kievit Pieter Jacobsz. Girrebo Koning David

Cassemier van Son ? Cornelis Simonsz. Plemper CSP

Cornelis van Schouwen CVS Cornelis Dircksz. Poorens 6 gekroond

Staats Jansz. Sonnevelt SVS Johannes Reiniersz. Blom Gebruikte merk onbekend

Leendert Albertsz. Van Wijk Gebruikte merk onbekend Arij Jacobsz. Danens Molen

Reijnier de Vos Moriaanshoofd Matthijs Gerritsz. ?

Weduwe Hendrick Jansz. IJserman Melkmeid Jan Bastiaensz. Overwesel B gekroond

Arij Simonsz. Vermeul Slang Cornelis Jansz. de Vriend Hand 

Arnoldus de Vos H gekroond Arij de Moor Roos gekroond

Cornelis Teunisz. Bouman Drie ruiten gekroond Wouter Gouderak ?

Sijme Gijsbertse van Os SVO

43  Zie paragraaf 2.3.1. Duco, 2003, hoofdstuk 2, noot 48 vermeldt dat in 1734  tot de merken met een recht op uitbesteding 
behoren: Zeeuwse Rijksdaalder, Druiventros, Slang, Koning David, Prins en Prinses, Melkmeid, Roemer, Passer, Sabel,Scheepje, 
Anker, B gekroond, H gekroond, M gekroond, VK gekroond, WS gekroond, HHH, IVK, 2 gekroond, 5 gekroond. Dit gold ook voor 
de L gekroond, zie Duco, 2004, p. 3. Ook het merk IAB behoort tot de merken met het recht op uitbesteding ( van der Lingen, 
2013, p. 126)  Dit merk was na 1693 tot 1720 vacant, waarna het in gebruik was bij Arij Tobiasz. Sonnevelt en diens weduwe. 
Bij een paar merken blijkt dat die in 1734 niet in gebruik waren: VK gekroond is van 1672-1724 in gebruik bij Jacobus van Kleef 
en daarna vacant. IVK van 1704 - 1720 in gebruik bij Pieter Jacobusz. Van Kleef en daarna vacant.
In 1755 zijn (zie Duco, 2003, p. 40) de merken waar nog een recht op uitbesteding voor geldt: Leeuw in de Hollandse Tuin, 
Slang, Melkmeid, Molen, B gekroond, L gekroond, WS gekroond, BVB, 16 gekroond, 33 gekroond. Ook voor het merk het 
Klaverblad van Jan Danens geldt dit, alsmede voor het merk de Schoen  (Duco, 2003, p. 22). Vanaf 1755 komen daar nog bij: 
PVS en 69 (zie Duco, 2003, p. 36). Ook de D is een merk van een handelshuis (zie Duco,  1993, p. 132).
44  Uit Sahm, NT 1603, Gildebestuurders Gouda 1604-1795 – Chronologische lijst per gilde. Zie ook lijst gildebestuurders.
45  Gelet op de vondsten langs de Aarkade in Alphen aan den Rijn (stort Philip Hoogenboom) zullen onderstaande merken 
van belang zijn geweest voor de export. Daarbij is gekeken naar aantallen en diversiteit aan gebruikte persvormen. Mededeling 
B. van der Lingen 01-06-2015. Verder is gebruik gemaakt van van der Meulen, 1986, p. 36 e.v. 
46  Belangrijk merk dat in Alphen werd nagezet. Duco, 1984, p. 3.
47  Sahm, Oud archief: 0001.2300: Kohier van het familiegeld. Personele Quotisatie van 19 april 1715. | 453
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Personele Quotisatie 1743 te Gouda48

Naam Merk Bedrag Naam Merk Bedrag 

Isaac Reijniersz. Blom Burg 6,- Jan Puijt Bijl gekroond 6,-

Aart Brammert 45 gekroond 6,- Lieve Pijl Zwijn 6,-

Gerrit Bouman Wijnton gekroond 6,- Pieter Engelen van der Put Landman 6,-

Jacob Arijsz. Danens Molen 40,- Anthonie Soufree P gekroond 6,-

Arij Fortuijn Fortuin 6,- Cornelis Smit Triton gekroond 6,-

Jan Pietersz. Girrebo Koning David 6,- Salomon Sodaan 99 gekroond 6,-

Cornelis Gruijtershof Kind in de wieg 6,- Jacob Sijpesteijn Merel met M 6,-

Pieter Arijse van der Heul scheepje 8,- Pieter Zwanenburg Haan 8,-

Lucas Evertse de Jong Drie kruizen 8,- Maarten Sodaan PT gekroond 6,-

Steven de Jong Wapen van Gelderland N. T.  -,- Cornelis van Son Rad 6,-

Cornelis Kunst 32 gekroond 6,- Pieter Thoen Man op de kwakel dubieus

Jacob Claris Eierkorf 6,- Barend Pietersz. Versluijs Driekoningenkaars 6,-

Jan van Cassij Brandemmer 6.- Klaas Jansz. Verbij 9 gekroond 8,-

Cornelis Nanne van Leeuwen Hoed gekroond 6,- Maarten Verzijl Dordtse Maagd 6,-

Pieter Benjamin Lens Comfoor gekroond 6,- Gerrit Verschut Both 6,-

Weduwe Cornelis van Leeuwen Melkmeid 6,- Frans Verzijl Leeuw in de 
Hollandse tuin

15,-

Jan van Leeuwen D 6,- Jacob de Vos Vos op zijn gat 6,-

Jacob Lunenburg WL gekroond49 6,- Jacob de Vink Springend paard 6,-

Jan Nieuwveld Fruitben 6,- Weduwe Maarten Dircksz. 
van Wijk

Drie lelies 6,-

Weduwe Jan Bastiaensz. 
Overwesel

BOW 6,- Jan Weldrager50 Lampetkan 
gekroond

N.T. -,-

Cornelis Dircksz. Poorens 6 gekroond 6,-

Kwaliteiten

ca. 165051

Porceleijne kwaliteit: bril, B gekroond, WS gekroond, ISB

Fijne kwaliteit: prins, posthoorn, II gekroond, CDP, TIP

Grove pijpen: Melkmeid

tot 1750

porceleijne kwaliteit: Molen, leeuw in de Hollandse Tuin

slegte kwaliteit: ster (onregelmatige aanvoer, niet gerenommeerd)

na 1750

porceleijne kwaliteit: both, zwijn, wapen van Batavia, W gekroond, AP gekroond, WS 

gekroond, BVB, Leeuw in de Hollandse Tuin, molen

slegte kwaliteit: L gekroond, klaverblad

48  Samh, 2312, NT 1758, Personele Quotisatie 1742. Uitgevoerd 19 oktober en 7 november 1743. Het vermelde merk is het 
merk dat in 1743 door de betreffende pijpenmaker gevoerd werd. Vier namen zijn niet leesbaar c.q. niet te herleiden op een 
pijpenmaker.
49  Er was nog een Willem Lunnenburg die toen het merk het zeepaard voerde. Het lijkt vanwege het geringe belang van dat 
merk onwaarschijnlijk dat het die Lunnenburg betreft.
50  Dit betreft vermoedelijk niet Jacob Weldrager die het onbekende merk de koetswagen voerde.
51  Duco, 2004, p. 79 en 86454 |
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Chronologische lijst bestuurders Goudse Gilde, 1600-1794.52

Naam Merk Gilde bestuurder in het jaar Werkzame periode 
(weduwe tussen haakjes)

Steven Stevensz. de jonge ? 1660 1643-1660 #

Joris Jansz. de With ? 1660 1640-1670 #

Joost Witsius IW met ster 1660 1628-1670 (1668-1674)

Daniel Christiaansz. Van Hoorn posthoorn 1660, 1662, 1664 1635-1685

Jan Jacobsz. Coppedraaijer tulp 1662-1664 1643-1668 (1675)

Cornelis Ariensz ? 1662, 1668 1662- ? #

Jan Jacobsz. van der Aerden II gekroond 1663 1638-1690

Cornelis Ariensz. Broer ? 1663-1667, 1669-1671 1660-1684 #

Huijg Cornelisz. Knol Knol met HC 1664-1666, 1666-1671 1658-1674

Thiel Jansz. Proost TIP met twee sterren, geloof 1665, 1666 1636-1691

Jan Ariensz. Sonnevelt ISV 1665-1667, 1676, 1677 1647-1707

Pieter Ariensz. Boot ? 1667 - 1670 1660-1670 #

Cornelis Dircksz. Peck CDP met twee sterren 1667-1670, 1679, 1680 1645-1690 (1695)

Simon Maartentsz. Kunst SMK 1671, 1672 1660-1671 #

Barend Dircksz. Jonckhart Springend hert (1655-79)
Melkboer(1679-83)
Hartenaas gekroond (1655-67)
BDIH (1660-1711)

1671, 1672, 1677-1684, 
1691, 1693,1694, 1697-1702, 
1704-1710

1655-1711

Jacobus Jacobsz. van Kleef IVK 1672, 1673, 1675, 1678, 1679, 
1691, 1692, 1694, 1695

1658-1709

Adriaen Jansz. van der Aerden AI gekroond  (1655-1674)
Halve maan (1674-1712)

1672-1674, 1676-1681, 1701, 
1702

1655-1712

Hendrick Aelbertsz. De Vos ? 1673, 1674 1670-1690 #

Adrianus Dircksz. Jonckhart Hartenaas gekroond 1673-1675 1667-1681 (1683)

David Isaacksz. Ree DIR 1674, 1680, 1681, 1686-1689, 
1693, 1696, 1698, 1699

1674-1708

Willem Stevensz. de Jonge WS gekroond 1675, 1676, 1678, 1679, 1681-
1687, 1689, 1690, 1692, 1693

1652-1708 (1712)

David Isaacksz ? 1675, 1691,1692,1695 ?

Klaes Cornelisz. van Os KCVO 1676, 1677, 1680, 1681, 1684, 
1685, 1691, 1692

1655-1706

Hendrick Jansz. Lepelaar ? 1679, 1680, 1682, 1683 1679-1684 #

Jan Thielen Proost ITP (1655-1689)
Juk gekroond ( 1683-1689)

1681-1683, 1685-1689 1655-1689 (1704)

Pieter Dammasz. Krijger Klaverblad 1682, 1683, 1690, 1691, 1694, 
1685

1660-1701

Jan Lambertsz. Schoon Wijnkan (1647)
Wijnton gekroond ( 1674-1686)
Drie ruiten gekroond ( 1686)
ILS (1674-1686)

1682, 1683, 1686, 1687, 
1689, 1690, 1692-1699, 1703, 
1704, 1706, 1707, 1709-1714, 
1716-1721

1674-1722

Jacobus Jansz. de Vriend Trompet aan het lint (1671-1709)
EB (1672-?)

1684-1686 1671-1709

Maerten Cornelisz. Caan Truweel
MC gekroond

1684, 1685, 1688 1671-1691

Jan Jansz. Verheekel Duif gekroond 1684-1686, 1695, 1696, 1699, 
1700, 1704, 1705, 1717

1667-1720

Huijbert Jacobsz. Bos Kruispijp gekroond 1687, 1688 1685-1702

52  Sahm, NT 1603, Benoemingen van Gildebestuurders over de periode 1604-1795. Ontleend aan de kamerboeken (ac 1 inv. 
nrs. 91-134). | 455
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Naam Merk Gilde bestuurder in het jaar Werkzame periode 
(weduwe tussen haakjes)

Cornelis de Lange Springende hond 1687, 1688, 1697, 1698, 1702, 
1703, 1705, 1706, 1710, 1711, 
1713, 1714

1674-1709

Steven Hendricksz. van Steijn Meisje met SH (1667-1675)
SHVS (1670-1707)

1688, 1689 1667-1707

Hendrick Willemsz. Proefhamer Druiventros gekroond (1663-
1710)

1689-1694 1663-1715

David Isacksz. Ree DIR 1690 1674-1708

Barent Hooghhart ? 1690 ?

Jan Cornelisz. van Geneve Schoen gekroond (1681-1711)
Juk gekroond (1709-1711)

1693, 1694 1681-1711

Jan Jacobsz. Lunenburg Kievit 1695, 1696, 1698-1706, 1708, 
1709, 1712-1717, 1719, 1720, 
1724-1726

1674-1726 (1727)

Steven Willemsz. de Jonge SS gekroond 1696, 1697, 1700, 1701 1670-1706 (1713)

Jan Teunisse Bouman 2 duiven gekroond 1696, 1697, 1702, 1703, 1726, 
1727

1675-1704

Jan Pietersz. Schoonevelt SV monogram (1674-1728)
Halve maan (1674-1686)
PS monogram (1720-1723)

1697, 1698, 1700, 1701, 1703-
1705, 1707, 1708, 1712, 1713, 
1715-1722

1674-1728

Matthijs Gerritsz. van Rijphuijse Wapen van Haarlem 1699, 1700, 1709, 1710, 1725, 
1727, 1728

1693-1735 ( 1749)

Claes Lourensz. de Vroom Kerkkroon 1701, 1702, 1705, 1706, 1708, 
1709, 1713, 1714, 1717, 1718, 
1720, 1721

1687-1725 (1726)

Johannes Reiniersz. Blom Brandemmer (1682-1683)
IRB (1683-1716)

1703, 1704, 1710, 1711, 1714, 
1715

1682-1716

Pieter Jansz. de Jong PDI (1699-1701)
D ongekroond (1699-1729)

1706, 1707, 1709-1711, 1714, 
1715, 1718, 1719, 1722-1724, 
1727-1730

1699-1729

Wouter Teunisz. Gouderack ? 1707, 1708, 1712, 1713 1707-1712 #

Gillis Gerritsz. de Knippel IGK (1686)
Hostie (1698-1710)
Wapen van Gouda (1710-1739)

1707, 1708, 1711, 1712, 1723, 
1724, 1726, 1727, 1736
1736 Overman van het gilde

1696-1739

Willem Tijsz. Slingerlant ? 1711, 1712, 1715, 1716 ?

Machiel Jansz. Metfoort ES gekroond 1715, 1716, 1718, 1719, 1723, 
1724, 1728

1703-1746

Jan Crijnen Verhekel ? 1716 ?

Gerrit de Liefde Trekzaag gekroond (1713-1714)
Kruis gekroond (1715-1727)

1717, 1718 1713-1727

Arij Jacobsz. Danens Molen 1719-1721 1697-1722

Cornelis Teunisz. Bouman Wijnton gekroond ( 1686-1720)
Drie ruiten gekroond (1686-1727)

1720-1727 1686-1727 (1748)

Isack Pietersz. van Holland IPH monogram ( 1703-1713)
Bril gekroond (1713-1729)

1721, 1722, 1724, 1725 1701-1729 (1744)

Dirk Jacobsz. Slangenburg Weegschaal 1722, 1723, 1726, 1727 1698-1740

Pieter Arijse van der Heul PVH (1696-1718)
Scheepje(1718-1757)

1722, 1723, 1737-1739 1696-1757

Arij de Moor ADM ( 1695-1700)
Roos gekroond (1695-1744)

1725, 1726, 1729, 1730 1695-1744

Passchier Arijse Fortuijn Fortuin 1725-1732 1706-1733 (1734)

Isaak Pietersz. van der Kleij theetafel 1728, 1729 1706-1732

Klaas Jansz. Verbij 9 gekroond 1728-1735, 1737, 1738 1713-1751 (1760)
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Naam Merk Gilde bestuurder in het jaar Werkzame periode 
(weduwe tussen haakjes)

Cornelis Nanne van Leeuwen CVL monogram  (1705-1708)
Hoed gekroond (1705-1749)

1729, 1730, 1732, 1733, 1736 1705-1749 (1753)

Maarten Dircksz. van Wijk Drie lelies 1730, 1731, 1733, 1734, 1738, 
1739

1710-1740 (1745)

Johannes de Vriend ? 1731 -1729 #

Jan Arijsz. Danens Klaverblad (1758-1778)
Molen ( 1722-1759)

1731-1736
1736 Overman van het gilde

1720-1778 (1781)

Gerrit Verschut Both 1731, 1732, 1737, 1739, 1740, 
1742-1751, 1753-1757

1722-1772

Gerrit Bouman Pijpenton (1720)
GB gekroond (1720)
Wijnton gekroond (1720-1767)

1732, 1733, 1735, 1736 1720-1767 (1777)

Anthonie Jansz. Sodaan AIS (1696)
Laars (1696-1741)

1733, 1734, 1737 1696-1741 (1751)

Jacob de Vink Springend paard (1725-1776)
Wijnton gekroond (1759)

1734, 1735, 1737 1725-1776

Lucas Everts de Jong 33 gekroond ( 1719-1736)
Drie kruizen gekroond ( 1737-
1747)
Slang (1744-1761)
Pijp gekroond ( 1756-1761)

1734, 1735, 1738-1744, 
1746-1751

1719-1761 (1769)

Jacob de Vos Vos op zijn gat (1729-1755)
Cinq (1737-1747)
HHH ( 1747-1757)

1735, 1736 1729-1755 (1777)

Lieve Pijl Zwijn (1723-1755) 1736 1724-1753 (1755)

Isaac Reijnierse Blom Burg (1702-1755)
Roos gekroond (1748-1755)

1737, 1740, 1741 1702-1755 (1761)

Steven de Jong SH gekroond (1734-1738)
Wapen van Gelderland (1738-
1762)

1738, 1739, 1741, 1742 1734-1762

Jan van Cassij brandemmer 1738-1745 1720-1762

Abraham de Vet Wapen van Amsterdam 1740, 1741, 1743, 1744, 1747, 
1748

1729-1756

Abraham Eling – de oude parel 1740, 1741, 1762, 1763, 
1767-1769

1730-1771 (1782)

Arent Willemsz. Brammert WS gekroond 1742, 1743 1709-1766 (1779)

Hendrik Nieuwland 33 gekroond ( 1736-1766)
Kievit (1756-1761)
67 gekroond (1766-1774)

1742. 1743, 1746, 1747, 1749, 
1750, 1752, 1753, 1755, 1756

1736-1774

Cornelis Kunst 32 gekroond 1744, 1745 1729-1750 (1755)

Cornelis Stevensz. de Jong SS gekroond 1744, 1745, 1747, 1748, 1750, 
1751, 1753, 1754, 1757, 1758, 
1764-1766

1733-1781

Teunis van Dijk 61 gekroond 1745, 1746 1733-1781

Jan Puijt * Bijl gekroond (1738-1763)
Trompetter (1769-1778)

1745, 1746, 1749-1759, 
1767-1777

1738-1778 (1780)

Cornelis Gruijtershof Kind in de wieg 1746, 1747 1734-1771 (1773)

Pieter Lijn ? 1748 ?

Jan Houtam Turfmand gekroond (1733-1780)
Duif gekroond (1761-1775)

1748, 1749 1733-1786

Pieter Benjamin Lens  PL (1730-1743)
Comfoor gekroond (1730-1779)

1749, 1752, 1753, 1756, 1757 1730-1779

Willem Jacobse van Dalom 16 gekroond 1750, 1751, 1754, 1755, 
1764-1766

1720-1777
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Naam Merk Gilde bestuurder in het jaar Werkzame periode 
(weduwe tussen haakjes)

Jan Leendertsz. Marenhoef IMH (1710-1711)
Trompetter( 1711-1756)

1751, 1752, 1754, 1755 1710-1756 (1759)

Abraham Venendaal 52 gekroond (1747)
60 gekroond (1747-1793)
Job op de mesthoop (1770-1793)

1753, 1754, 1757, 1758, 1760, 
1761

1747-1793 (1803

Jan van Leeuwen 53 gekroond (1725-1729)
D (1729-1755)
D gekroond (1745-1771)
46 gekroond (1753-1754)

1756, 1757, 1760, 1761, 
1763-1766

1725-1771 (1773)

Jan van Beek 27 gekroond (1745-1758)
Truweel (1753-1768)
Wapen van Zutphen (1752-1764)
IVB (1758-1773)

1758, 1759, 1761, 1762 1745-1780

Coenraad Isacksz. Blom Burg (1755-1787)
43 gekroond (1760-1778)

1758-1766 1748-1798

Willem de Jong * Ruiter te paard (1748-1795)
SB gekroond(1795)

1758-1766, 1770-1776 1748-1795

Pieter Thoen Man op de kwakel (1739-1754)
Zeeuwse rijksdaalder (1760-1773)
Trompet gekroond (1773-1776)

1759, 1760 1739-1777 (1778)

Joris de Liefde * 29 gekroond (1749-1750)
Schaatsenrijder (1750-1799)
Man in de boot (1761-1799)

1761, 1762, 1767-1773 1749-1799 (1807)

Andries van Houten 31 gekroond (1745-1773)
73 gekroond (1773-1802)

1762, 1763 1745-1811

Andries van Dijk 80 gekroond (1745-1747)
Visser (1747-1781)
61 gekroond (1781-1788)

1765-1767 1745-1788

Anthonie Goudenaarde GVK (1763-1803)
75 gekroond (1772-1803)

1767-1769 1763-1803

Matthijs van der Helm VH gekroond (1736-1774)
PLK (1774-1776 weduwe)
Liggende Leeuw (1761-1774)

1767-1769 1736-1774 (1776)

Aart Brammert 45 gekroond (1735-1748)
71 gekroond (1748-1760)
9 gekroond (1760-1772)
6 gekroond (1772-1793 weduwe)

1768-1771 1735-1772 (1793)

Jan Boms * Hond in de pot (1753-1759)
TD gekroond (1759-1772)
Dubbel kruis (1753? -1778)

1770-1784 1753-1792 (1806)

Andries Brem * K ongekroond (1759-1819)
A gekroond (1795)
PB gekroond (1801-1819)

1770-1790 1759-1819

Teunis Brammert * AP monogram (1762-1774)
62 gekroond (1772-1775)

1772, 1773 1762-1774 (1776)

Joris van der Dus Drie ruiten gekroond (1748-1804)
Schaatsenrijder (1803-1807)

1774-1776 1748-1807

Jacob Bos Wapen van Gelderland (1771-
1773)
Koning David (1773-1794 (1795 
weduwe)
Laars (1794-1795 weduwe)

1774-1778, 1785-1787 1771-1794 (1795)
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Naam Merk Gilde bestuurder in het jaar Werkzame periode 
(weduwe tussen haakjes)

Jan Pietersz. Versluijs AP gekroond (1744)
Lam onder de boom (1744-1800)
PVS (1755-1773)
Wapen van Zutphen (1718-1779)

1777-1787 1744-1800

Barend de Jong VH gekroond  (1776-1808)
PLK  (1781-1808)

1777-1780, 1788-1794 1776-1808 (1810)

Teunis van Son Duif gekroond (1775-1813)
Turfmand gekroond (1780-1813)

1778, 1779, 1792-1794 1760-1761, 
1773-1813 (1818)

Bartholomeus de Pier Roemer (1772-1774)
BWB (1772-1834)
IVB (1818-1821)

1779-1790, 1792-1794 1772-1836

Pieter Stomman 96 gekroond (1770-1838)
54 gekroond (1777-1833)
Leeuw in de Hollandse  tuin 
(1820-1821)
L gekroond (1821-1832)
16 gekroond (1832-1842)
W gekroond (1838-1839)

1780-1794 1770-1839

Cornelis van Leeuwen D gekroond (1771-1794)
46 gekroond (1774-1779)

1781-1787 1771-1794 (1821)

Abraham Passet Wapen van Amsterdam 1788-1791 1778-1831

Dirk van der Want Pzn. Speelman (1763-1808)
Wapen van Batavia (1790-1808)

1788-1791 1763-1808 (1818)

Gerrit Houbraak Fortuin (1785-1796)
B gekroond (1776-1783)
P gekroond1796-1818)

1791-1794 1766-1818 (1819)

Leendert Slobbe Haan 1791-1794 1766-1823

De met # gemerkte data komen uit van der Meulen, J.,  2003. Goudse pijpenmakers en hun merken, p. 104-108.

De met * gemerkte namen komen ook voor op de gilde kist uit 1773 (collectie Museum Gouda).
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Pijpenmakers die meer dan 60 tonnen klei kochten in de periode 1664-1670.53 

Naam merk Aantal tonnen

Jan (Jacob) Abrahamsz. IA gekroond 120

Ouwen Andriesz. OA met twee sterren 150

Simon Simonsz. Baers SB ongekroond 80

Steven Woutersz. Bel SB gekroond met ster 100

Andries Jans van den Bergh ? 90

Neeltje Bloc ? 75

Claes Jansz. Bos Koning David 90

Jan Willemsz. van Bruggen Prins, IWB, Melkmeid 90

Jan Jacobsz. Coppendraijer tulp 100

Abraham Divorne ? 90

Lijsbeth Dongen ? 100

Jacob Jansz. de Haas Leeuw in de Hollandse Tuin 120

Pieter Cornelisz. den Hagenaar PKH 90

Simon Andriesz. Haukes ? 120

Jan Hendricksz. ? 260

Steven Hendricksz. ? 80

Weduwe van Jonge Jan ? 120

Hendrick Jansz. ? 80

Jeroen  Jansz ? 90

Pieter  Jansz. ? 80

Jan Jonasz. ? 75

Willem Stevensz. de Jonge WS gekroond 100

Jan Willemsz. lunenburg ? 100

Huijgh Cornelisz. Knol Knol met HC 200

Jan Michielsz. Metfoort pelikaan 90

Michiel Metfoort ? 72

Jacob Michielsz. ? 140

Jan Jacobsz. de Mol huismerk 80

Jan Malierts ? 80

Klaes Cornelisz. van Os KCVO 240

Cornelis Dircksz. Peck CDP met twee sterren 95

Ewout Pietersz. EP 90

Diewertge Rasen (weduwe Willem Lambertsz. Weldrager) Hamer met W W 90

Jan Jansz. Rosenboom visser 80

Arien Sonnevelt ? 120

Willem Stevens ? 160

Hendrick Stevensz. ? 115

Jan Sonnenvelt ? 130

Cornelis Jacobsz. Vergouw CIVG met ster 170

Davidt Jansz. Vermaect ? 80

Jan Jonasz. de Vriend II gekroond 300

Jonas Jansz. de Vriend hand 100

Weduwe Joost Wissen ? 115

Evert Joosten Witsius EIW met twee sterren 150

53  Goedewaagen, 1941, p 55-56.460 |
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Pijpenmakers met een eigen oven

Anthonie Soufree de eerste die van de nieuwe regeling gebruik maakte en een eigen oven 

liet bouwen.54  In 1760 toen er een groot conflict speelde tussen de pijpenmakers en de 

pottenbakkers werd de Maatschappij der Pijpenbakkers opgericht.55 Tot de oprichters behoorden 

Frans Verzijl en  Jacob Claris en mogelijk Willem de Jong, Coenraad Blom, Jan van Beek, en 

Pieter Thoen, vooraanstaande pijpenmakers en merendeels bestuurders van het gilde. In 1783 

werd de maatschappij formeel gesplitst, terwijl al van 1773 af de twee ovens als onafhankelijke 

bedrijven werden gezien. De Hespel werd eigendom van de pijpenmakers Jan Soufreu, Jan van 

Beek , Willem de Jong, Joris de Liefde, Hendrik Bos, Joris van der Dus en Arij Versluijs. De veel 

grotere oven de Gouden Leeuw was eigendom van Frans Verzijl, Coenraad Blom en Cornelis van 

Leeuwen. Rond 1800 stierven nagenoeg alle leden en verdween de maatschappij.

 Jan Puijt was tot aan zijn dood in 1778 ook een lid van de maatschappij. Barend van Berkel, 

Jan van Leeuwen en Jacob Claris zijn mogelijk ook lid van de maatschappij geweest. Abraham 

van den Berg beëindigde zijn lidmaatschap voor 1767. 

Belangrijkste pijpenmakers/handelshuizen in de 18e eeuw: 

Frans Verzijl, Jan Arijsz. Danens, Arij van Houten die ook tabakshandelaar waren en Jan van 

Leeuwen en Jacob de Vos.56

54  Dit is vastgelegd in een overeenkomst tussen het pijpenmakers- en pottenbakkersgilde, waarin tevens het bakloon van 6 
cent per pijpenpot wordt geregeld. Het vervaardigen van pijpenpotten blijft aan de pottenbakkers voorbehouden. Duco, 1978, 
p. 8 en 19.
55  Loo, 1991, p. 57-77.
56  Duco, 1992, p. 32. | 461
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Bijlage 2: Statistieken

De betrouwbaarheid van de statistische gegevens 

Uit de 17e en de 18e eeuw is er weinig statistisch materiaal voorhanden en ook de volledigheid en 

betrouwbaarheid van de gepresenteerde cijfers laat nogal te wensen over. Dit komt ondermeer 

door de manier waarop data werden verzameld en geregistreerd en door onderregistratie. 

Knoppers en Snapper noemen “de officiële en semiofficiële handelsdocumenten, in het bijzonder 

de documenten betreffende tarieven, tollen en rechten, in vele gevallen praktisch onbruikbaar 

vanwege de ontduiking en de fraude”.57 Pijpen hadden bovendien een klein volume en werden 

daardoor vaak in het geheel niet geregistreerd. Ook de pijpen die door schepelingen voor eigen 

rekening meegenomen werden zijn niet in de statistieken terug te vinden. Dat is onhandig voor 

de onderzoeker van nu, maar voor de export van de pijpen was het zeer gunstig. Ook bij de 

Rijntollen was er duidelijk sprake van onderregistratie.58 Als er over de pijpen die over de Rijn 

vervoerd werden volledig tol had moeten worden betaald – er waren in de 18e eeuw 38 tollen 

tussen Dordrecht en Straatsburg – dan was de verbreiding van de Goudse pijpen in Zuid-Duitsland 

en in Zwitserland niet zo groot geweest als nu uit opgravingen blijkt59.

 Een ander voorbeeld zijn de Sontregisters. Van de belangrijke handel op de Oostzee in de 

17e en 18e eeuw heeft de pijpennijverheid sterk geprofiteerd. Het is dus aannemelijk dat in 

de Sontregisters, waarin de lading van schepen werd opgetekend, een aanzienlijk transport 

van pijpen zou zijn geregistreerd. Immers in bijvoorbeeld de periode 1630-1650 passeerden 

er gemiddeld circa 1000 schepen per jaar de Sont, waarvan de kapiteins een Nederlandse 

thuishaven hadden.60 Echter pijpen zijn nauwelijks geregistreerd in de Sontregisters, zoals uit de 

in bijlage 2 opgenomen tabel duidelijk te zien is. Pijpen vormden veelal slechts een klein gedeelte 

van de lading, die niet werd geregistreerd en waarover dus geen tol werd geheven.

 Ondanks onderregistratie en andere problemen die de statistieken in absolute zin weinig 

bruikbaar maken is het hier toch als zinvol geoordeeld om in beperkte mate gebruik te maken 

van statistieken omdat deze in relatieve zin een beeld geven van de handel en bovendien in een 

aantal statistieken gegevens vermeld worden over de handel en handelaren. De door Knoppers 

en Snapper aangehaalde opvatting van Clark dat binnen één statistische bron uitgegaan zou 

kunnen worden van een zekere constante verhouding tussen gesmokkelde goederen en goederen 

die geregistreerd zijn lijkt voor de handel met pijpen te optimistisch.61 Statistische gegevens 

kunnen voor de 18e eeuwse bronnen dan ook niet met genoeg scepsis worden bekeken en met 

voorzichtigheid worden gebruikt. 

In 1753 is voor zowel de Admiraliteit op de Maaze  als voor de Admiraliteit van Amsterdam een 

57  Knoppers & Snapper, 1978, p. 117-118.
58  Prooye, 1990, p. 35. 
59  Leemans, Gelderse Tollen , p. 7-9. Niet bij alle tollen moest betaald worden, er waren ook tolvrijheden. Gouda kende 
bijvoorbeeld tolvrijheid voor een aantal Rijntollen. Zie  bijvoorbeeld de resultaten van de opgravingen in het Kanton Bern in :  
Heege, 2011, p. 32-33.
60  Snapper, 1988, p. 421.
61  Clark, 1938, p. 34.462 |
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exportstatistiek voor de pijpen beschikbaar.62 Daarmee is er nagenoeg een volledig beeld van de 

gehele Nederlandse kleipijpen export in dat jaar, voor zover deze geregistreerd is. Ook in de jaren 

daarna zijn voor een aantal jaren statistische gegevens beschikbaar (zie bijlage 2).

 Na 1753 zijn alleen voor het jaar 1789 voor beide Admiraliteiten cijfers beschikbaar. Worden 

deze cijfers opgeteld dan is de totale geregistreerde export een kleine 66.000 gros, ofwel ca 9,5 

miljoen stuks. Vergelijking met de productieaantallen zoals berekend in hoofdstuk 2.9.1 laat zien 

dat de geregistreerde export slechts een deel geweest kan zijn van wat werkelijk geëxporteerd 

werd. Als aangenomen wordt dat de uitvoer voor eigen rekening niet werd geregistreerd dan kan 

dit slechts een deel van het verschil verklaren.

In- en Uitvoer Admiraliteit op de Maaze en van de Admiraliteit van Amsterdam

In en uitvoer uit Rotterdam in het jaar 1753.63

Jaar inkomend uitgaand

1753 998 : 5 : - 48747 : - : -

Uitvoer Admiraliteit op de Maaze in overige jaren64

jaar Over zee, langs Wadden en Zeeuwse stromen Duitsland en daar-
onder begrepen 
landen

Naar Brabant Rendement der 
rechten

Kisten en kistjes Manden Waarde Waarde Waarde

1784 1.556 7.123 24.903 1.711 326 538:16:-

1785 1.512 6.845 27.719 3.510 264 629:17:-

1786 1.529 6.937 25.563 4.625 340 610:11:-

1787 1.150 6.879 21.098 2.994 731 496:09:-

1788 1.589 5.537 23.929 2.621 413 539:05:-

1789 1.536 7.818 25.500 2.929 212 572:16:-

1790 1.611 7.357 29.448 2.804 252 650:02:-

1791 1.661 6.606 28.743 2.717 608 641:07:-

1792 1.390 9.489 26.297 3.516 583 607:18:-

1793 880 6.923 18.064 4.219 1.149 468:13:-

62  De Vries, 1963, p. 236 en 1965, p. 279 ; Algemeen Rijksarchief  Den Haag: Verzamelinventaris 2.21.06. coll. Nr. 51 
Goldberg nr. 189,190, 208  deels ook opgenomen in: Nierop, 1915, tabel bijlage B. ; Dobbelaar, 1921, p. 225.
63  Dobbelaar, 1921, p. 225.
64  De Vries, 1963, p. 236, 1965, p. 279. | 463
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Export in guldens via Amsterdam65 

Jaar 1753 1789 1790 1791 1792 1793 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809

Potugal 780 10 340 295 5465 4832 4265

Spanje 1772 1523 840 1295 855 1275 610

Frankrijk 7139 5072 4677 5104 1125 1125 210

Duitsland 2792 998 1066 1655 1995 9500 10955 8699 11358 9838

Rijnvaart 1851 1485 1255 2400 1529

Middellandse 
Zee, Levant, 

Barbarijen

440 240 170 210 135 20 7765 6955

Hamburg, 
Bremen, 

Kleine Oost

25025 10699 14005 13744 14059 29940 33773 19797 9985 9623

Engeland 30 40 190 95

Dene-marken, 
Noorwegen 

Zweden

19356 14927 13021 17507 13193 20078 13132 7887 2560 2205

Moscovie 1101 3060 3350 3068 571 338 750

Brabant, 
Vlaanderen

1012 314 182 85 200 3841 3728 3458 4939 7612

Buiten Europa 860 190

Totaal 59195 37067 38448 45976 36414 38245 45527 57388 71740 66948 48662 36607 36843

Naast deze gegevens uit de collectie Goldberg is alleen nog bekend dat in het jaar 1774  voor f 

32.333 aan pijpen uitgevoerd werd uit de haven van Amsterdam.66

Invoer van pijpen in Rotterdam.67

jaar Kisten en kistjes gros waarde Rendement der rechten

1785 315 1.450 72:10:-

1786 198 976 48:16:-

1787 316 1.479 73:19:-

1788 11 170 59:10:-

1789 19 6:13:-

1790 95 33:05:-

1791 23 146 51:02:-

1792 99 34:13:-

1793 36 12:12:-

Invoer van pijpen via Amsterdam in guldens. 68 

Jaar 1753 1789 1790 1791 1792 1793 1796 1797 1798

gulden 979 5207 2431 1201 1576 924 930 1204 895

Jaar 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809

gulden 466 1454 615 370,5 819 1396 1864 438

65  Algemeen Rijksarchief Den Haag: Verzamelinventaris 2.21.06. coll. Nr. 51 Goldberg nr. 189,190, 208  deels ook 
opgenomen in: Nierop, 1915,  tabel bijlage B.
66  Posthumus, 1913, p. 525. Dit betreft alleen de haven van Amsterdam en niet de gehele Admiraliteit. De Vries, 1963 , p. 
189.
67  De Vries, 1963, p. 236, 1965, p. 279.
68  Algemeen Rijksarchief Den Haag: Verzamelinventaris 2.21.06. coll. Nr. 51 Goldberg nr. 189,190, 208  deels ook 
opgenomen in: Nierop, 1915, tabel bijlage B. 464 |
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Buitenlandse statistieken

Doorvoer door de Sont.69 

jaar bestemming Hoeveelheid/ waarde herkomst

1635 Zweden
Denemarken

1 kist
1 mand

1646 2 kisten tabakspijpen
2 kisten

Nederland
Nederland

1755 Oostzee 0,5 Daalder en 18 Shilling Amsterdam

1769 Rostock 15 Shilling Amsterdam

Duitsland:

Invoer van pijpen in Tönning.70  

jaar Meegebracht door Tonnen Manden Kisten

1681 7 van de 15 Schippers 100 3

1682 7 van de 10 Schippers 175 4

1684 122

1686 93 6

1687 >137

1772 18,25 36 2

Invoer in Hamburg71         (* = vaten of tonnen)

Noordelijke Nederlanden Zuidelijke Nederlanden

Jaar Manden   Kisten Tonnen Vaten Trommel Diversen

1778 7.717 51 164

1779 8.739 84 227 235 ko

1780 11.677 121 116

1781 10.766 41 232 5 110 ko

1782 9.933 187 93

1783 14.109 96 215 1 445 ko; 11 k

1784 14.830 92 138

1785 12.837 100 67 150 ko

1786 11.674 57 227

1787 7.200 21 62 1.505 ko; 10 k; 19 t

1788 11.887 44 * 159

1789 9.329 25 120

1790 11.906 23 * 122

1791 10.211 26 * 126

1792 9.013 19 * 126

1793 12.866 26 245 12

1794 6.892 4.481 * 144

1795 12.402 18 169

1796 13.651 59 165

1797 16.535 175 74 195

1798 11.495 101 132

1799 8.576 105 39

1800 17.172 218 * 227

1801 12.937 246 * 71

1802 10.251 156 3 29

69  Bang, Tabeller; http://www.soundtoll.nl/public/cargoes.php?id=250026
70  Witte, 1998, p. 56-58.
71  Röhlk, Schiffahrt, deel II, p. 137-138. | 465
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Polen:

Invoer van pijpen in de haven van Królewca (Königsberg, Polen)72

Jaar Hoeveelheid Jaar Hoeveelheid 

1621 3 vaten 1637 172 Rijks Thaler

1627 64 Rijks Thaler, 230 stuks 1638 200 Rijks Thaler

1629 15 Rijks Thaler 1639 2 pond en 4 Rijks Thaler

1635 2250 stuks

Invoer van pijpen in de haven van Kołobrzegu (Kolberg, Polen) van 1657-1765 uit Amsterdam.73

Jaar Hoeveelheid Jaar Hoeveelheid

1657 10 Thaler en 7 tonnen 1735 978 gros

1663 27 Thaler 1740 2 kisten en 494 gros

1668 80 Thaler, 3 tonnen en 15 gros 1744/45 372 gros

1673 9 tonnen 1749/50 482 gros en 43 manden

1677 14 tonnen, 320 gros en 3 manden 1754/55 8 kisten, 25 gros en 49 manden

1720 374 Thaler en 74 tonnen 1759/60 15 gros

1725 57 Thaler, 2 tonnen en 64 gros 1764/65 32 gros

1730 36 tonnen, 70 gros en 50 manden

Invoer van Pijpen in Elblag (Elbing, Polen) 1654-1698.74  

Jaar Schip afkomstig uit Hoeveelheid 
(Nierop)

Hoeveelheid 
(Zimmermann)

1638 Amsterdam 10 florijnen

1645 Amsterdam 3 ½  tonnen

1649 Amsterdam 1 ton

1650 Amsterdam 8 tonnen

1651 Amsterdam 50  Rijks Thaler

1652 Amsterdam 1 ton

1654 Amsterdam

Harlingen 
Vlieland

4 tonnen Pro schipper unndt volck
1 ton Pro Schipper undt Volck

4 tonnnen

1 ton

1657 Amsterdam
Harlingem
Gdansk

412 florijnen
¾ tonnen
15 florijnen

1658 Terschelling 25 florijnen

1660 Amsterdam 12 florijnen en 1 ton

1663 Amsterdam 12 florijnen

1664 Amsterdam 2 tonnen

1669 Amsterdam 87 florijnen, 2 kisten, 5 tonnen

1670 Amsterdam 9 tonnen

1671 Amsterdam 48 florijnen

1672 Amsterdam 30 florijnen

1674 Amsterdam 3 tonnen

1675 Amsterdam 5 tonnen

1676 Amsterdam ½ ton
1677 Amsterdam 8 tonnen

72  Zimmermann, Fajki Z Badan, S. 23.
73  Zimmermann, Wybrane, S. 8,9.
74  Lindblad, pound-toll registers. Zimmermann, Fajki Z Badań, p. 20-23.466 |
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Jaar Schip afkomstig uit Hoeveelheid 
(Nierop)

Hoeveelheid 
(Zimmermann)

1678 Amsterdam
Kopenhagen

7 tonnen
2 tonnen, 1 mand

1679 Amsterdam 16 tonnen, 408 dozijn

1680 Amsterdam 7 tonnen, 1 mand

1681 Amsterdam 7 manden

1682 Amsterdam 28 florijnen, 4 tonnen

1683 Amsterdam 7 tonnen

1685 Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

3 tonnen 
 24 florijnen 
 8 gros fijne

24 florijnen, 4 kisten, 1152 stuks

1686 Amsterdam 4 tonnen

1687 Amsterdam
Amsterdam
Harlingen
Rotterdam
Pillau
Vlieland
Pillau
Ameland

45 florijnen
4 manden
1 mand
3 tonnen
135 florijnen

8 tonnen

45 florijnen, 4 manden

2 manden
3 tonnen

135 florijnen

45 florijnen, 4 manden

1688 Amsterdam 125 florijnen, 6 manden

1689 Amsterdam 11 manden, 1 ton

1690 Amsterdam 7 tonnen + 1 mand + 8 midden 1 mand

1691 Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Gdansk

18  tonnen 

1 ton waard 50 florijnen
7 mandjes

39 manden

4 manden

1692 Amsterdam 7 tonnen

1693 Amsterdam 2 manden, 2 kisten

1694 Amsterdam 2 grote pakketten

1695 Amsterdam 4 manden 1 mand

1698 Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

3 tonnen
1ton
2 tonnen
10 kleine manden

350 florijnen

Invoer pijpen in Elblag (Elbing, Polen) 1701-171275

Jaar Schip afkomstig uit Omschrijving 

1701 Amsterdam Pijpen voor 70 florijnen

1702 Amsterdam 5 tonnen

Riga 1 ton

1708 Kopenhagen 480 dozijn

1709 Amsterdam 15 tonnen + 782 dozijn

1711 Amsterdam 1 ton + voor 50 florijnen

1712 Amsterdam Pijpen voor 90 florijnen

75  Zimmermann, 1994, S. 43. | 467
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Litouwen:

Invoer van pijpen in de haven van Klaipėda (Litouwen) 1664-1711.76 

Jaar Schip afkomstig uit Omschrijving Door 

1664 Amsterdam 1 ton Bemanning

? 2 tonnen

1666 Terschelling 1 ton

Kołobrezeg (PL) 2 tonnen

Kopenhagen 2 tonnen

Lübeck ½ ton + 2 kisten 1 kist van koopman Andreas 
Möhlenbeck

1667 Amsterdam ½ ton

Lübeck 2 tonnen Koopman Berendt Wörger

1668 Amsterdam 3 ½  tonnen Deels van koopman Johann de Meers

1669 Amsterdam 4 tonnen

Amsterdam 28 kisten van 26 gros koopman

1670 Amsterdam Pijpen met waarde van 25 florijnen Inclusief voor 15 Poolse florijnen 
van koopman M.J. de Jonge, verder 
bemanning

Lübeck 2 tonnen met een waarde van 38 florijnen

1671 Amsterdam 3 tonnen van 10 florijnen + pijpen voor 18 florijnen

Lübeck 2 tonnen van 12 florijnen; 6 tonnen van 10 
florijnen; 2 tonnen van 8 florijnen.

1673 Lübeck 20 manden ter waarde van 50  Reichsthaler + 1 ton Ton van handelaar Christopf Daniel 
Stolzener

1675 Amsterdam 1 ton + ½ ton met waarde van 2 Reichsthaler Ton: bemanning; ½ ton: handelaar 
Friedrich Gramsdorf

1676 Amsterdam 6 tonnen Handelaar Jacob Reincke 1 ton (8 
florijnen); handelaar Jacob Zimmermann 
1 ton (3 florijnen); bemanning 4 tonnen

1677 Amsterdam 1 ton Bemanning

1678 Amsterdam Pijpen voor 8 florijnen Voor 1 ½ florijn van koopman Peter 
Eichert

1679 Kołobrezeg (PL) 1 ton met waarde 15 Poolse florijnen Koopman Friedrich Liebherr

1681 Amsterdam ½ ton + pijpen ter waarde van 10 florijnen ½ ton: bemanning; rest koopman Peter  
Eichert

Lübeck Pijpen ter waarde van 6 Reichsthaler

1708 Amsterdam 44 manden + 2 tonnen + pijpen voor 75 florijnen Waarvan 34 manden voor 75 florijnen 
van M. J. de Jonge

1709 Amsterdam 12 manden ter waarde van 129 florijnen Inclusief door bemanning voor 79 
florijnen + 12 manden

1710 Lübeck Pijpen voor 2  florijnen Bemanning 

Hull Pijpen ter waarde van 72 florijnen Koopman Johann Gottschalck

Amsterdam Totale waarde 178 florijnen 50 florijnen: M.J. de Jonge; 30 
florijnen: Moses Jacobson; 50 florijnen: 
bemanning

1711 Lübeck 1 mand + pijpen voor 39 florijnen Koopman Anton H. Naht

Amsterdam Pijpen voor 150  florijnen Jacob de Jonge Salomon

Amsterdam Pijpen voor 60  florijnen Izaac Wulff

76  Zimmermann, 1994, p. 41-43.468 |
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Frankrijk:

Invoer in Frankrijk volgens Morineau77 

Tussen haakjes het geschatte gemiddelde aantal op basis van de gemiddelde prijs in de bekende jaren.

jaar gros Waarde milliers livres- tournois

1750 >20.000 44

1751 [13.500] 44

1775 23.133 92

1776 33.955 101

1777 16.593 50

Invoer in Frankrijk uit Collection Bruyard78

Tussen haakjes het geschatte gemiddelde aantal op basis van de gemiddelde prijs in de bekende jaren.

jaar gros Waarde (Livres)

1767 [8.289] 27.268

1768 [13.080] 42.675

1769 [11.759] 38.303

1770 [14.213] 46.295

1771 11.120 37.877

1773 11.181 32.929

1774 16.805 57.401

77  Morineau, 1965, p. 129, 214.
78  Collection Bruyard. (122), NEHA. | 469
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Bijlage 3: Aantallen pijpenmakers met een eigen merk in Gouda79

De aantallen uit kolom 2 zijn berekend op basis van de tabel van Duco (Duco, 2003, p. 209-228). 

In kolom 3 zijn de aantallen opgenomen zoals die uit de gildeadministratie bekend zijn (Duco, 

1978, p. 157-158). De overige kolommen zijn weer gebaseerd op Duco, 2003, p. 209-228. Op 

basis van de huidige kennis vertoont de gildeadministratie een duidelijke onderregistratie.
Jaar Aantal

(Duco, 2003) 
Aantal 
Gilde administratie

Aantal gestart Aantal beëindgd Saldo gestart/ 
beëindigd

Gemiddeld duur werkzaam 
na start

1617 1 1 0 1 9

1618 1 0 0 0 -

1619 1 0 0 0 -

1620 1 0 0 0 -

1621 1 0 0 0 -

1622 2 1 0 1 12

1623 2 0 0 0 -

1624 4 2 0 2 25

1625 5 1 0 1 8

1626 4 0 1 -1 -

1627 4 0 0 0 -

1628 6 2 0 2 38

1629 6 0 0 0 -

1630 8 2 0 2 29

1631 8 0 0 0 -

1632 10 2 0 2 16

1633 10 1 1 0 13

1634 9 0 1 -1 -

1635 13 4 0 4 46

1636 14 1 0 1 56

1637 16 2 0 2 27

1638 19 3 0 3 46

1639 19 0 0 0 -

1640 22 4 1 3 23

1641 23 1 0 1 18

1642 24 1 0 1 34

1643 26 2 0 2 30

1644 26 0 0 0 -

1645 31 6 1 5 34

1646 31 2 2 0 32

1647 34 3 0 3 44

1648 36 2 0 2 23

1649 36 0 0 0 -

1650 40 4 0 4 24

1651 37 0 3 -3 -

1652 38 1 0 1 61

1653 38 1 1 0 27

1654 39 1 0 1 42

1655 60 21 0 21 37

1656 59 0 1 -1 -

1657 58 0 1 -1 -

1658 65 7 0 7 37

79  Zie voor een verdere toelichting en bespreking van de beperkingen van deze cijfers zie paragraaf 2.9.1. 470 |
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Jaar Aantal
(Duco, 2003) 

Aantal 
Gilde administratie

Aantal gestart Aantal beëindgd Saldo gestart/ 
beëindigd

Gemiddeld duur werkzaam 
na start

1659 64 0 1 -1 -

1660 69 5 0 5 34

1661 69 4 4 0 33

1662 71 2 0 2 48

1663 73 2 0 2 42

1664 77 4 0 4 24

1665 82 5 0 5 35

1666 82 3 3 0 32

1667 97 15 0 15 24

1668 103 9 3 6 29

1669 110 8 1 7 17

1670 114 7 3 4 38

1671 120 11 5 6 24

1672 124 5 1 4 47

1673 125 1 0 1 8

1674 157 33 1 32 31

1675 171 22 8 14 31

1676 170 5 6 -1 35

1677 175 5 0 5 22

1678 172 0 3 -3 -

1679 177 7 2 5 28

1680 179 4 2 2 29

1681 178 5 6 -1 29

1682 198 21 1 20 27

1683 201 7 4 3 14

1684 202 4 3 1 18

1685 215 230 14 1 13 24

1686 218 223 17 14 3 34

1687 220 212 9 7 2 32

1688 227 204 9 2 7 31

1689 228 196 4 3 1 26

1690 228 198 4 4 0 28

1691 232 200 12 8 4 23

1692 244 208 22 10 12 28

1693 253 202 14 5 9 30

1694 253 204 4 4 0 24

1695 260 204 10 3 7 32

1696 269 216 26 17 9 25

1697 270 224 12 11 1 30

1698 274 211 8 4 4 29

1699 281 194 12 5 7 26

1700 279 198 6 8 -2 23

1701 281 200 14 12 2 25

1702 290 197 15 6 9 34

1703 289 192 6 7 -1 26

1704 296 208 11 4 7 25

1705 319 209 31 8 23 25

1706 324 215 15 10 5 25

1707 325 216 12 11 1 16

1708 336 213 21 10 11 21

1709 340 220 14 10 4 34

1710 345 212 18 13 5 30
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Jaar Aantal
(Duco, 2003) 

Aantal 
Gilde administratie

Aantal gestart Aantal beëindgd Saldo gestart/ 
beëindigd

Gemiddeld duur werkzaam 
na start

1711 324 204 6 27 -21 25

1712 325 206 8 7 1 26

1713 336 218 19 8 11 21

1714 341 216 20 15 5 25

1715 345 210 14 10 4 21

1716 327 207 3 21 -18 29

1717 322 210 10 15 -5 24

1718 327 211 13 8 5 29

1719 336 208 17 8 9 26

1720 349 212 22 9 13 27

1721 353 215 14 10 4 25

1722 366 213 18 5 13 30

1723 367 216 17 16 1 27

1724 382 220 22 7 15 25

1725 394 230 21 9 12 29

1726 398 234 23 19 4 25

1727 409 237 19 8 11 29

1728 414 244 23 18 5 28

1729 422 246 22 14 8 31

1730 439 246 30 13 17 28

1731 424 243 18 33 -15 22

1732 436 254 20 8 12 21

1733 449 271 32 19 13 28

1734 450 279 15 14 1 26

1735 454 287 15 11 4 22

1736 445 288 13 22 -9 28

1737 463 281 31 13 18 28

1738 442 278 6 27 -21 20

1739 441 274 8 9 -1 29

1740 438 251 9 12 -3 23

1741 427 230 8 19 -11 26

1742 423 231 13 17 -4 23

1743 423 231 12 12 0 19

1744 433 241 17 7 10 28

1745 456 242 38 15 23 28

1746 443 231 8 21 -13 27

1747 423 249 9 29 -20 27

1748 417 354 9 15 -6 34

1749 439 371 34 12 22 23

1750 396 355 7 50 -43 24

1751 379 339 3 20 -17 24

1752 364 330 4 19 -15 19

1753 361 319 4 7 -3 36

1754 347 315 7 21 -14 23

1755 343 304 2 6 -4 8

1756 321 283 2 24 -22 8

1757 312 283 6 15 -9 32

1758 306 277 1 7 -6 22

1759 305 267 3 4 -1 28

1760 305 247 5 5 0 40

1761 287 270 4 22 -18 22

1762 276 262 6 17 -11 34
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Jaar Aantal
(Duco, 2003) 

Aantal 
Gilde administratie

Aantal gestart Aantal beëindgd Saldo gestart/ 
beëindigd

Gemiddeld duur werkzaam 
na start

1763 281 264 12 7 5 24

1764 275 259 8 14 -6 27

1765 274 250 10 11 -1 30

1766 277 264 9 6 3 27

1767 274 250 4 7 -3 29

1768 264 258 3 13 -10 38

1769 257 244 4 11 -7 19

1770 249 208 5 13 -8 37

1771 249 208 13 13 0 34

1772 245 230 7 11 -4 35

1773 248 208 10 7 3 31

1774 249 229 13 12 1 23

1775 236 226 4 17 -13 36

1776 237 222 11 10 1 25

1777 233 220 4 8 -4 36

1778 235 211 7 5 2 22

1779 234 213 6 7 -1 30

1780 228 212 8 14 -6 28

1781 230 204 11 9 2 25

1782 223 208 6 13 -7 24

1783 225 208 10 8 2 30

1784 228 214 12 9 3 22

1785 238 211 15 5 10 27

1786 228 198 3 13 -10 35

1787 226 200 5 7 -2 18

1788 232 203 11 5 6 29

1789 223 197 6 15 -9 34

1790 222 205 7 8 -1 21

1791 218 204 1 5 -4 86

1792 215 197 3 6 -3 29

1793 214 192 5 6 -1 33

1794 217 188 14 11 3 23

1795 214 181 7 10 -3 27

1796 208 192 8 14 -6 30

1797 208 176 12 12 0 26

1798 204 178 1 5 -4 58

1799 206 176 6 4 2 29

1800 201 158 9 14 -5 20

1801 202 169 10 9 1 18

1802 206 184 7 3 4 30

1803 213 194 11 4 7 27

1804 208 190 8 13 -5 30

1805 201 179 3 10 -7 32

1806 200 5 6 -1 10

1807 190 6 16 -10 28

1808 186 5 9 -4 7

1809 180 4 10 -6 22

1810 181 5 4 1 14

1811 177 143 6 10 -4 9

1812 166 2 13 -11 32

1813 159 7 14 -7 26

1814 184 31 6 25 21
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Jaar Aantal
(Duco, 2003) 

Aantal 
Gilde administratie

Aantal gestart Aantal beëindgd Saldo gestart/ 
beëindigd

Gemiddeld duur werkzaam 
na start

1815 182 5 7 -2 27

1816 180 3 5 -2 26

1817 173 2 9 -7 13

1818 165 3 11 -8 25

1819 156 2 11 -9 21

1820 149 3 10 -7 14

1821 148 7 8 -1 20

1822 140 1 9 -8 48

1823 146 8 2 6 18

1824 147 7 6 1 34

1825 148 6 5 1 30

1826 149 9 8 1 28

1827 149 5 5 0 14

1828 145 4 8 -4 32

1829 147 8 6 2 15

1830 142 2 7 -5 30

1831 143 3 2 1 43

1832 142 4 5 -1 33

1833 134 3 11 -8 47

1834 136 6 4 2 32

1835 138 6 4 2 18

1836 134 2 6 -4 41

1837 132 3 5 -2 22

1838 133 2 1 1 40

1839 137 5 1 4 39

1840 132 2 7 -5 48

1841 130 2 4 -2 35

1842 126 1 5 -4 33

1843 125 3 4 -1 16

1844 126 6 5 1 9

1845 126 110 6 6 0 20

1846 123 116 4 7 -3 19

1847 116 110 1 8 -7 34

1848 115 99 3 4 -1 22

1849 111 100 0 4 -4 -

1850 103 91 0 8 -8 -

Bijlage 4: Aantal weduwen werkzaam als zelfstandige pijpenmaker en het 
aantal bedrijven in de periode 1620-1820, gesommeerd in perioden van 10 
jaar. 80

Jaar Aantal 
weduwen

Aantal 
bedrijven

% Jaar Aantal 
weduwen

Aantal 
bedrijven

% Jaar Aantal 
weduwen

Aantal
bedrijven

%

1620-30 1 7 14 1690-1700 18 348 5,2 1760-70 66 365 18,0

1630-40 2 21 9,5 1700-10 23 418 5,5 1770-80 64 324 19,7

1640-50 1 39 2,5 1710-20 34 455 7,5 1780-1790 49 307 16,0

1650-60 3 71 4,2 1720-30 39 528 7,3 1790-1800 49 279 17,6

1660-70 7 121 5,7 1730-40 36 597 6,0 1800-10 51 260 19,6

1670-80 7 203 3,4 1740-50 57 586 9,7 1810-20 26 242 10,7

1680-90 9 269 3,3 1750-60 63 428 14,7

80  Tabel gebaseerd op Duco, 2003, p. 209-228.474 |
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Bijlage 5: Aantallen pijpenmakerijen in diverse centra in de 17e en 18e eeuw 
per periode van 10 jaar.81
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Aarlanderveen 3 15 15 24 23 21 16 13 9 5 3 4

Alkmaar 2 3 2 2 2 2

Alphen 4 4 3 3 3 4 4 4 5 6 5 6 3

Amersfoort82 2 4 2 2 1

Amsterdam83 2 13 38 61 40 38 29 18 7 1 1

Appingedam 1

Bergen op Zoom84 3 5 4 4 3

Breda 2 5 4 3 3 2 1 1

Delft85 2 6 9 6 2 4 2 4 2 1 1 1 1

Den Briel 1?

Deventer 1 1 3 2 2 2 1 2 1

Dokkum 1

Dordrecht 1 5 2 1 1

Eibergen 1?

Enkhuizen 1 1

Geertruidenberg 2 2 1 2

Gorinchem 8 15 16 18 18 12 12 6 4 9 6 7 15 14 23 32 28 23 25

‘s-Gravenhage 2 2 2

Groningen 5 5 7 2 1 5 7 5 13 10 9 6 4 5 4 4 2

Haarlem 1 2 2 3 2

Harlingen 1 1

Hazerswoude 1 1

Heerenveen86 1

‘s-Hertogenbosch 1 1 1

Hoorn 1 3 3 1 1

Kampen 1 1

Koog aan de Zaan 1

Leeuwarden87 5 3 8 5 6 5 8 8 6 7 11 9 12 9 4 2 2

Leiden 3 13 16 23 19 18 18 8 5 2

Maastricht 1 6 10 5 10 9 5 6 6 6 4 5 3 5

Meppel 2

Middelburg 1 1 1 1

Nijmegen 1 1

Oud-Beijerland 1?

Oudshoorn 1 1 3

Roermond 1

Rotterdam88 13 19 20 9 3 2

Schiedam 2 3 2

81  Deze tabel is gebaseerd op van Oostveen & Stam, 2011. Voor Rotterdam is gebruik gemaakt van van Oostveen, 2015, p. 
18. Hierbij is uitgegaan van archiefgegevens en zijn de pijpenmakers waarvan de producten duidelijk aan een bepaald centrum 
toe te schrijven zijn, maar niet aan een uit de archieven bekende pijpenmaker niet meegenomen. Zou dit wel gebeurd zijn dan 
zouden de getallen voor een aantal plaatsen aanzienlijk hoger liggen.
82  Zie ook van Oostveen, 2016, p 41.
83  Zie ook van der Lingen, 2016, p. 45-47.
84  Van Oostveen, 2017, p. 11-17.
85  Van Oostveen, 2018, p. 10.
86  Korpershoek, 2017, p. 19.
87  Zie ook Korpershoek, 2017, p. 19.
88  Van Oostveen, 2015, 18. | 475
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Schoonhoven 2 2 2 2 2 2 2 2 3 5 10 15 18 22 24 24 25 13 6

Sneek 1 1 1 1

Tholen 1

Utrecht89 2 4 4 10 7 2 3 3 4 5 4 10 8 8 6 3 1

Venlo 1 1

Woerden 1 1 3 3

Zutphen 1 1

Zwolle 1 1 2 3 2 2 4 5 8 7 6 5 4 4 2 1

Totaal 2 17 72 138 150 137 130 101 73 59 47 60 72 84 83 94 88 96 86 76 52 42

Alphen e.o. 4 4 6 18 18 28 25 25 21 19 14 11 7 7

Gorinchem + 
Schoonhoven

10 17 18 20 20 14 14 8 7 14 16 22 33 36 47 56 53 36 31

Alph/Gor/Scho 10 17 18 20 20 18 18 14 25 32 44 47 58 57 66 70 64 43 38

Bijlage 6. Aantallen werkenden in de andere centra.90

Centrum Jaar Vermelding Opmerking

Aarlanderveen91 1750 Philip Hoogenboom had 30 mensen in dienst. 
92 Minstens 5 kasters met een weekproductie 
van 150 gros.93

Waarschijnlijk betreft dit alleen het 
bedrijf van Hoogenboom.

1762 Philip Hoogenboom had 13 arbeiders in 
dienst.

1764 Philip Hoogenboom had 64 lange en 86 korte 
vormen en 21 schroeven.94

Philip Hoogenboom besteedde veel 
werk uit bij andere pijpenmakers.

Alphen95 1743 Jan Proost had 11 koperen vormen en 4 
schroeven.

Aarlanderveen/ Alphen/ 
Oudshoorn96

18a-19b Uit archiefonderzoek zijn ca. 45 werknemers 
bekend. Indicatieve verdeling in de tijd: 
18a: 6; 18b: 7; 18c: 14; 18d: 5; 19a,b: 16. De 
meesten waren werkzaam in Aarlanderveen.

Amsterdam97 1616 en 1621 Twee leerling-akten. Dit laat zien dat al in het begin van de 
pijpennijverheid met leerlingen werd 
gewerkt.

Amsterdam98 1664 Boedelinventarisatie van Edward Bird: 26 
mallen. Dus ca. acht kasters.

Het bedrijf van Bird was verreweg de 
grootste in Amsterdam.

Breda99 18a Pijpenstort Dieststraat: 11 te onderscheiden 
vormmerken. Mogelijk vier kasters. 

De 17e eeuwse pijpenmakerijen waren 
aanzienlijk kleiner.

89  Zie ook van Oostveen, 2016, p.  42-43.
90  Hier is niet naar volledigheid gestreefd, maar zijn de meest illustratieve voorbeelden voor deze studie geselecteerd.
91  Van Oostveen & Stam, 2011, p. 35.
92  Volgens Duco, 1984, p. 10, kan ook bedoeld zijn de bedrijven in Aarlanderveen gezamenlijk. Dit lijkt echter gelet op de 
omvang van het bedrijf van Hoogenboom zeer onwaarschijnlijk.
93  Van der Meulen, 1986, p. 34.
94  Van der Meulen, 1986, p. 39.
95  Van der Meulen, 1986, p. 27.
96  Van der Meulen, 1986, p. 85-95. Het is soms moeilijk onderscheid te maken tussen pijpenmakers en knechten en ook de 
werkzame periode is onvoldoende bekend. De hier genoemde getallen zijn dus slechts indicatief en zeker veel lager dan de 
werkelijke aantallen. Vergelijk met aantal werknemers van Hoogenboom.
97  Duco, 1981, p. 147.
98  Den Braven, 2005, p. 13.
99  Carmiggelt & van den Eynde & Hupperetz, 1993, p. 40. Oostveen & Stam 2011, p. 58.476 |
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Centrum Jaar Vermelding Opmerking

Deventer100 1764 Boedelinventaris Jurrien van den Bargh: 
7 vormen, 5 korte schroeven en 2 lange 
schroeven. 

Vermoedelijk het grootste bedrijf in 
Deventer. 

Gorinchem101 1775 45 knechten (30 jongens en 15 meisjes). Gemiddeld iets minder dan 3 per 
bedrijf.102

1780 36 knechten ( 27 jongens en 9 meisjes). Gemiddeld iets minder dan 2 per 
bedrijf.

1785 75 knechten ( 55 jongens en 20 meisjes). Gemiddeld iets meer dan 3 per bedrijf.

1790 90 knechten (65 jongens en 25 meisjes). Gemiddeld bijna 4 per bedrijf.

1795 23 knechten ( 16 jongens en 7 meisjes). Gemiddeld 1 per bedrijf.

1800 8 knechten (7 jongens en 1 meisje).

1785 Boedelinventaris van Willem van Dijk: 9 
schroeven.103

‘s-Gravenhage 1650 2 leerlingencontracten bij Jacob Westerbaan. Beide contracten binnen twee dagen. 
Oprichting van een pijpenmakerij?

Groningen104 1662 Marten Hendriks had 3 vormen en 3 
schroeven.

‘s-Hertogenbosch105 1810 Leonardus Eras had 48 werknemers.

Leeuwarden106 1644 Hendrik Jalissen had 2 vormen en twee 
schroeven.

Leiden107 1618 Nicholas Claverly had 1 vorm.

1619 Willem Britsman had 4 vormen.

1649 Garbrant Gerloff had 4 vormen en 3 
schroeven.

Maastricht 108 1751 In request aan de Raad wordt genoemd 
dat meer dan honderd mensen hun brood 
verdienen in de pijpennijverheid.

Waarschijnlijk een te hoge opgave om 
belang van request te benadrukken.

1722 Inventaris Thomas Granbrou de Jonge: 6 
schroeven, 7 ongemonteerde schroeven, 7 
vormen en 13 vormen in opslag. Meerdere 
kasters.

Waarschijnlijk een van de belangrijkste 
bedrijven uit die tijd.
Er waren meerdere leerlingen in dit 
bedrijf net als in het bedrijf van Dionijs 
Michiels.

Rotterdam109 1622-1674 Van Robbert Bon zijn 9 leerlingen bekend; 
van 6 van de 37 Rotterdamse pijpenmakers is 
bekend dat zij 1 of 2 leerlingen hadden.

Een van de belangrijkste pijpenmakers 
in Rotterdam.

Schoonhoven110 1778 40 knechten. 24 bazen.

1787 13 knechten. 25bazen.

1788 14 knechten. 25 bazen.

1789 7 knechten. 24 bazen.

1790 16 knechten. 24 bazen.

1791 4 knechten. 24 bazen.

1792 23 knechten 22 bazen.

100  Carmiggelt, 1984, p. 56.
101  Van der Meulen, 1992, p. 12. In “Het boek van aantijkenen van de jongens en meijsjes 1774-1801” zijn de aantallen 
werknemers opgetekend. Hier zijn slechts 6 jaren gebruikt. Deze geven echter een representatief beeld doordat toevallig 
toppen en dalen in de grafiek van het aantal knechten samenvalt met de hier gekozen data.
102  Hier is niet gerekend met de aantallen per periode van 10 jaar maar met de aantallen per jaar als gegeven in van der 
Meulen & Brinkerink & von Hout, 1992, p. 11.
103  Van der Meulen & Brinkerink & von Hout, 1992, p. 28.
104  Tupan, 1980, p. 5
105  Hurk & Nijhof, 1983, p. 60..
106  Duco, 1981, p. 208
107  Van der Meulen, 2008, p. 1931
108  Engelen, 2003, p. 13.
109  Van Oostveen & Stam, 2011, p. 131.
110  De Vries & van der Woude, 1995, p. 367. Van der Meulen & den Toom, 1984, p. 93. | 477
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Centrum Jaar Vermelding Opmerking

1791, 1793 Jan en Hannes Lamoré hadden in 
respectievelijk 1791 en 1793 4 mensen in 
dienst.

Deze bedrijven hadden daarmee de 
grootste omvang.

1793 22 bazen.

1796 12 pijpenmakerijen.

1800 14 pijpenmakerijen.

1808 6  pijpenmakerijen.

Utrecht111 1784 4 pijpenmakers en 2 knechten

1793 3 pijpenmakers en 3 knechten.

Venlo112 1809-1811 Jean Lensen had 60 werknemers.

1812 Jean Lensen had 74 werknemers.

1813 Jean Lensen had 86 werknemers.

Woerden113 1729 Uit de nalatenschap van Leendert Begeer 
komen 8 schroeven en 15 vormen. 

Vermoedelijk het grootste bedrijf.

Zwolle114 1738-1787 Johannes Jacobus van der Veen had 1 of 2 
knechten in dienst.

Bijlage 7. Lonen in de pijpennijverheid

Jaar Plaats pijpenmaker Voor Loon per week

1616 Amsterdam115 Rogier Smitt Leerling/knecht 4 jaar respectievelijk: 21,5, 25, 30, 35 
stuivers

1623 Leiden116 Jan Boet knecht 28 stuivers

1625 Gouda117 Willem Hop leerling 1e jaar 16 stuivers per week, 2e jaar 24 
stuivers en 1 gulden en 10 stuivers.

1629-1632 Gouda118 Robert Jaxson leerlingen 1e jaar: 38 stuivers per week; 2e jaar: 50 
stuivers; derde jaar 60 stuivers per week.

1635 Gorinchem119 William Pritsaert knecht Ca. 20 stuivers

1627-1634 Rotterdam120 Robert Bon Jonge leerling Betaling in natura: kleding, voeding, ver-
zorging, werkpakken + 20 Carolusguldens 
voor de stiefmoeder.

1632-1635 Rotterdam121 Robbert Muys Oudere leerling Betaling in natura + een nieuwe pijpen-
vorm

1650 ‘s-Gravenhage Jacob Westerbaen Jongen? Per gros rollen 5 duiten en per gros 
kasten 2 stuivers

1650 ‘s-Gravenhage122 Jacob Westerbaen jongetje 6 stuivers + 1 stuiver zondagsgeld

1660 Leiden123 Hendrick Hendicksz. Beyfort knecht 24 stuivers

1669-1670 Maastricht 124 Frederick Olthoff leerling 7,5-10 stuivers + paar schoenen

1678 Gorinchem Joost Vrouwelijke hulp 10 stuivers + een brood

111  Smiesing, 1988, p. 52.
112  Kompier, 1982, p. 75-99. Een andere opgave vermeldt voor 1811 en 1812: 86 werknemers. Algemeen Rijksarchief 
verzamelcollecties 2.21.06 coll. nr. 51 Goldberg nr. 206.
113  Van der Lingen, 2000, p. 1210-1211.
114  Van Oostveen & Stam, 2011, p. 168.
115  Duco, 1981, p. 147.
116  Van der Meulen, 1999, p. 7.
117  Kompagnie, 2005, p. 207.
118  Goedewaagen, 1940, p. 20.
119  Alle gegevens over Gorinchem komen uit van der Meulen & Brinkerink & von Hout, 1992, p. 12, tenzij anders vermeld.
120  Duco, 1981, p. 225, 226.
121  Duco, 1981, p. 226.
122  Duco, 1981, p. 199.
123  Van der Meulen, 1999, p. 6.
124  Engelen, 2003, p. 8.478 |

B.7



Jaar Plaats pijpenmaker Voor Loon per week

1688 Gouda125 Klaes Pietersz. Van Reede Wees voor pijpen-
maken

28 stuivers per week

1688 Gouda126 Andries Jacobse Melchior Wees/ kasten 24 stuivers per week

1697-1700 Gorinchem Sander Ramson Knecht? 20 stuivers

1697-1714 Alphen127 Cornelis Lenardsz. de Roos Vrouwelijke 
hulp, inpakken + 
thuiswerk

20 stuivers (vordering)

1698-1704 Alphen128 Cornelis Lenardsz. de Roos jongen 10 stuivers (vordering)

1726 Groningen129 ? 14 jarige tremster 6 stuivers

1725-1728 Gorinchem Pieter Redel ? 4-8 stuivers + 2 broden

1725-1728 Gorinchem Jan Jansz. Blij ? 11-15 stuivers

1729 Gorinchem Christiaan Wouters ? 18 stuivers

1732-1737 Groningen 130 Peter Eltjes tremster 6 tot 18 stuivers

1736-1738 Gorinchem Johannes de Hoog ? 8 stuivers

Ca 1750 Gouda ? kinderen 2 tot 24 stuivers per week

Ca 1750 Aarlanderveen131 Philip Hoogeboom Vrouw, sorteren 0,65 cent per gros

1783 Gouda Stadspijpenfabriek Alle kinderen van 
10-14 jaar

16 stuivers per week.

1784 Gorinchem132 Jan van Erp Vrouwelijke hulp 
voor twee gros 
rollen of tremmen

Eerste jaar 5 duiten en tweede jaar 6 
duiten per keer

1785-1789 Gorinchem Cornelis en Hendrik 
Aalbregts

? 7-24 stuivers

Bijlage 8. Prijzen van verschillende soorten pijpen zoals vastgesteld door 
het Gilde aan het einde van de 18e eeuw.133

Porceleijnen, 29 duyms. 1 . 12 . -

Fijnen dito 1 .   6 . -

Porceleijnen, 25 duyms. 1 .   6 . - 

Fijnen dito 1 .    - . -

Porceleijnen maatpijpen. 1 .    - . -

Fijnen dito 1 . 14 . -

Porceleijnen collegie pijpen. -  . 14 . -

Fijnen dito - . 10 . -

Ordinaire porceleijnen pijpen onder maet - . 15 . -

Fijnen dito - .  9 . -

Corte porceleijnen pijpen - .  9 . -

Fijnen dito - .  6 . -

Alle soorten van groven - .  4 . -

125  Hulshof, 1996, p.112. 
126  Hulshof, 1996, p. 113.
127  Van der Meulen, 1986, p. 19.
128  Van der Meulen, 1986, p. 19.
129  Tupan, 1980, p. 10.
130  Tupan, 1980, p. 10.
131  Van der Meulen, 1986, p. 35.
132  Duco, 1978, p. 9.
133  Duco, 1980, p. 135. | 479
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Bijlage 9. Tabellen belangrijkste exporteurs op basis van vondsten behorend 
bij paragraaf 4.6.

Tabel 9.1. Percentage van de gevonden gemerkte pijpen uit Gouda per gebied in de 17e eeuw met de belangrijkste 

bijbehorende pijpenmakers. 

Kleinere vondsten zijn met + aangegeven. De merken die in deze tabel onderstreept zijn, zijn merken die tot de 

sterke merken behoren op basis van het toetsingskader. Met schuine letters zijn de duidelijk zwakke merken 

aangegeven. De overige merken behoren tot de gewone goede merken of het zijn merken waarover geen uitspraak 

gedaan kan worden.

Merk Periode
 vondsten

Belangrijkste pijpenmakers 
gelet op aantallen gevonden 
pijpen

N
ieuw

 A
m

sterdam

D
ejim

a

D
uitsland 

Zw
eden

Opmerkingen 

Aantal pijpen 111 139 265 178

Gemiddelde aantal 
per merk

3,2 2,1 2,8 1,5

Pijpen in  tabel als 
percentage van de 
vondsten

> 67 31,9 50,2 29

Wereldkloot 1674-1696 Pieter Jansz. Gleijne > 23 2,1 + 1x gevonden in St.Mary’s City, 
wrak Kennemerland

Kroon 1670-1690 ? 2,1 + + Geen pijpenmaker bekend. 
Ook gevonden in Benin

Drie kronen 1679-1800 Jacobus Gerritsz. Witsius 2,2

Klaverblad134 1665-1700 Pieter Dammasz. Krijger + + 2,0 Gildebestuurder. Gevonden in 
Londen, Maine,  South Carolina.

Bloempot 1670-1700 Jan Pietersz. Verhulst 5,8 2,2 Ook in Polen (Baai van Gdansk) 
frequent gevonden: gerichte 
export. 

Merel met M 1670-1690 David Jansz. Maerloo 2,1 + Later een belangrijk merk

Zwaan (gekroond) 1670-1690 Thomas Davidsz. de Swaen? 2,1 + +

Ruiter met VO 1635-1660 ? 8,1 + Geen pijpenmaker bekend. 
Ook gevonden in Stade en 
Aberdeen

Krijgsman 1675-1700 ? 2,6 Geen pijpenmaker bekend
2 vondsten in New York

Prins en prinses 1689-1700 Jan Sijmonsz. Kunst 4,5 2,1 Recht op uitbesteding .  1 
vondst in W-21 Gdansk en in 
Chesapeak gebied

Meisje met SH 1667-1675 Steven Hendriksz. van Steijn 4,5 + Gildebestuurder. 
1 x in Oslo gevonden. 

Melkmeid 1675-1690 Joris Hendricksz. Godvree, 
Jan Willemsz. van Bruggen, 
Hendrick Jansz. IJserman

+ 10,2 + Was rond 1650 nog onbelan-
grijk merk voor grove pijpen; 
Quotisatie 1715; recht op uit-
besteding 1734; Jan Willemsz. 
van Bruggen kocht in de periode 
1664-1670: 90 tonnen klei. 
Ook in Oslo gevonden.

Juffrouw met de 
Kipperson

1680-1700 Paulus Lodewijksz. van der 
Put

6,8 + Vooral op 1 plaats in Bremen 
gevonden

134  Dit Merk is in Duitsland alleen in Bremen op een locatie gevonden. 480 |
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Merk Periode
 vondsten

Belangrijkste pijpenmakers 
gelet op aantallen gevonden 
pijpen

N
ieuw

 A
m

sterdam

D
ejim

a

D
uitsland 

Zw
eden

Opmerkingen 

Schenkkan 1674-1700 David Isacksz. Bouvaert 3,6 + + Was in 1697 al belangrijk merk. 
Ook in Moskou gevonden.

Bel 1677-1693 Pieter Jacobsz. van Elst 5,4 + Bekend merk dat eerst in Leiden 
werd gezet en daarna pas in 
Gouda.
Ook in Riga, Oslo en Maine 
gevonden

Roemer 1676-1698 Willem Claesz. Boot 3,6 + Vooral in 18e eeuw een 
belangrijk merk met recht op 
uitbesteding

Passer 1670-1700 David Boudewijnsz, Verblauw 2,2 In 18e eeuw belangrijk merk 
met recht op uitbesteding

Trompet aan lint 1671-1690 Jacobus Jansz. de Vriend 4,3 Gildebestuurder 

Posthoorn 1670-1700 Willem Gijsbertsz. de Vink + 6,0 + Ook gevonden in Roeselaere en 
Schotland

Hand 1667-1700 Jonas Jansz. de Vriend 4,5 + Was in 1697 al belangrijk merk; 
bestelde 100 tonnen klei tussen 
1664 en 1670

Scheepje 1671-1700 Pieter Jansz. Hola + 7,9 Was in 1697 al belangrijk merk. 
Ook in Plymouth gevonden.

Zespuntige ster 1635-1650 ? 2,2 Geen pijpenmaker uit die peri-
ode bekend

Achtpuntige ster 1660-1700 ? 5,3 2,2 Geen pijpenmaker bekend; 
Allemaal Gouds?

A gekroond 1660-1690 ? 5,3 + Merk uit die tijd niet bekend

EB135 1672-1700 Jacobus Jansz. de Vriend 
Adriaen van der Cruis

6, 3 7,5 + Gildebestuurder; in gebruik 
van Cruis
Handelaar met recht op 
uitbesteding. Ook gevonden in 
Barcelona, wrak W-21 Gdansk, 
Oslo, Bergen.

PP ongekroond 1670-1687 Pieter Pietersz. Verhulst 2,1 + + In Noord-0ost Brazilië uit 17b 
gevonden: onbekende pijpen-
maker.

CS met ster 1655-1663 Cornelis Stevensz. de Jonge 3,6 Onbeduidend merk.

LS met ster 1670-1690 Lambert Segertsz. 2,6 Dit merk is in de 17e eeuw door 
één pijpenmaker gevoerd en 
was daarna vacant tot 1749.
Ook in Zwitserland gevonden. 

WS 1670-1700 Willem Stevensz. de Jonge 4,3 + + Rond 1650 al alleen voor 
porceleijne kwaliteit gebruikt; 
recht op uitbesteding; gilde-
bestuurder. Ook in Barcelona en 
Limerick gevonden.

IW met ster 1674-1700 Jan Evertse Witsius 4,5 Ook in Roeselare gevonden.

IWB 1670-1690 Jan Willemsz. van Bruggen 2,1 + Ook in Londen gevonden en op 
de Kennemerland

135  De met EB gemerkte pijpen uit de periode vanaf 1672, toen de handelaar Adriaen van der Cruis het merk van Edward 
Bird overnam en zijn pijpen bij Jacobus Jansz. de Vriend liet vervaardigen, zijn in grotere aantallen aangetroffen in Hamburg, 
Bremen, Stralsund en Emden.   Omdat het hier enkel havensteden betreft moet voorzichtig omgegaan worden met de 
conclusie dat van der Cruis naar deze steden exporteerde. | 481
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Merk Periode
 vondsten

Belangrijkste pijpenmakers 
gelet op aantallen gevonden 
pijpen

N
ieuw

 A
m

sterdam

D
ejim

a

D
uitsland 

Zw
eden

Opmerkingen 

GWD 1680-1700 Gerrit Cornelisz. Westerdorp 6,8 Onbelangrijk merk, na 1702 
vacant

IVK 1670-1690 Jacobus Jacobusz. van Kleef 2,8 Gildebestuurder

ADM 1695-1700 Arij de Moor 2,8 Onbelangrijk merk

CDP 1650-1695 Cornelis Dircksz. Peck 3,9 Kocht 95 tonnen klei tussen 
1664 en 1670; gildebestuurder; 
rond 1650 gebruikt voor fijne 
kwaliteit. Ook gevonden in 
Pennsylvania.

TIP 1636-1674 Thiel Jansz. Proost 9,0 Belangrijk merk136; rond 1650 
gebruikt voor fijne kwaliteit; 
gildebestuurder. Ook gevonden 
in Salses (F), Galway (Ir), Ferry-
land, Colony of Avalon.

KCVO 1670-1690 Klaes Cornelisz. van Os 2,8 Geen belangrijk merk, na 
1706 vacant. Ook gevonden in 
Chesapeak

Tabel 9.2.: Twee belangrijke merken uit Gouda per gebied op de overgang van de 17e en 18e eeuw. 

Kleinere vondsten zijn met + aangegeven. De merken die in deze tabel onderstreept zijn, zijn merken die tot de 

sterke merken behoren op basis van het toetsingskader. Met schuine letters zijn de duidelijk zwakke merken 

aangegeven. De overige merken behoren tot de gewone goede merken of het zijn merken waarover geen uitspraak 

gedaan kan worden.

merk Periode 
vondsten

Belangrijkste pijpenmakers 
gelet op aantallen gevon-
den pijpen

D
ejim

a

D
uitsland 

Polen Baai G
dansk 

Polen binnenland 

Zw
eden

Opmerkingen

Dordtse Maagd 1670-1762 Jacob Arijsz. Middelmeer, 
Maarten Verzijl

17 Quotisatie 1743
Ook gevonden in Barcelona

Springende hond 1670-1740 Cornelis de Lange, Daniel 
van Hoorn

19 + + Quotisatie 1715. Cornelis de 
Lange, gildebestuurder. 
Ook gevonden in Caracas en in 
het wrak van de Zeewijk.

136  Duco, 2009.482 |
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Tabel 9.3.: Percentage van de gevonden gemerkte pijpen uit Gouda per gebied in de 18e eeuw met de 

belangrijkste bijbehorende pijpenmakers. 

Kleinere vondsten zijn met + aangegeven.137De merken die in deze tabel onderstreept zijn, zijn merken die tot 

de sterke merken behoren op basis van het toetsingskader. Met schuine letters zijn de duidelijk zwakke merken 

aangegeven. De overige merken behoren tot de gewone goede merken of het zijn merken waarover geen uitspraak 

gedaan kan worden.

Merk Periode 
vondsten

Belangrijkste 
pijpenmakers 
gelet op aantallen 
gevonden pijpen

D
ejim

a

D
uitsland 

Polen Baai G
dansk 

Polen binnenland 

Zw
eden

Opmerkingen 

Aantal pijpen 3319 1273 3252 120 447

Gemiddelde 
aantal per merk

11,0 5,6 43,9 1,9 2,2

Pijpen in 
deze tabel als 
percentage van 
de vondsten

66,9 70,7 89,1 20,0 33,6

Leeuw in de 
Hollandse tuin

1715-1800 Frans Verzijl 1,8 >2,8 + + 1,3 Recht op uitbesteding 1755; quotisatie 
1743; een van de belangrijkste 
pijpenmakers met export naar tal van 
landen.  Nagezet in Alphen.
Ook gevonden in Bern, Praag, Oostende, 
Tourcoing, Lille, Narva, Moskou, 
Plymouth, Fise (Ghana) en Bantama 
(Ghana).

Wapen van 
Amsterdam

1700-1815 Jacobus de Mol, 
Jacobus de 
Leeuw, Abraham 
de Vet, Reijnier 
van IJzendoorn, 
Abraham Passet

2,1 1,1 2,1 + Abraham de Vet en Abraham Passet, 
gildebestuurders. 
Ook gevonden in Londonderry, wrakken 
van de Amsterdam en de Hollandia.

Wapen van 
Haarlem

1700-1750 Matthijs Gerritsz. 
Rijphuijse, Jacob 
Nobel

+ + + + 1,6 Matthijs Gerritsz. Rijphuijse, 
gildebestuurder. De pijpenhandelaar 
Jan Jansz. van Doesburg stempelde 
zijn naam op stelen van pijpen met dit 
merk.138

Ook gevonden in Oslo. 

Wapen van 
Gouda

1690-1815 Gillis Gerritsz. de 
Knippel, e.a.

+ 16,5 5,8 + Gillis Gerritsz. de Knippe,l 
gildebestuurder; De Amsterdamse 
tabak- en pijpenhandelaar Dirck Entvogel 
liet pijpen met dit merk maken. Ook in 
Alphen nagezet.
Ook gevonden in Bern, Tallinn, Moskou, 
Kaapstad, W-21 wrak Gdansk

Dubbele Arend 1690-1735 Cornelis Claesz. 
Bal

+ + 1,4 + Ook gevonden in Bern 

137  Alleen voor de baai van Gdansk zijn vondsten vanaf 1690 meegenomen op basis van de indeling van Zimmermann. De 
datering is door hem met de Friederich methode gedaan en dus niet geheel correct.
138  van der Lingen, 2015, p. 150. | 483
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Merk Periode 
vondsten

Belangrijkste 
pijpenmakers 
gelet op aantallen 
gevonden pijpen

D
ejim

a

D
uitsland 

Polen Baai G
dansk 

Polen binnenland 

Zw
eden

Opmerkingen 

Wapen van 
Hamburg

1740-1763 Jan de Vriend + 1,9 + Vermoedelijk exportmerk voor Noord-
Duitsland. Ook gevonden op wrakken 
van de Amsterdam en het Älvsnabben 
wrak en Jutholmen wrak

Wereldkloot 1690-1735 Pieter Jansz. 
Gleijne, Pieter 
Versluijs

+ + 1.0 + Ook gevonden in Lille

Drie Kronen 1700-1730 Jacobus Gerritsz. 
Witsius

+ 1,8 Ook gevonden in Barcelona

Lelie 1730-1775 Hendrik 
Manshoofd

3,5 + + Nagezet in Alphen.
Ook gevonden in Plymouth en op St 
Eustatius

Fruitben 1725-1740 Jan Nieuwveld 1,5 + Quotisatie 1743. In Alphen nagezet.
 Ook gevonden in Oostende, San 
Sebastian, Caracas, Elmina, Bantama 
(Ghana)

Os 1727-1740 Cornelis Verhoek 1,5 +

Zwijn 1724-1740 Lieve Pijl 1,5 + Quotisatie 1743; gildebestuurder. 
Ook gevonden in Londen en in het wrak 
van de Hollandia

Ramshoofd 1700-1710 Cornelis Jansz. 
Bos

+ 1,3 Merk was na 1710 17 jaar vacant. Geen 
sterk merk.

Springend hert 1690-1735 Jan Willemsz. de 
Vink

+ + 2,7 + + Al tussen 1655 en 1679 een groot bedrijf. 
Ook gevonden  in het W-21 wrak en de 
wrakken van de Amsterdam, ‘t Vliegend 
Hart en het Jutholmen wrak

Lam onder de 
boom

1745-1815 Jan Pietersz. 
Versluijs

+ 1,2 + Gildebestuurder. 
Ook in Barcelona, St Petersburg , Oxford 
en het wrak van ‘t Vliegend Hart

Vos op zijn gat 1729-1815 Jacob de Vos, Jan 
van Rossen

+ + 1,0 4,2 + Al in 2e helft 17e eeuw groot bedrijf; 
quotisatie 1743; Jacob de Vos, 
gildebestuurder; behoorde tot de 
belangrijkste pijpenhandelaren in 2e 
kwart 18e eeuw. Nagezet in Alphen.

Slang 1690-1770 Jacob Jansz. 
Overwesel, Arij 
Simonsz. Vermeul, 
Cornelis van 
Leeuwen, Cornelis 
Vermeul, Lucas 
Evertse de Jong

+ 6,7 + 5,0 1,8 MOGELIJK DEELS ALPHEN
recht op uitbesteding 1734 en 1755; 
quotisatie 1715; Lucas Evertse de Jong 
gildebestuurder.
Nagezet in Alphen.
Ook gevonden in Tourcoing, Narva, 
Riga, Kopenhagen en de wrakken van de 
Amsterdam en Marstrand

Kikvors gekroond 1690-1735 Willem Jansz. 
Sprot

+ + 1,1 + Slechts door een pijpenmaker gevoerd 
merk, weinig betekenis. 

Both 1730-1800 Gerrit Verschut + 1,1 Quotisatie 1743, gildebestuurder. 
Nagezet in Alphen.
 Ook gevonden in Bern, Antwerpen, 
San Sebastian, de wrakken van de 
Amsterdam, de Hollandia, Roosevelt 
Inlet

484 |
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Merk Periode 
vondsten

Belangrijkste 
pijpenmakers 
gelet op aantallen 
gevonden pijpen

D
ejim

a

D
uitsland 

Polen Baai G
dansk 

Polen binnenland 

Zw
eden

Opmerkingen 

Haan 1715-1775 Jan Pietersz. 
de Bock, Pieter 
Zwanenburg, 
Jan van Buuren, 
Leendert Slobbe

+ + 1,1 + + Quotisatie 1743 (8 gulden). 
Ook gevonden in Harwich en in het wrak 
van de Roosevelt Inlet

Zwaan 1719-1775 Jan Thijse de Jong, 
Jan Verbeesem, 
Cornelis 
Mansvelder

+ + 4,4 + 1,3 Merk ook in Alphen nagezet.
Ook gevonden in Barcelona

Man op de stoel 1709-1800 Willem 
Hendricksz. 
Houbracken, 
Cornelis 
Endenburg, Jan 
van der Zwalm, 
Willem Houbraak

+ + + 1,1 Ook gevonden in Barcelona en Frans 
Guyana

Man op de 
kwakel

1730-1775 Pieter Thoen, Jan 
de Mol

+ + 2,9 + Quotisatie 1743, Pieter Thoen , 
gildebestuurder. 

Man op de Sjees 1730-1775 Dominicus van 
Klaveren, Willem 
Hendricksz. van 
Boksel, Jan van 
der Werf

2,7 + Na 1767 heeft van der Werf het 
belangrijke merk het Wapen van Gouda 
en verhuurt het merk Man op de Sjees 
voor groffe pijpen.
Ook gevonden in Kaapstad en in het 
Wrak W-21

Koning David 1690-1840 Pieter Jacobsz. 
en Jan Pietersz. 
Girrebo, Jacob 
Bos, Jacob Wout

+ 2,2 + 5,0 1,1 Recht op uitbesteding 1734; quotisatie 
1743; Jacob Bos gildebestuurder. 
Nagezet in Alphen.
 Ook gevonden in Barcelona, Narva en 
wrak van de Amsterdam

Prins en prinses 1690-1735 Pieter Pietersz. 
van Asperen, Jan 
Arijse Eelspeel

+ + 1,9 + 2,2 Recht op uitbesteding 1734. Ook 
gevonden in Barcelona en Oslo

Melkmeid 1690-1800 Hendrick Jansz. 
IJserman, Cornelis 
van Leeuwen, 
Leendert de Jong, 
Maarten Monk 

+ 2,7 + 3,4 Recht op uitbesteding 1697 en 1734 
en 1755; quotisatie 1715, en1743. Al in 
1697 een belangrijk merk. Nagezet in 
Alphen. Ook gevonden in Praag, Lille, 
Narva, Riga, Kopenhagen, Oslo, Kilkenny 
(Ir), Londen, Scalloway (Shetland 
Eilanden), Charleston (Zuid-Carolina), 
Elmina

Schenkkan 1695-1769 velen + + 2,2 + Al in 1697 belangrijk merk. Nagezet in 
Alphen.
 Ook gevonden in Moskou en Oudepost 
(Zuid-Afrika)

Trekpot 1690-1775 Hendrick Jansz. 
Sprot, Jan 
van Duijn, Jan 
Abrahamsz. de 
Vet, Willem de 
Vet

+ + 1,5 + + In Gorinchem nagezet.
Ook gevonden in Barcelona, op de 
Lofoten, in Bergen, op St. Eustatius en 
het W-21 wrak

| 485
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Merk Periode 
vondsten

Belangrijkste 
pijpenmakers 
gelet op aantallen 
gevonden pijpen

D
ejim

a

D
uitsland 

Polen Baai G
dansk 

Polen binnenland 

Zw
eden

Opmerkingen 

Kruispijp 
gekroond

1745-1770 Johannes van 
Breukelen, 
Hendrik 
Zandvoort

+ 1,6 + Ook gevonden in Plymouth en het wrak 
van de Amsterdam, en het wrak van de 
Hollandia

Sleutel 1730-1812 Machiel 
Storm, Simon 
Groenendaal

1,3 + + Nagezet in Alphen
Ook gevonden in Frans Guyana en in het 
wrak van de Hollandia

Roemer 1675-1760 Willem Claesz. 
Boot, Pieter 
Schoonevelt, 
Jan Pietersz. 
Schoonevelt en 
Pieter Fierens.

5,2 1,4 + 2,0 Recht op uitbesteding 1734; Jan Pietersz. 
Schoonevelt was pijpenmakersbaas 
en koopman. Het cijfer voor Duitsland  
omvat ook de 17e eeuwse vondsten. 
Nagezet in Alphen. Ook gevonden in 
Barcelona, Kopenhagen

Bijl gekroond 1738-1780 Jan Puijt + 1,6 Quotisatie 1743; gildebestuurder. 
Ook gevonden in Narva, Moskou en in de 
wrakken van de Amsterdam en van de 
Roosevelt Inlet

Drie schalmeien 1690-1735 Jan Michielsz. 
Heeneman

+ 1,6 + Slechts door één pijpenmaker gezet

Twee pijlen 
gekroond

1715-1740 Lamert Claesz. de 
Klouwer

1.0 + Nagezet in Alphen 
Ook gevonden in Barcelona, Moskou, St 
Eustatius

Kartouw 1690-1735 Hendrik 
Huijbertse van der 
Draaij, Leendert 
van der Draaij

+ 1,3 + 1,8 In Alphen nagezet
Ook gevonden in Barcelona en het 
Jutholmen en Fula Gubben wrak

Hoed gekroond 1715-1798 Lammert Claesz. 
van Leeuwen

5,2 + 1,3 Quotisatie 1743, gildebestuurder. 
Ook gevonden in Sint-Petersburg, 
Elmina, Kaapstad

Kardinaalsmuts 1740-1760 Pieter Olijkan, 
Pieter Houterkens

1,3 +

Molen 1690-1815 Willem Hanse 
Verschut, Arij 
Jacobsz. Danens, 
Jacob Arijsz. 
Danens

5,5 1,4 + + + Recht op uitbesteding 1734; quotisatie 
1743; leverde aan van der Velde; een 
van de belangrijkste pijpenmakers; 
Arij Jacobsz. Danens, gildebestuurder. 
Nagezet in Alphen.
 Ook gevonden in Bern, Oostende, 
Narva, Londen,  en in de wrakken W-21, 
‘t Vliegend Hart en de Zeewijk

Boogkooi 1704-1796 Anthonie Soufree, 
Thomas Soufree, 
Jan Soufree

1,0 1,0 1,3 + + In Alphen nagezet.
Ook gevonden in Oslo, Plymouth, de 
wrakken van de Vrouw Maria (Finland), 
de Hollandia en de Amsterdam

Scheepje 1690-1740 Pieter Jansz. Hola, 
Pieter Arijse van 
der Heul

1,8 + 2,6 + + Al in 1697 belangrijk merk. Recht op 
uitbesteding 1734; quotisatie 1743 
(8 gulden); Pieter Arijse van der Heul, 
gildebestuurder.
Nagezet in Alphen.
Ook gevonden in Bern en Plymouth
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Drie kruizen 
(gekroond)

1715-1740 Klaas Adamsz. 
Verschut, Lucas 
Evertse de Jong

1,0 + + Quotisatie 1743; Lucas Evertse de Jong 
gildebestuurder
Ook gevonden in Bern en het wrak van 
de Hollandia en de Geldermalsen

Twee ruiten 
gekroond

1690-1735 Bartholomeus 
Pietersz. den 
Hagenaar, Paulus 
Bartholomeus 
den Hagenaar, 
Hendrik 
Groenevelt

+ 3,8 + + Ook gevonden in Barcelona, Warschau, 
St. Petersburg, Kroatië

Drie Ruiten 1686-
1735/1800

Cornelis Teunisz. 
Bouman

+ + 1,3 Quotisatie 1715; gildebestuurder.
Ook gevonden in San-Sebastian, Oslo, 
Reykjavik, Christiansborg (Ghana)

A gekroond 1730-1775 Machiel Brem + + 4,4 + + In Alphen nagezet.
Ook gevonden op St. Eustatius, Togbin 
(Benin), in wrak W-21

B gekroond 1700-1815 Jan Bastiaensz. 
Overwesel, 
Bastiaan 
Overwesel, 
Martinus de 
Lange, Gerrit 
Houbraak.

+ 3,8 + + 1,3 Recht op uitbesteding 1734 en 1755; 
quotisatie 1715 en 1743.
Nagezet in Alphen.
Ook gevonden in Tallinn, Wells Estuary 
(Norfolk), St. Eustatius, wrak Vrouw 
Maria( Polen)

F gekroond 1690-1775 Gerrit van den 
Bogh, Gerrit 
Rijphuijse, 
Jochum van 
Rijswijk

+ 2,3 + + Ook gevonden in Barcelona en wrak van 
de Amsterdam

H gekroond 1700-1730 Donatus van der 
Spelt , Arnoldus 
de Vos

+ 4,2 + + Recht op uitbesteding 1734; quotisatie 
1715.
Ook gevonden in Bern, Praag, 
Antwerpen, Riga en Reykjavik

L gekroond 1730-1800 Cornelis de Licht, 
Jacob de Licht, 
Frans Verzijl, 
Pieter Stomman

+ + 1,4 + + Recht op uitbesteding 1734 en 1755; 
Quotisatie 1743. Frans Verzijl een van de 
belangrijkste pijpenmakers en oprichter 
maatschappij der pijpenbakkers. Pieter 
Stomman, gildebestuurder. In Alphen 
nagezet.
Ook gevonden in Kilkenny, Southampton, 
Scalloway (Ir), Christiansborg (Ghana), 
Elmina,  St. Eustatius, in wrak W-21

P gekroond 1700-1800 Willem 
Proefhamer, 
Reijnier Blom, 
Thomas Soufree, 
Anthonie Soufree, 
Gerrit Houbraak

1,1 2,0 1,3 MOGELIJK DEELS ALPHEN
Quotisatie 1743; Gerrit Houbraak, 
gildebestuurder.
Ook gevonden in wrakken van de  Buiten 
Ratelzandbank en de Hollandia

EB 1690-1730 Adriaen van der 
Cruis

+ 1,0 + + Merk van een handelaar, recht op 
uitbesteding sinds 1683. 
Ook gevonden in Lille, Barcelona, 
Moskou

| 487

B.9



Merk Periode 
vondsten

Belangrijkste 
pijpenmakers 
gelet op aantallen 
gevonden pijpen

D
ejim

a

D
uitsland 

Polen Baai G
dansk 

Polen binnenland 

Zw
eden

Opmerkingen 

IB gekroond 1690-1735 Jan Ariensz. Boot + + 1,0 + Ook gevonden in Barcelona en het wrak 
van de Amsterdam

ID gekroond 1725-1735 Willem Koeman + 1,0  + Slechts door een pijpenmaker gevoerd 
merk, weinig betekenis.
Ook gevonden in San-Sebastian, Oslo

VD monogram 
gekroond

1700-1720 Hendrik 
Huijbertese van 
der Draaij

6,1 Mogelijk onbelangrijk merk, slechts door 
een pijpenmaker gebruikt
Alle vondsten uit Bremen 

SH gekroond 1690-1740 Steven 
Hendricksz. de 
Jonge

+ + 1,1 Ook gevonden in Bern

CK gekroond 1700-1730 Cornelis Claesz. 
Kwast

+ 1,1 Slechts door een pijpenmaker gevoerd 
merk, weinig betekenis.
Ook gevonden in Oostende

MP gekroond 1700-1730 Machiel Pietersz. + 1,3 Na 1738 vacant tot 1804. Dus  slechts 1 
pijpenmaker in de 18e eeuw.
Ook gevonden in Moskou

ES gekroond 1690-1750 Machiel Jansz. 
Metfoort

+ + 1,0 + + Gildebestuurder
Ook gevonden in Antwerpen, Riga

IS gekroond 1710-1730 Jan Tobiasz. 
Sonnevelt

+ 1,3 Ook gevonden in Moskou

WS gekroond 1700-1850 Arent Willemsz. 
Brammert, 
Willem Willemsz. 
Brammert, Pieter 
van der Want Gzn.

3,4 + Al vanaf 1650 alleen voor de porceleijne 
kwaliteit gebruikt; recht op uitbesteding 
1734 en 1755; Arent Willemsz. 
Brammert gildebestuurder. Nagezet in 
Alphen.
Ook gevonden op St. Eustatius en in 
wrak ‘t Vliegend Hart

BVB 1730-1815 Barent van Berkel, 
Maarten Bruijnvis

+ 4,3 + + Recht op uitbesteding 1755; na 1750 
alleen voor porceleijne kwaliteit 
gebruikt; mogelijk lid Maatschappij der 
pijpenbakkers. Nagezet in Alphen.
Ook in Kaapstad gevonden en het wrak 
van de Geldermalsen

ABC 1717-1850 Dirk Pietersz. 
Krijger, Abraham 
van den  Berg, 
Jacob van den 
Werf, Salomon 
van der Vin, Frank 
Vergeer, Jan 
Houtam, Gloudt 
Houtam

1,1 + + Abraham van der Berg van 1760-1767 lid 
van de Maatschappij der pijpenbakkers.
Ook gevonden in het wrak van de 
Amsterdam

CVD monogram 1700-1710 Willem van 
Dabbele

14,0 + Onbelangrijk merk. Hoofdzakelijk in een 
opgraving in Bremen gevonden
Ook gevonden in Plymouth, St Eustatius

CVH 1707-1727 Cornelis Jansz. 
van Heijningen

+ 1,1 Slechts door een pijpenmaker gevoerd 
merk, weinig betekenis.
Ook gevonden in Barcelona
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HHH 1715-1816  Daniel Hulleman, 
Cornelis de 
Vink, Jacob de 
Vos,  Dirk Dirka, 
Cornelis van der 
Valk

2,5 + Recht op uitbesteding 1734, quotisatie 
1743; Jacob de Vos gildebestuurder; 
Hulleman was voor zijn huwelijk 
pijpenkoopman139. Vooral uit de periode 
Dirka en van der Valk veel in Japan 
gevonden.
Ook gevonden in Reykjavik en St. 
Eustatius

IWI 1715-1730 Jasper Willemsz. 
Jongerhelt

+ 1,8

SVO 1710-1780 Sijme Gijsbertse 
van Os, 

1,1 Quotisatie 1715

2 gekroond 1690-1735 Dirk Bokhoven, 
Reinier Wiljemet

+ + 1,8 + Recht op uitbesteding 1734.
Ook gevonden in Oostende

4 gekroond 1715-1815 Jan Anse van 
der Nunet,  Jan 
Valkenburg

2,4

33 gekroond 1736-1766 Hendrik 
Nieuwland

+ 3,5 + Recht op uitbesteding 1755; Lucas 
Evertse de Jong en Hendrik Nieuwland 
gildebestuurders.
 Nagezet in Alphen.
Ook gevonden in Bern, Moskou en Wrak 
in de Roosevelt Inlet

75 gekroond 1740-1815 Jacobus 
Gerritsz. de 
Vogel, Anthonie 
Goudenaerde

2,0 + Anthonie Goudenaerde, gildebestuurder

444 1730-1740 Abraham van der 
Spelt

1,0 + Slechts door twee pijpenmakers 
gebruikt.
Ook gevonden in St. Petersburg

139  Duco, 2003, p. 30. | 489
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Bijlage 10. Pareto-analyse van het aantal vondsten per merk voor de 
vondsten op Dejima uit de 18e eeuw.
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Dankwoord

Toen ik van de middelbare school afkwam wilde ik geschiedenis of archeologie gaan studeren. 

Die interesse was mij door mijn ouders ingegeven en door goed geschiedenisonderwijs op de 

lagere school en de middelbare school versterkt. Maar helaas vonden mijn ouders dat een andere 

opleiding meer kansen op een baan zou opleveren. Het werd biologie. Toch bleef de liefde voor 

geschiedenis en archeologie voor mij belangrijk. Vooral het Duitse steengoed boeide mij. Om 

daarover meer te leren zocht ik af en toe naar scherven langs de rivier. Na een dag zoeken had ik 

voldoende materiaal om te determineren en mijn kennis te vergroten. Toen onze zoon Maarten 

tien jaar was nam ik hem af en toe mee op deze strooptochten. Maarten vond daar pijpenkopjes. 

Leuk voor hem dacht ik, maar toen hij zelf bij Leiderdorp aan het zoeken was geweest en met 

een pijpenkop thuis kwam met daarop in reliëf de Slag van Sedan, waar Napoleon III zijn sabel 

overdroeg aan Wilhelm van Pruisen, raakte ik zo geïnteresseerd dat ik hem gevraagd heb of ik 

mee mocht doen. Na samen interessante vondsten gedaan te hebben in Nederland, Frankrijk en 

Duitsland en samen een eerste artikeltje geschreven te hebben kwam Maarten in de puberteit 

en ben ik alleen verder gegaan met verzamelen en schrijven. Maarten, dank je wel voor deze 

prachtige liefhebberij en dank dat je mij als paranimf begeleidt.

Mijn liefhebberij ontwikkelde zich steeds verder, mijn verzameling groeide en zo ook het 

aantal publicaties. Aanvankelijk was het niet eenvoudig om voldoende inzicht te krijgen in dit 

onderzoeksveld, dat veel omvattender en complexer was dan ik dacht toen ik eraan begon. Het 

was dan ook fijn dat er een organisatie was en nog steeds is die verzamelaars en onderzoekers 

verenigt en ondersteunt: de ‘Pijpelogische Kring Nederland’, thans geheten ‘PKN, Stichting voor 

onderzoek historische tabakspijpen’. Vooral met mijn leermeesters Hans van der Meulen, Fred 

Tijmstra, Ron de Haan, Piet Smiesing, Freek Mayenburg en Jos Engelen heb ik veel gesprekken 

gehad die mij zeer geholpen hebben. Maar ook vele andere contacten, die hier niet allemaal 

genoemd kunnen worden, waren waardevol en verrijkend. Ook de contacten in de eerste jaren 

met Don Duco hebben veel bijgedragen aan het verwerven van de benodigde kennis. Hen allen 

wil ik dan ook hartelijk danken. 

Al snel ben ik ook aan de bijeenkomsten van de Duitse ‘Arbeitskreis zur Erforschung der Tonpfeifen’ 

deel gaan nemen en heb ik artikelen voor het blad ‘Knasterkopf’ geschreven. Deze bijenkomsten 

en de contacten met en informatie van onderzoekers als Martin Kügler, Rüdiger Articus, Natascha 

Mehler, Ralf Kluttig-Altmann, Walter Morgenroth, Michaela Hermann en Andreas Heege hebben 

veel inzicht gegeven in de Duitse kleipijpenproductie en ook in de export van Nederlandse pijpen 

naar (vooral) Duitstalige gebieden. Ook de latere contacten met de Berlijnse archeoloog Bertram 

Faensen waren van veel belang. Ik ben hen allen dankbaar voor de collegialiteit en de informatie 

en inzichten die ik door hen verkregen heb.
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Kort na de eeuwwisseling constateerde ik dat de economische en sociale geschiedenis van de 

kleipijpennijverheid onvoldoende in beeld was gebracht. Maar, om dat te beschrijven is er meer 

nodig dan een paar artikeltjes. Ik heb toen contact opgenomen met Jan Luiten van Zanden omdat 

ik vond dat er dan ook maar de tucht van een proefschrift overheen moest. Aanvankelijk was het 

mijn bedoeling om de economische en sociale geschiedenis van deze nijverheid te beschrijven 

vanaf haar ontstaan tot aan de beëindiging daarvan in het begin van de 21e eeuw. Ook wilde 

ik de, met de Nederlandse pijpennijverheid sterk contrasterende, Belgische pijpenproductie 

meenemen. Al spoedig werd door Jan Luiten het onderwerp beperkt tot de lange 17e en 18e 

eeuw. De Belgische pijpennijverheid is inmiddels door mij in een vijftal artikelen in jaarboeken 

van de PKN beschreven. De 19e en 20e eeuw zullen hopelijk nog volgen. Met name hiervoor heb 

ik van Lodewijk van Duuren veel materiaal ontvangen en heb ik gesprekken met hem daarover 

gevoerd die bijgedragen hebben aan de wil om een proefschrift te schrijven. Heel veel dank 

daarvoor. Een eerste resultaat zal dit jaar gepubliceerd worden in het ‘Journal of The Académie 

Internationale de la Pipe 12’.

Om de ontwikkeling van de pijpennijverheid goed te kunnen beschrijven moest ook de export in 

beeld gebracht worden. Daartoe zijn honderden archeologische publicaties van over de gehele 

wereld verzameld en zijn de vondsten nader bekeken. Het bleek al snel dat in de meerderheid 

van deze publicaties ernstige fouten gemaakt waren met determinatie en toeschrijving. Ik heb 

toen Jan van Oostveen gevraagd mij daarbij te helpen. Dat was ook voor hem een heel werk 

en ik ben hem zeer dankbaar daarvoor. De resultaten zijn nu opgenomen in de database en 

zijn te bekijken op www.tabakspijp.nl. Dit was het eerste fundament dat nodig was voor deze 

dissertatie en klaar moest zijn voordat de teksten geschreven konden worden.

Een tweede tekort aan kennis was dat de verschillende Nederlandse productiecentra onvoldoende 

systematisch in beeld waren gebracht. Gelukkig had Jan van Oostveen al het voornemen om 

hieraan te beginnen. Samen hebben wij in 2011 het boek ‘Productiecentra van Nederlandse 

kleipijpen” uitgebracht. Jan, heel fijn dat wij dit samen hebben kunnen doen. 

Ook ben ik lid geworden van de Académie Internationale de la Pipe en ben ik daar later 

bestuurslid en voorzitter van geworden. Vooral toen de Académie in 2007 los kwam van de Franse 

tabaksmonopolist Altadis en de zetel van Parijs naar Liverpool verhuisde, werd deze organisatie 

het belangrijkste internationale forum voor de bundeling van kennis en wetenschappelijk 

onderzoek over de pijp. Al snel hebben Peter Davey en ik een project opgezet om de productie, 

import en export van een groot aantal landen van kleipijpen in beeld te brengen. Dit heeft 

geresulteerd in 19 landensamenvattingen die gepubliceerd zijn in het ‘Journal of The Académie 

Internationale de la Pipe 2’ in 2009. Dit overzicht is het derde fundament dat eerst moest 

worden gelegd voordat het mogelijk was het onderzoek voor deze dissertatie te doen. Voor de 

veelvuldige uitwisseling van ideeën en kennis met ondermeer Peter Davey, David Higgins, Susie 
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White, Dennis Gallagher, Kath Adams, Anna Ridovics, Arne Åkerhagen, Maurice Raphaël, Barney 

Suzuki, Felix van Tienhoven, Hakon Kierulf en André Leclaire ben ik zeer dankbaar.

Ook contacten binnen de Sociëty for Clay Pipe Research, zoals met Peter Taylor over de vroegste 

geschiedenis van de pijpennijverheid en met een aantal leden die ook lid zijn van de Académie, 

zoals Peter Davey, David Higgins en Susie White, waren zeer waardevol. Veel dank voor jullie 

stimulerende bijdragen.

In 2011 heb ik het voorzitterschap van de PKN op mij genomen. Samen met mijn mede 

bestuursleden, Bert van der Lingen, Ron de Haan, Arjan de Haan, Ewout Korpershoek en 

Arthur van Esveld en aanvankelijk ook Rens Hooyenga hebben wij ervoor gezorgd dat de PKN 

een jaarboek kon gaan uitgeven met vooral wetenschappelijke artikelen. Hierin zijn een aantal 

zeer waardevolle bijdragen gepubliceerd die van veel belang waren bij het schrijven van dit 

proefschrift. Ik ben dan ook dankbaar voor deze bijdragen en voor de vele interessante discussies 

die wij gehad hebben. 

Naar mijn Hoogleraar en promotor Jan Luiten van Zanden gaat mijn bijzondere dank uit. Zijn 

stimulerende commentaren en zijn geduld met dit lange proces hebben veel geholpen. Ook is 

het goed dat hij de breedte van het onderzoek beperkt heeft tot de 17e en 18e eeuw. De leden 

van de leescommissie, de Hoogleraren Keetie Sluyterman, Maarten Prak, Jos Bazelmans, Ariadne 

Schmidt en Oscar Gelderblom wil ik danken voor hun opbouwende opmerkingen.

Ook in mijn persoonlijke omgeving heb ik van veel vrienden veel steun en belangstelling mogen 

ervaren voor dit onderwerp, dat niet voor iedereen vanzelfsprekend interessant is. Jolanka van 

der Perk wil ik danken voor haar hulp met het rekenwerk en de schema’s, Dick de Vos voor zijn 

hulp met statistische methoden en Bert van der Lingen, Arjan de Haan en Reindert Lenselink 

voor het maken van foto’s en Kath Adams voor Engelse correcties. Ook het Museum Gouda, het 

Mauritshuis en het Historisch Museum Den Briel voor een aantal van de foto’s. 

Mijn dierbare vriend Frits wil ik danken voor de vertaling van de conclusies, zijn voortdurende 

belangstelling en voor het feit dat hij mij ook steunt als paranimf.

Maar het meest dankbaar ben ik wel voor de steun die ik van mijn lieve vrouw Thera heb gehad. 

Zowel mentaal als ook concreet bij het corrigeerwerk en het vinden van literatuur. Marguerite wil 

ik hartelijk danken voor haar hulp bij de technische redactie, het drukken en het uitgeven. Voor 

Thera, Marguerite en Ramon, Maarten en Ellis en onze kleinkinderen Philip, Victor, Benjamin 

en Olivier moet het een hele opgave geweest zijn om een man, vader, schoonvader en opa te 

hebben die soms wel eens meer belangstelling voor pijpen leek te hebben dan voor andere 

zaken.
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Curriculum Vitae

Rudolf Diederick Stam, geboren 20-12-1947 in Amsterdam. Gehuwd, twee kinderen en vier 

kleinkinderen.

Na mijn HBS-B opleiding ben ik in 1965 Biologie gaan studeren aan de Katholieke Universiteit 

Nijmegen. Na mijn kandidaatsexamen in 1968 heb ik mijn opleiding voortgezet aan de 

Rijksuniversiteit Leiden en aan de Universiteit van Bloemfontein. Nadat ik mijn militaire 

dienstplicht vervuld had, heb ik in 1977 in Leiden mijn doctoraalexamen biologie gedaan, met 

een extra bijvak organisatiesociologie. Hoofdvakken waren dierecologie en vegetatiekunde. 

Naast mijn studie heb ik diverse functies in het studentenleven vervuld, waaronder lid van het 

dagelijks bestuur van de Leidse Studentenfederatie, een overkoepelend orgaan van alle Leidse 

studentenorganisaties en van het landelijk bestuur van de humanistische studentenvereniging 

Socrates.

Van 1977 tot 1981 heb ik gewerkt als directeur van het Wetenschappelijk Bureau van D66 en 

was ik twee jaar lid van de Begeleidingscommissie van het Sociaal en Cultureel Planbureau. 

Daarna heb ik in verschillende beleidsadviserende en leidinggevende functies gewerkt, eerst bij 

het Ministerie van CRM en later bij het Ministerie van Landbouw. Ik ben daar vooral werkzaam 

geweest op het gebied van natuurbehoud en ruimtelijke ordening, milieu en water en de 

beleidsafstemming met andere overheden. In ben ik 2012 gepensioneerd. 

Naast mijn studie en baan ben ik dertien jaar instructeur rotsklimmen geweest en ben ik 

van 1978-1990 lid van de gemeenteraad geweest in Leiderdorp, waarvan de laatste acht jaar 

fractievoorzitter. In de periode 1991-1999 ben ik zeven jaar lid geweest van Provinciale Staten 

van Zuid-Holland. In die periode was ik ook vicevoorzitter van de Bijzondere Commissie voor de 

Afvalstoffen (de enige parlementaire enquête op provinciaal niveau). In 1999 ben ik benoemd tot 

lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

In 2011 heb ik het voorzitterschap van de PKN, Stichting voor onderzoek historische tabakspijpen 

op mij genomen en vanaf 2014 ben ik voorzitter van de Académie Internationale de la Pipe.
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