
Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 Lauwerecht op een kaart uit 1695 van R. en J. Ottius.



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 Utrechtse pijpenmakerijen langs de Vecht De eerste berichten over het roken van tabak komen uit Engeland. Reeds in 1753werd er in Engeland, naar het voorbeeld van de Noord-Amerikaanse indianen,tabak uit zeer kleine aarden pijpjes gerookt. Vooral soldaten en zeelieden zorgdenvoor de verspreiding van de rookgewoonten naar het vaste land van Europa, waarzij de bevolking met hun &quot;rookkunst&quot; in grote consternatie brachten.De Utrechtse burgers zullen echter met de komst van de Graaf Van Leicester enzijn troepen in 1585 met het roken vertrouwd zijn geraakt. Tot het eerste kwartvan de 17de eeuw bleven Engelse en Schotse troepen binnen de stad gelegerd. Metdeze troepen zullen ongetwijfeld de eerste pijpenmakers naar Utrecht gekomen zijn.De &quot;Gouden Eeuw&quot; was een uitermate gunstige periode voor de ontwikkehng vandeze nieuwe vorm

van consumptie. De groeiende vraag naar tabakspijpen bood dezeeerste pijpenmakers een uitstekende broodwinning. De stad Utrecht was als plaats van vestiging voor de pijpenmakers niet erg geschikt,omdat de pottenbakkers, die het bakken van de pijpen en de pijpenpotten verzorgden,buiten de stad woonden. Al vanaf de 14de eeuw woonden en werkten de pottenbakkers,vanwege het brandgevaar, in Lauwerecht, een gerecht ten noorden van de stad.Aangezien het zeer bezwaarlijk was de ongebakken pijpen over grote afstanden te ver-voeren, nestelden de pijpenmakers zich zo dicht mogelijk bij de pottenbakkersovens.Het gerecht Lauwerecht was een ambachtsheerlijkheid en was leenroerig aan deDomproosdij. Tot aan de Franse tijd (1795-1813) en een korte tijd daarna bleefhet gerecht in partikuliere handen. In 1823 werd Lauwerecht als een nieuwe wijkbij de stad getrokken. Lauwerecht strekte zich als een lintbebouwing uit langs

deoostelijke over van de Vecht. De Vecht vormde voor de pottenbakkers en pijpen-makers niet alleen een voortreffelijke aan- en afvoerroute voor grondstoffen eneindprodukten, maar het water was bovendien onontbeerlijk voor de kleibereiding.De inwoners bezaten niet het burgerschap van de stad Utrecht, maar het vermoedenbestaat dat voor het gerecht vrije vestiging gold. Over de eerste Utrechtse pijpenmakers zijn weinig gegevens bekend. Wel vindenwij bij opgravingen in de stad en bij het ploegen op het land hun vroeg 17de eeuwseprodukten. De kleine kopjes hebben een typisch Engels model en een spoorvormiguitsteekseltje onder de bodem. De fraaie glanzende strepen op het oppervlaktevan kop en steel wijzen erop dat de ongebakken pijpen met agaatsteen werdengepolijst. Het engelse model bleef vrijwel de gehele eerste helft van de 17de eeuwgehandhaafd. Omstreeks 1630 veranderde het puntige spoortje onder de kop ineen

&quot;hieltje&quot; met een vlakje, waarop een merkje gestempeld kon worden. Dezemerkjes, die tot ongeveer 1660 werden gebruikt, geven aan dat in die periodeminstens 10 verschillende pijpenmakers aan de produktie deelnamen.Deze pijpenmakers maakten pijpen van verschillende kwaliteit en lengte. De korte



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 pijpen hadden lengten van kop tot mondstuk van 20 tot 25 cm, werden niet gemerkten niet geglaasd (bewerkt met agaatsteen). Deze hadden slechts een raderversieringop de naar de roker toegekeerde zijde van de kop. De lange pijpen (lengte tot 60cm) hadden daarentegen glanzende strepen, een complete radering rond de kop-rand en een hielmerk. Uit de tweede helft van de 17de eeuw zijn enkele documenten bewaard gebleven,die ons een goede kijk geven op de activiteiten van de pijpenmakers. Bekend doorde vele archiefstukken waarin zijn naam en beroep als &quot;toubacqspijpmaecker&quot;werd opgetekend, was Jan Willemz Vlack. In 1651 verkocht deze pijpenmakereen huis aan de Daalsedijk en later in 1656 een huis aan de Catharijnestraat.Hieruit blijkt dat deze pijpenmaker, die zijn bedrijf in Lauwerecht had, een vermo-gend man was. Vlack moet een goed

lopend bedrijf gehad hebben, want in 1663verzocht hij om een vergunning voor een verbouwing in Lauwerecht en in 1669kocht hij het pand met erf dat naast zijn bedrijf gelegen was.In 1671 sloot Vlack een overeenkomst met de pottenbakkersbaas Jacobus Vlugh.Hieruit krijgen wij een indruk van de samenwerking tussen pijpenmaker en potten-bakker. De pottenbakker belooft hierin dat hij alle pijpen zal bakken, die doorVlack en zijn knechts gemaakt worden. Voor het bakken van een pot pijpen wordt7 stuivers gerekend. Voorts mag Vlack zijn pijpen niet bij een andere pottenbakker laten bakken enVlugh nooit de pijpen van Vlack weigeren te bakken. Zijn de pijpen na het bakkenniet goed gebakken dan dienen de pijpen voor hetzelfde geld te worden overgebak-ken. In datzelfde jaar 1671 werd nog een overeenkomst opgesteld. In dit contract werdde overname geregeld van het pijpenmakersgereedschap van de overleden pijpen-maker Philip van

der Valck. Zijn weduwe Grietien Joris verklaart hierbij dat zijvoor de som van 36 Carolus-guldens vormen, schroeven, planken en al het overigegereedschap aan haar schoonzoon de pijpenmaker Pel Evertsz van Beek heeftverkocht. Uit dit stuk leren wij dus 3 pijpenmakers uit de tweede helft van de17de eeuw kennen. De pijpenmaker Philip van der Valck overleed in 1669. Hetfeit dat zijn weduwe pas 2 jaar na zijn dood zijn gereedschap verkocht, duidt eropdat zij het bedrijf van haar man nog een poos heeft voortgezet.Uit Wilhge-Langerak, een plaatsje bij Schoonhoven, arriveerde omstreeks 1650de pijpenmaker Bastiaen Cornelisz van Groeneveld met zijn gezin in Lauwerecht.In 1676 vond het huwelijk van zijn zoon Jacobus Bastiaensz plaats, die eveneenspijpenmaker in Lauwerecht was. In 1661 verzocht en verkreeg de pijpenmakerJacob Dircksz van Deijl het burgerschap van de stad Utrecht.Van al deze pijpenmakers uit de tweede helft van

de 17de eeuw hebben wij deprodukten niet kunnen determineren omdat er in die periode geen pijpen gemerktwerden. Zij maakten korte grove tabakspijpen die tot het begin van de 19de eeuwkenmerkend zullen blijven voor het Utrechtse produkt. De korte pijp gaf de 10



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 kleinschalige familiebedrijfjes een goede concurrentiepositie tegenover de Goudsepijpenfabrieken. Voor het vervaardigen van dit type pijp waren minder handelingenen vakkennis nodig. Hierdoor konden ook de gezinsleden van de pijpenmaker aande produktie deelnemen wat een besparing van loonkosten opleverde.De pijpenmaker uit de 18de eeuw heeft het de onderzoeker een stuk gemakkelijkergemaakt. Vanaf ongeveer 1730 voorzagen zij hun pijpen op de zijkant van de kopvan een merk, dat uit de beginletters van de lettergrepen van hun naam bestond.Zo zijn de merken DVS, HVS en PVS de merken van de gebroeders Dirk, Hendriken Pieter Versluijs. Bovendien hebben enkele Utrechtse pijpenmakers hun vollenaam op de pijpen achtergelaten. Jan Huygen Versluijs, die omstreeks 1700 met zijn gezin naar Lauwerecht kwam,werd de stamvader van het

pijpenmakersgeslacht Versluijs, dat ruim een eeuw deroker in de stad en in de regio van pijpen voorzag. Pijpenmakersmerk met volledige naam 'Hendrik Versluijs' (foto J.P. Stolp). Het hoogtepunt van de 18de eeuwse pijpenfabrikage in Lauwerecht zal zo rondhet midden van de 18de eeuw gelegen hebben. Uit de gegevens uit de inkomsten-belasting voor 1753 blijkt dat de pijpenmakers de belasting vrijwilhg betaalden.Omstreeks 1770 werd het verloop van de pijpenmakerij in Lauwerecht merkbaar.Nadat de pijpenmakers zich op hogere leeftijd of door vertrek uit het bedrijfterugtrokken, werden zij nagenoeg niet meer opgevolgd. Het verval in de pij pen-industrie werd nog bespoedigd door de minder rooskleurige economische situatie 11




