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Lezing 16 januari, aanvang 20.00 uur 
'De Goudse kleipijp, terugblik op een verdwenen nijverheid' . 
!tenkapel, Nieuwe Markt 
Spreker drs. D.H. Duco 
Een geïllustreerde lezing over de Goudse pijp vanaf ongeveer 1600 tot 1900. Gouda is vooral 
interessant omdat de pijpenproductie daar de hoofdnijverheid is geweest, vergelijkbaar met de 
pottenbakkerij in Delft. Dankzij de hechte organisatie van de pijpenmakers in een gilde, kon de 
Goudse pijp uitgroeien tot een wereldwijd vermaard product, dat via de VOC over alle delen van de 
wereld werd verscheept. 
De spreker neemt u mee door de tijd en schetst voor u de opkomst van de stedelijke nijverheid. Hij 
kent de Gouwenaars uit de afgelopen drie eeuwen bijna persoonlijk: hun bedrijf en producten, hun 
relaties met pottenbakkers, hun huizen, vrouwen en kinderen. Via deze pijpenmakers wordt duidelijk 
hoe het gilde opkomt en tot grote bloei geraakt, maar ook hoe langzaam het verval inzet tot... er van 
Gouda als pijpenstad weinig overblijft. 
In de pauze is er de mogelijkheid de door u meegebrachte bodemvondstpijpen en tabakscuriosa door 
de spreker te laten determineren. 
Tevens zal er een boekentafel zijn met publicaties van het Pijpenkabinet. 
Voor u als toehoorder geldt deze avond een bijzondere korting op de volgende boeken: 
'Merken en merkenrecht van de pijpenmakers in Gouda'. Dit nieuwste handboek over de 
Goudse pijp zal de komende decennia als het standaardwerk over de pijpenmerken gelden. Twee kilo 
compacte kennis, waarin de ontwikkeling van het Goudse gilde wordt geschetst en meer dan 1000 
pijpmerken worden benoemd en gedateerd. Speciaal voor deze avond€ 50,-- (normaal€ 55,--). 
'Goedewaagen pijpencatalogus 1906'. Herdruk met historische inleiding door Don Duco en 
naamregister van alle pijpen, inclusief hun productieperiode, prijs en originele naam. Deze avond 
betaalt u voor dit boek€ 25,-- (normaal€ 30,--). 
Bij aanschaf van beide boeken ontvangt u een rijk geïllustreerd boek over de gedecoreerde pijpen uit 
Gouda (waarde€ 20,--). 
Don Duco wijdt als conservator van het Pijpenkabinet al 35 jaar van zijn leven aan het onderzoek 
naar de Goudse pijp. Daartoe heeft hij in een periode van 20 jaar het complete Gouds Archief 
doorgelezen en alle informatie over de pijpennijverheid overgenomen. Door deze kennis te 
combineren met de collectie pijpen die hij bijeenbracht-in totaal ruim 22.000-is zijn unieke 
deskundigheid ontstaan. Talloze Nederlandse archeologen, maar ook buitenlandse historici en 
archeologen doen een beroep op hem om hun pijpvondsten door hem te laten determineren. 

Cursus Goudologie 
Op 15 oktober 2005 is dankzij grote bestuurlijke inzet van het Historisch Platform Gouda de unieke 
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cursus Goudologie van start gegaan. Een 25-tal geïnteresseerde Gouwenaars hebben lessen gevolgd 
over de verschillende aspecten van de Goudse geschiedenis. Zij allen hebben inmiddels hun diploma 
ontvangen. De tweede cursus start 14 januari en is wederom verdeeld over 10 zaterdagen. 
Eventueel aanmelden voor het volgen van de cursus van komend najaar kan bij het Streekarchief 
Midden Holland, 0182 521821. 

Bericht 
Paul Abels, bestuurslid van de Historische Vereniging en één van de redacteuren van de Tidinge, is 
ook actief binnen de landelijke Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis. Voor deze 
vereniging is hij ook bestuurslid en eindredacteur van het Tijdschrift voor Nederlandse 
Kerkgeschiedenis. Bovendien onderhoudt hij samen met enkele andere enthousiastelingen een 
weblog van deze vereniging. Deze site (http://www.vnkonline.web-log.nl) ontwikkelt zich stilaan tot 
de meest volledige informatiebron van alle actuele ontwikkelingen op het gebied van Nederlandse 
godsdienst- en religiegeschiedenis. Abels laat weten dat hij alle inhoudelijke bijdragen en tips over 
bijvoorbeeld de Goudse kerkgeschiedenis zeer op prijs stelt. Dat kan eenvoudig via het op de site 
genoemde contactadres. 

Oproep 
Op de vorige oproep is ·positief gereageerd, zodat het centrum en de wijk Bloemendaal voorzien zijn 
van affiches voor aankondiging van de lezingen. Voor de wijk Goverwelle zoeken wij nog mensen 
die in de gelegenheid zijn om 7 à 8 keer per jaar te helpen met het verspreiden van de affiches. 
Opgave graag via maartje.alkema@planet.nl 

Data 
1 datum locatie titel spreker(s) 

16 januari Agnietenkapel De Goudse kleipijp, Drs. D.H. Duco 
terugblik op een verdwenen 
nijverheid 

27 februari Agnietenkapel n.a.v. ons Remonstrantse Prof. Dr. E.H. Cossee 
erfgoed 

24 april Agnietenkapel onder voorbehoud: onder voorbehoud: 
jaarvergadering n.a.v. 'Een handvol erfgoed' spreekster via 

Historisch Platform 
22 mei Oud Katholieke cultuurhistorische lezing Drs. Tin Lok Chan 

Kerk n.a.v. 
het westerse monnikendom 

4 september Agnietenkapel n.a.v. 10-jarige uitgave Henny van Dolder en 
boekje Open Monumenten Henkjan Sprokholt 
Dag 

16 oktober Agnietenkapel Luther en Erasmus Llewellyn Bogaers 

27 november Agnietenkapel Sint Nicolaaslezing Drs. E.M.A. Boer-
Dirks 

Ledenwerfactie 
Zijn er binnen uw vrienden- en kennissenkring mensen enthousiast te maken voor die Goude? 
Schroomt u niet om contact op te nemen: info@dkgoude.nl 

Website 
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten die de vereniging onderneemt? 
Bezoek dan onze website: www.diegoude.nl 
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