
‘Kleipijpennijverheid, vergeten glorie’; 

EXTRA lezing maandag 4 november door Ruud Stam 
 

Vooral in Gouda was de productie van kleipijpen voor het roken van tabak een nijverheid met een 

grote omvang. Alleen in deze stad werden pijpen van zo hoge kwaliteit gemaakt dat deze 

maatgevend waren in grote delen van Europa en over de gehele wereld massaal werden uitgevoerd. 

Gouda had lange tijd de grootste productie van kleipijpen ter wereld. Hoe is deze tak van nijverheid 

zo groot geworden? Waarom gebeurde dit juist in Gouda? En waarom zette in het midden van de 18e 

eeuw de neergang in? Welke gevolgen had dit voor Gouda en voor de Goudse bevolking? Wat was de 

rol van het Gilde en kregen alle pijpenmakers wel gelijke kansen? Waardoor wist men in Gouda een 

pijp te ontwikkelen van een zo uitzonderlijke keramische kwaliteit en vormgeving? 

 

De lezingencommissie heeft een extra lezing ingepland, nadat bekend was 

geworden dat Ruud Stam begin september zou gaan promoveren op de 

economische ontwikkeling van de Nederlandse kleipijpennijverheid in 17e en 

18e eeuw. Gouda neemt daarbij een belangrijke positie in. Op het 

hoogtepunt van de productie werden er jaarlijks meer dan 200 miljoen 

pijpen per jaar in Gouda gemaakt. Er werkten naar schatting tussen de 4000 

en 6000 mensen, mannen, vrouwen en kinderen, in de Goudse 

pijpenmakerijen en nog eens een 3000 tot 4000 mensen in bedrijven die 

nodig waren voor de pijpenmakerijen, zoals pottenbakkers, mandenmakers, 

schippers en vormmakers. Tegen het midden van de 18e eeuw bereikte de 

bevolking van Gouda haar grootste omvang, met ca. 16.000 inwoners, terwijl 

in alle andere steden in Holland in die tijd de bevolking kromp. Aan het eind 

van de 18e eeuw is Gouda echter een van de allerarmste steden in Holland 

geworden. Wat betekende de neergang voor weduwen van de pijpenmakers en voor de 

kinderarbeid? Hoe arm waren de pijpenmakers? En hoe ontwikkelde zich het aantal bedeelden door 

de achteruitgang van de pijpennijverheid? Kortom genoeg vragen om antwoord op te geven en zo 

een breed beeld te schetsen van deze zo belangrijke tak van nijverheid en de gevolgen voor Gouda. 

Voor het onderzoek heeft Ruud Stam ook gebruik gemaakt van archeologische data van over de 

gehele wereld. Deze laten exportpatronen zien en geven inzicht in wie belangrijke pijpenmakers 

waren. Handel en handelscontacten  waren voor de pijpenmakers van groot belang. Hoe hadden de 

pijpenmakers toegang tot de stapelmarkt? 

 

Ruud Stam studeerde biologie in Nijmegen, Bloemfontein en 

Leiden. Na zijn afstuderen was hij werkzaam als directeur van het 

wetenschappelijk bureau van D66 en vervulde hij diverse functies 

op de Ministeries van CRM en van Landbouw, vooral op het gebied 

van natuurbehoud, ruimtelijke ordening, milieu en water. In 2012 

ging hij met pensioen. Naast zijn werk was hij politiek actief in de 

gemeenteraad van Leiderdorp en als lid van Provinciale Staten van 

Zuid-Holland. Zijn liefde voor de archeologie en de geschiedenis is 

al jong begonnen. Op een bepaald moment is hij begonnen met 

verzamelen en bestuderen van de Kleipijpennijverheid. Ruud is 

actief als voorzitter van de PKN, de Stichting voor onderzoek 

historische tabakspijpen en van de Académie Internationale de la 

Pipe. Op 3 september jl. promoveerde hij aan de Universiteit van 

Utrecht op Vergeten glorie. De economische ontwikkeling van de 

Nederlandse kleipijpennijverheid in de 17e en 18e eeuw, met 

speciale aandacht voor de export. Het proefschrift is in te zien op www.tabakspijp.nl en is te koop 

bij boekhandel Verkaaik. 

http://www.tabakspijp.nl/

