
‘Innovatie bracht Goudse kleipijp naar de top’; 
impressie lezing Ruud Stam 

‘Vanaf 1606 zijn in Gouda kleipijpen gemaakt. 

Deze ontwikkeling was voor de lokale economie 

van groot belang. Zo tussen 1650 en 1860 

vormde de kleipijpennijverheid een belangrijke 

sector die voor de meeste werkgelegenheid 

zorgde. Het werk was echter erg zwaar, 

moeilijk en ongezond, en de sterfte in 

pijpenmakersgezinnen – mannen, vrouwen en 

(jonge) kinderen – was hoger dan bij andere 

beroepen. Bovendien heerste er onder kleine 

producenten veel armoede. Tot ongeveer 

1720/1730 konden ze nog een aardige 

boterham verdienen, daarna waren er velen die 

het moeilijk kregen. Vaak traden ze dan in 

dienst bij een grote producent.’ 

De lezingencommissie van Die Goude had voor 

maandag 4 november een extra lezing ingelast. 

Ruud Stam, o.a. voorzitter van de Pijpelogische 

Kring Nederland en tot voor kort van de 

Académie Internationale de la Pipe, was 

gevraagd iets te komen vertellen over het onderzoek waarop hij op 3 september jl. promoveerde: 

‘Vergeten Glorie - De economische ontwikkeling van de Nederlandse kleipijpennijverheid in de 17e 

en 18e eeuw met speciale aandacht voor de export’, uiteraard omdat Gouda hierin een belangrijke 

rol speelt. Voor een volle Concordiazaal met een deels deskundig en kritisch publiek deed hij 

verslag van zijn voornaamste bevindingen. 

‘Gouda had als nadelen hoge lonen en verre aanvoer van klei en goede turf, maar als voordelen 

goede vaarverbindingen en veel pottenbakkers’, aldus Stam. ‘De grootste afzetmarkten waren ver 

weg. Om de loon- en 

transportkosten te 

compenseren, moest Gouda 

dus een kwalitatief betere 

pijp in de markt zetten. Dat 

dit lukte en de Goudse 

kleipijp uiteindelijk 

internationaal de top 

vormde, kwam vooral door 

de enorme concurrentie 

binnen en buiten de stad. 

Men concurreerde elkaar de 

tent uit en dat dwong de 

kleipijpenmakers tot 

innovatie: betere 

bakkwaliteit, dunnere 

scherf, mooiere vormgeving, 

betere rookeigenschappen, 

enzovoort.’ 

Vanaf 1680 domineert de Goudse kleipijp op de (export)markten. In 1737 bereikt de lokale 

nijverheid haar hoogtepunt, met 463 pijpenmakers met een eigen merk, 4000 à 6000 werknemers en 

een jaarproductie van 180 à 240 miljoen stuks. Daarna zet het verval in. Stam: ‘De vraag werd 

minder, de Amsterdamse tabakshandel stokte, in Aarlanderveen werden massaal Goudse pijpen 

vervalst en de Zweden beperkten de invoer. Na 1755 komt het Westerwald als productiecentrum op 

en stelt Pruisen importbeperkingen in en dan gaat het snel. Enkele decennia later worden de 

fondsen voor zieken, weduwen en bejaarden opgeheven omdat er geen geld is, en in de 19e eeuw is 

pijpenmaker het slechtst betaalde beroep.’ (JPvdZ) - Foto's: Nico J. Boerboom




