.IETS OVER 'HET ONTSTAAN
DER PIJPENINDUSTRIE BINNEN GOUDA

De steenen pijp heeft uit den aard der zaak haar ontstaan te
,danken aan de tabak.
In Europa leerde men de tabaksplant het eerst kennen door den
'Spaanschen natuurkundige Francesco Hernandez, die op initia'tief
van koning Philips II van Spanje in het jaar 1560 een bezoek
'bracht aan Mexico. Bijna gelijktijdig met Spanje kwam zij in Frankrijk. Hier was het Jean Nicot, Fransch ambassadeur aan het Hof
-în Portugal, die dit product van de nieuwe wereld in 1561 uit
·Lissabon m:edebracht, waar hij het van een Vlaamsch koopman ge·kocht had. Nicot schonk dit als iets zeer bijzonders aan de Koningin
·van Frankrijk, Catharina de Medicis.
In Engeland is de tabak pas later bekend geworden' en langs
-een geheel anderen weg. Het waren in 1586 zaadjes van de tabaksplant, die door kolonisten naar Engeland werden gebracht.
Bij Winchcombe, niet ver van Cheltenham plantte men sindsdien
tabak. Pas "in een beschrijving van 1598 lezen ·we in Engeland_meer
·uitvoerig hierover.
Omstreeks 1599 werd de tabak in Europa een belangrijk handels. artikel. Uit dien tijd dateeren 'de eerste beursnoteeringen, van niet
-minder dan 3 shilling per ons, hetgeen overeenkomt met een prijs
·van 18 shilling van het tegenwoordige geld. Deze duurte der tabak
·verklaart ook de kleine kopjes der pijpen uit de beginperiode. Deze
zijn n.l. alle zonder uitzondering zeer klein in vergelijking met die
·uit la'tere tijden, toen de tabak aanzienlijk lager in prijs was ge· worden.
Rond 1600 moet het rooken vrij algemeen bekend zijn geweest,
·want in dien tijd bestond er reeds een lev endige handel in tabak
· op de beurzen van Londen, Amsterdam en andere plaatsen.
Vooral in ·havenplaa tsen nam het gebruik van tabak erg toe w ant
'het waren de zeevaarders, die er het eerst mee vertrouwd waren. Zij
· brachten dit "wonderkruidt", zooals men het ook wel noemde, niet
alleen van verre stranden naar eigen havens, maar waren tevens
,zelf hartstochtelijke rookers, die er dus veel toe hebben bijgedra gen
,.om er bekendheid aan te geven.
' Toen omstreeks 1600 de Hollandsche zeevaarders lang~
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zamerhand de plaats der\ Portugeezen gingen innemen, kwam de
tabaksplant ook · naar Indië, China en Japan. Dit werd de aanleiding dat men zich in Azië zelf op tabakscultuur ging toeleggen.
Er zijn trouwens gegevens die er op wijzen -dat het rooken van tabak
reeds in China bestond. De Portugeezen, die vóórdien vrijwel de
alleenhandel in het Oosten hadden, vonden het maar matig dat
men ook daar tabak ging planten, doch aan deze algemeene verspreiding was het te danken, dat het rooken zich zoo overal
inburgerde.
Hoe was het in dien tijd nu in Holland. We moeten om deze
vraag te kunnen beantwoorden, in de eerste plaats ons oog slaan op
de Hollandsche zeevaarders van om.s treeks 1600. Er was voor hen
in 1598 een nieuw tijdperk aangebroken, doordat Philips II hen in
dat jaar de handel op Spanje verbood. De Staten Generaal. vreezend
· dat de Hollandsche matrozen zonder werk, in dienst yan andere
natiën zouden overgaan, lieten een vloot van meer dan 70 schepen
uitrusten met volmacht aan den populairen admiraal Pieter van
der Does, om Spanje's West-Indische koloniën en de Spaansche
havens in Europa rechtstreeks aan 'te randen. Deze vloot werd
bemand met 8000 matrozen ·en 3000 soldaten. Juiçhend nam het
zeevolk dienst op deze armada, die bestemd als zij was om de Portugeesche en Spaansche kusten aan te vallen en van daaruit alle
handel ook dien van neutrale staten op Spanje en Portugal te
beletten, feitelijk een kapersvloot was. Met een dergelijke onderneming hoopten de Staten tevens een geldelijke vergoeding te vinden voor de drukkende oorlogslasten, die ons land verlamden.
Daar de Hollanders in die jaren reeds de vrachtvaarders van
Europa waren, en doorda't de Regeering met haar kapersvloot speciaal jacht liet maken op goederen, die uit Spaansche koloniën
kwamen - waaronder de tabak - moeten onze zeelui in dien
tijd wel bekend zijn geweest met het rooken, te meer ook daar men
weet dat het de Hollanders zijn geweest, die in dien tijd de tabak
in Azië brachten.
Ook langs andere wegen kwam het rooken tot ons. Immers
een Delftsch natuurkundige schreef aan Neander ( de schrijver van
Tabacologia), dat hij voor het eerst een pijp en een sigaar zag
rooken op de Universiteit van Leiden in 1590, waar deze mode
door Fransche en Engelsche studenten was ingevoerd.
Londen en Bristol waren in die dagen belangrijke zeehavens en
doordat langzamerhand het aanbod van tabak uit Brazilië, Florida,
Virginia en later ook uit Indië steeds toenam, daalde in Engeland
i
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de prijs, waardoor daar te landen he't gebruik ervan vermeerderde.
Hiermede ging gepaard een grootere vraag naar pijpen. In het
begin heeft men zich beholpen met pijpjes die uit de tabakslanden
meekwamen. Het is bekend dat de Spanjaarden en Portugeezen
de tabak in Brazilië zagen rooken uit een soor't houten pijp. De
kolonisten in Virginia deelden mede dat de Indianen rood steenen
pijpjes gebruikten. Ze brachten deze naar Engeland waar men ze nu
nog in een enkele verzameling terugvindt. Belangrijk in dit verband
is het, dat zich in de kleine verzameling oude steenen pijpen in
het stedelijk museum te Gouda, ook een vreemdsoortig rood steenen
pijpje bevindt. Het zou zeer interessant zijn indien dit pijpje eens
kon vergeleken worden met de bovenbedoelde Indianenpijpjes uit
de Engelsche verzamelingen. Aardig is ook hetgeen Ir. A. J. L.
Rutten in het tijdschrift "Eigen Volk" (pag. 118) v ermeldt omtrent
een tinnen pijpje met een zeer klein kopje. Het is niet onmogelijk dat
dit er een is uit een zeer vroege periode.
In Engeland werd reeds gedurende eeuwen gebruiksaardewerk
vervaardigd van een witte kleisoort, die men daar op verscheidene
plaatsen aantrof. Zoo b.v. in Straffordshire en v erder zeer veel
langs de Trent. Het was deze zelfde klei waarvan men in Engeland
volgens de beschrijving van Pritchard in de Wils' s Works Maga~
zine no. 11 blz. 110 de Steenen pijp ging maken.
We mogen aannemen dat de wit steenen pijp een specifiek
Engelsche vinding is ge\Yeest, •te meer daar we in geen enkel land
voor 1600 iets kunnen vinden dat op het fabriceeren hiervan wijst
en dit in Engeland omstreeks dat jaar reeds een belangrijk ambacht
was.
Pritchard heeft een uitvoerige studie hierover gemaakt en
ik ontleen hieraan verscheidene gegevens. Hij heeft gevonden dat
men einde 16e eeuw in Londen is begonnen met het vervaardigen
er van. Het gebruik van deze pijpjes werd zoo populair, dat er
al spoedig tientallen pijpmakers waren.
Maar niet alleen in Londen, doch ook in verscheidene andere·
havenplaatsen in het zuiden van Engeland werd het een goed'
ambacht.
In 1619 werden de Londensche pijpmakers in een gilde ver~·
eènigd. Zij hadden 1 Overman en 4 dekens en ongev eer 24 gilde~
broeders. Dit gilde voerde een wapen met een tabaksplant en ha d
als motto "Let brotherly love continue".
Het rooken nam sterk toe, niettegenstaande "Counter blaste"·
zooals men Jacobus I noemde het krachtig trachtte tegen te gaan..
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Maar het had den tijd mede, want toen in 1603, 1607, 1625 en
1636 er in Engeland besme'ttelijke ziekten uitbraken, moedigde men
het rooken aan, om: gezond te blijven.
In 1620 verkocht koning Jacobus I plotseling het monopolie van
het vervaardigen van steenen pijpen aan een Compagnie te Londen.
Dit was een groote slag, niet alleen voor de pijpmakers daar ter
plaa'tse, niaar vooral ook voor die in andere plaatsen van Engeland
zooals b.v. Bristol.
Het 'gilde te Londen werd daardoor schatplichtig aan deze
Compagnie terwijl de pijpmakers in andere steden vogelvrij ver~
klaard werden, indien zij hun ambacht bleven uitoefenen.
Deze dwaze daad van Jacobus I ,_, die te verklaren valt uit zijn
chronisch gebrek aan geld ,_, was, naar blijken zal, voor de opkoms't
der Goudsche pijpenindustrie van zeer veel belang.
De pijpmakers buiten Londen waren, zooals gezegd, hun leven
nooit zeker. Dit maakte dat velen hunner een uitweg zochten en
iedere gelegenheid aangrepen om hun land te verlaten.
Ik wil thans trachten de rol die onze goede stad "der Goude" in
de pijpenindustrie gespeeld heeft na te gaan. Ten einde dit be~
hoorlijk te kunnen doen dient in de eerste plaats het onts'taan er
van te worden opgespoord.
Reeds bestond er een zwaar vermoeden dat deze industrie uit
Engeland to't ons gekomen was. Het was n.l. aan vele ingewijden
bekend, dat er tal van uitdrukkingen en vaktermen 1) door de pijp~
makers gebezigd werden, die zonder ·twijfel van Engelsche oor~
sprong w:aren. Langen tijd bleef het hierbij en er werden langzamer~
hand verhalen over neergeschreven, waarvan men zeide, dat ze op
historische gronden berustten, doch die bij nader onderzoek in geen
enkel opzicht met de werkelijkheid klopten.
Het toeval wilde echter dat onze custos van het Archief, de heer
v. d. Kraats bij zijn werk een stuk tegen kwam dat ons geen twijfel
m,eer liet omtrent de herkomst der pijpenindustrie te Gouda.
Jammer gen,oeg was het stuk niet gedagteekend, maar de feiten
en omstandigheden, die de aanleiding tot het opstellen van dit
s'tuk waren, zijn opgespoord, waaruit is af te leiden dat het van
+ 1641 is.
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1) b.v.
cast
trimm
glase
soak

vormen.
netjes maken.
verglazen.
weken (v. cl. klei).

Een pijpmaker spreekt van "kasten".
.,tremmen".
.,glazen".
.,zo.Ken" etc.
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Het luidt aldus:
"Aan de Heeren de burgemeesteren der stede van der Goude
vertoonen in alle ootmoedigheid de gemeene soldaatsvrouwen van
wege hare mans... binnen deze stad in garnizoen liggende en
toebackspijpmakers ( zijnde ongeveerlijk tusschen de 40 en 50 in
getale) hoe dat haar mans sijnde Engelschen de voorsegde neringen
in 'toebackspijpmaken binnen dese stede hebbende gebracht. Welke
neringen alhier sooverre gevat en toegenomen dat het bijna een
van de beste hoofdneringen deser stede is geworden. Doch 't is
sukks dat zy supplianten in het seker bericht' zyn dat ·v erscheiden
bazen ende winkeliers van pijpmaken alhier doen maken hebben
zeker reques!t om te hebben een gilde, bij welke gilde sy alle de
Engelschen soldaten en vrouwen tot noch toe daarin gewrocht hebbende soeken uit te sluiten ( hoe grooter weldaad, hoe grooter
ondankbaarheid). hetwelk tdt hare supplianten totale ruïne soude
strekken als het meerendeel van hare bezwaard zittende met een
huis vol kinderen waarmede het niet mogelijk is op en soldaatsgage
voor ·te comen als geen ander handwerk is geleerd hebbende dat
ter Contrarie alle de burgers seer weinig uitgezonderd ( op het toebackspy;pmaken synde) een ander handwerk connen ende alsoo
sy supplianten alsnog gaarne buiten laste vande stad en de Godshuizen haar souden geneeren gelijk sy tot nog toe hebben gedaen
ende anders niet langer en souden conden doen, dat. .. mede in alle
de stadt met dat he't sedert de soldaten soodanig aan het werk
syn geweest soow,einig men van stelen in de stad gehoort heeft
ende sy niet liever en soeken dan onder haer gage te werken, soo
versoeken sy supplianten oo'tm·o edelijk dat Uwe Edele mogen gelieven in opmerkingen van hetgene voorsegt staat het toebackspypmaken van haar ende soldaten haar mans soo vry te laten, voor
diegene die haar werk willen geven als voor dezen hetwelk doende
etc." ( lnv. Arch. M 111 8 Gilden no. 11).
Uit dit verzoekschrift blijkt dat toen reeds 40 tot 50 Engelsche
soldaten met hun vrouwen het ambacht binnen onze stad · uitoefenden, zulks naast een aantal Gouwenaars die zich sterk genoeg
dachten om een gilde op te richten met 'terzijde stelling van de
Engelschen, die, zooals tevens duidelijk uit het stuk blijkt, het vak
bij ons brachten. Het vermoeden dat drt ambacht ·v an Engelsche
oorsprong is, is hiermede dus een bewezen feit geworden.
De sobere bewoording, waarin het stuk ,_ dat haast niet meer
te lezen is en danig door den tijd geleden heeft ,_ vervat is,
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spreekt boekdeelen en de wijze waarop de vrouwen opkwamen voor
het recht van hun mannen doet symipathiek aan.
Deze vrouwen kwamen voornamelijk op tegen dat deel van het
door de Goudsche pijpmakers ingediende ontwerp reglement dat
luidde:
,,Item dat in het gilde sullen wesen alle degenen die 'tegenwoordig
't ambacht van het toebackspypmaken opgezet ende voer meesters
werkende zyn ende zelfs gereedschap hebben en dat hij is burger
ende poorter dezer stede ende wesende ook geen soldaat."
Da't het schrijven der soldaten vrouwen niet heeft nagelaten
indruk te maken bewijst hetgeen te vinden is in het V roedschapsboek Ioopende van 1640-1649 op blz. 38 "op de requeste van de
gemeene tabackspypmakers deser stede versoekende een gilde te
mogen hebben. Is verstaen 't versoeck aff te slaen."
Gezien echter de onrust die er onder de pijpmakers heerschte,
vonden de burgemeesters het toch juist om zelf een regelement
samen te stellen, dat we terugvinden in het Keur en Ordonnantieboek B III Si fol. 125 van eind November 1641. De inhoud hiervan
is zeer eenvoudig, het bes'taat slechts uit 8 artikelen en regelt het
leerlingschap, zegt iets over het aannemen van werkvolk, terw~j]
het ten slotte een verbod inhoudt tot het namaken van elkanders
werken.
Hoewel officieël nog geen gilde, is di1t toch wel de grondslag
geweest waaruit 20 jaar later het 9.ilde is opgekomen.
Met dit stuk hadden we echter nog niet gevonden wanneer het
ambacht in Gouda kwam. Een uitvoerig onderzoek in het Archief
was daarvoor noodig , waarbij ik een dankbaar gebruik maakte van
het belangrijke feitenmateriaal ,dat de Heer van de Kraats in den
loop der jaren had verzameld. ·
Om dit tijdstip wat nauwkeuriger te kunnen bepalen, dienen we·
eerst vast te leggen wat die Engelsche soldaten hier deden en
wanneer zij hier kwamen.
H et is bekend dat onder Maurits en Frederik Hendrik vele
Engelschen zich als soldaat in onze legers bevonden. Dit was ook
wel reeds het geva l in 1572 onder Prins Willem van Oranje, doch
zoover behoeven w e niet terug te gaan, daar we reeds zagen dat
in Engeland de eers'te steenen pijpen pas in 1599 werden gemaakt.
De Engelsche soldaten kunnen het dus eerst na dat jaar naar
Gouda gebracht hebben.
Pas in 1606 vinden we weer een vreemde compagnie soldaten
binnen Gouda.
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Dit was in den tijd even voor 't twaalfjarig bestand, toen het
met 's lands middelen al bijzonder slecht gesteld was. De Noorde~
lijke Gewesten waren haast niet meer in staat den eindeloozen
oorlog krachtig voort te zetten. De schuldenlast van Holland - het
gewest da't meer dan de helft der thans reeds tot 10 m,illioen gulden
•~ jaar sgestegen oorlogskosten placht te dragen - was tot 26 mil~
lioen gestegen, en nog altijd verlangden de militaire leiders meer
geld, daar zij van meening waren dat ~og 4 à 5 millioen 's jaars
meer noodig waren om werkelijk voordeel te kunnen behalen. De
Sta'ten van Holland oordeelden dat een verzwaring der belastingen
onmogelijk was: de grens der draagkracht was bereikt.
Men trachtte dus een deel der lasten af te wentelen door de
soldaten naar de Steden te dirigeeren, waar zij op kosten dier steden
moesten worden ingekwartierd.
Ook Gouda bleef dit niet bespaard en in November 1606 ver~
scheen de eerste Compagnie soldaten voor de poort. De Vroedschap
heeft toen danig over de vraag gedelibereerd wat te doen, te meer
daar men er over het algemeen slechte ervaringen mee had opge~
daan, vooral ook door dat de soldij van dergelijke troepen 's winters
meestal niet betaald werd en de stedelijke regeeringen de grootste
fnoèite hadden om de daarui't voortvloeiende ongeregeldheden tegen
te gaan.
We lezen dan ook in 't vroedschapsboek ( 1601-1609) folio 91.
Novembris 1606.
"Op huyden is mijn Heeren van de Vroedschap voorgedragen, soo
dat voor de Stadt is, een compagnie Schotsche Soldaten van den
Lyeutenan't Colonne! Hinderson. Ende dattet schijndt, dat alhier
gedistineert syn drije compagnien. Ende is oversulx omme gevraegt,
off men de voors compagnie van Hinderson sal inlaten. Ende soo
verre als er meer comen, off men die mede sal innemen, off niet.
Waer op gedillebereert synde, geresolveert is. Dat men sal innel?len
tot drye compagnien .toe, maar meer niet 'tenware in tyden ende
wylen om redenen anders mochten worden geaccoordeert."
Het was voor Cauda, zooals trouwens ook voor andere plaatsen,
een hoogst onaangename tijd als men dergelijke bezettingen binnen
de wallen had.
W a't de financiën betreft verkeerden de steden en ook Gouda
toch reeds in beroerde omstandigheden. Men moest dan ook hier
ter stede steeds strijden om de drukkende lasten zoo laag mogelijk
te houden. Zoo lezen we in het V roedschapsboek op 7 Maart 1607
( fol. 96 verso) genotuleerd:
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"Eerst aangaande off men boven de geconsenteerde versterckinge
der volx van oorloghe te voet ten dyenste der vereenigde landen
ten getale van ·vyftig duysent mannen by versterckinge van oude
ende ligtinge van nyeuwe Compien, noch soude moghen lichten
omtrent thyen duysent mannen. Is verstaen niet raedtsaem te wesen
meer volx aan te nemen voor ende aleer dat men weet, waer van
de penningen sullen comen, daer de selve mede souden worden
betaelt."
In die zelfde vroedschapsvergadering werd ook gesproken over
een ander punt dat in de Staten ter sprake zou komen n.l. het aannemen van Waardgelders 1).
De opdracht aan Gouda's afgevaardigden was kort maar
duidelijk:
,.Nopende 't aannemen en onderhouden van deze duysent soldaten Landsaten, in de Staten van Hollandt en West Vryeslandt
tot waertgelders volgens zeker voorgaende voorslag. Is vers'taen
't selve niet raedsaem te wesen maar wordt goedsgevonden dat men
ze zouden nemen in àctieven dyenst van 't Landt buyten las't e van
de Steden."
Maar ook de, door de vreemde troepen bedreven wandaden bezorgden veel last: aan hen. die voor de orde hadden te waken.
De te Gouda ingekwartierde Engelschen waren niet van de beste
soort, het was een onbetrouwbaar slag menschen. Zij konden hier
leelijk huishouden en het waren vreemde snuiters die de burgers
territoriseerden waar zij maar konqen.
Het is dan ook geen wonder dat vanaf het verschijnen van deze
troepen we geregeld over hun gedragingen kunnen lezen in de
verschillende in he't archief berustende stukken.
Zoo vinden we op 7 October 1607 in het V roedschapsboek op
folio 107 verso .
.. datter een soldaet van de engelse compnie hier binnen in garnisoen liggende gevangen is ter saecke van valsche munte".
In 't kam'e rboek van 13 December 1608.
"Jan de Engelsman in de Sack is aengeseydt cl.at de soldaten
't syn huyse gelogeert ·gestolen hout hebben ingebracht."
In dat van 2 Februari 1609.
"Op den Landdrost ende syn Leutenant is versocht met 5 of 8
van zyn dienaars, den baljuw me't syn dienaars te assisteeren om
1) Onder "waerdgelders" werd verstaan krijgsvolk, dat door de steden
moest worden onderhouden, in tegenstelling met "soldaten" die door het land
betaald werden.
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's nachts omme te gaen ten einde de dieveryen en Straatschenderyen
JI\Ogen werden geweerd."
"Leutenant van Panthon en Roques is aengeseyd dat zy heur
soldaten hebben te doen blyven na de nachtklokke van de
straat."
Op 4 Maart 1609.
"Cornelis Florisz wachtmeester klaagt over de dieveryen van
de wacht."
26 Maart 1609.
Olivier de Snyder achter de Vischm:a rkt klaagt dat binnen de
stad is, de soldae't: die syn mantel gestolen heeft ende ouck die de
schildwacht hield. Hem is aengeseyt dat hy maekt te kryge sertificatie dat het deselfde zyn."
We weten dat al die misère met de solda't'en in Gouda en ook
elders zijn oorzaak vond in de slechte betaling. Als de legers onder
Maurits uittrokken, moesten de troepen soms weken wachten voor
het geld uit den Haag werd gezonden en 's winters als de Steden
met de militairen werden opgescheept, was het ook al niet v eel
beter.
We kunnen ons indenken dat deze toestand zich wijzigde zoodra
deze soldaten of ·hun vrouwen iets gingen verdiénen door de uitoefening van een ambacht. Het opmerkelijke is nu dat, in het rekest
van de soldatenvrouwen nadrukkelijk gezegd werd, dat het stelen
aanmerkelijk verminderd was sinds zij en hun mannen zich op 't
pijpmaken toelegden.
·
.Bovendien is uft de archiefstukken duidelijk waar te nemen dat
de dieverijen en dergelijke door Engelsche soldaten begane misdrijven langzamerhand afnamen.
Ze kwamen n.l. geregeld voor tot 1610, daarna tot 1618 sporadisch, terwijl voor zoover we konden nagaan na dat jaar ze in het
geheel niet meer genoemd werden.
De .vroegste gegevens over tabakspijpmakers vond ik in het
protocol van den no't aris Dom. Douw (no. 100 stuk III)
op 20 April 1621. Het gold hier een contact van samenwerking tusschen Willem Barentsz, engelsche tabackspypmaker
en Jan Smith engelsche verwer, waarbij eerstgenoemde o.a .
op zich nam het pijpm,a ken aan Smith te leeren. Om'trent deze
Barentsz is nog te vermelden dat uit een stuk van 1625
blijkt, dat hij het vak in dat jaar te Gouda al sinds 8 jaar
uitoefende, dus reeds sinds ongeveer 1617. In het kamerboek van
Politiemeesters van 1625 wordt n.l. een kwestie behandeld tus-
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schen hem en Willem Hoppe over een pijpenm,erk. We lezen daarin
"seggende voornoemde Willem Barentszoon, dat hy wel acht jaren
binnen dezer stede toebackspypmaken gehanteerd heeft onder
teycken van "de gecroonde roos."
Deze Barentsz stierf in 1625. Zijn vrouw Maryntje Jaspers overleefde ·hem en trouwde nog twee malen, eerst met Willem Flodt
engelsch pijpmaker en daarna met Jan Jacobse Verhey eveneens
pijpmaker doch van Hollandsche origine.
Omtrent meergenoemde Jan Smith hebben we verder niets meer
gevonden. Mogelijk is hij weer naar Engeland vertrokken, want
er bestonden nog steeds banden met het moederland. Hiervoor
vinden we het bewijs in gemeld contract van 1621, waar v.re lezen:
"Wel verstaende dat hij alleenlicken in de voors seven jaren eens in
Engelant wel sa! mogen trecken. Mits hem wederom spoeyen binnen
acht off thien weecken ten alder ]angsten, op pene van vijftich
gulden als voeren."
Na 1621 vinden we in de stukken tal van Engelsche pijpmakers,
hetgeen te verklaren is uit het reeds genoemde optreden van
Jacobus I in 1620 en uit het dienstnemen van honderden Engelschen
in de legers van Frederik Hendrik, die zich opmaakte om deel te
nemen aan de dertigjarige oorlog.
Het is trouwens ook mogelijk dat zij behoord hebben tot de 4
Engelsche regimenten die reeds in 1616 onder Maurits dienden.
Deze - en ook later Frederik Hendrik - noemde deze regimenten
het bolwerk van onze Republiek. Het ;preekt dus vanzelf dat bij gezagsondermijning een beroep op deze manschappen werd gedaan.
Dit deed dan ook Maurits in den strijd tusschen de Remonstranten en contra Remonstranten. Na de overwinning der contra
Remonstranten diende te Gouda de Regeering veranderd te
worden, daar deze stad tot heden een zeer sterk Remonstrantsch
bolwerk was geweest.
Maurits kwam voor dit doel op 1 November 1618 naar Gouda.
Hij stelde nieuwe Burgemeesters aan, liet de schutterij de belofte
van trouw afleggen waarna hij de stad verliet met achterlating van
troepen om de orde te bewaren. Terwijl deze soldaten de kerken
bezetten, konden de contra-remonstrantsche predikan't Sonneveldt
en diens collega's hun godsdienstoefeningen houden.
Daar het echter in de stad roerig bleef. moest om versterking
gevraagd worden; en wederom kwamen twee compagniën voetknechten binnen der Goude. Het is zeer wel mogelijk dat Willem
Barentsz en de andere Engelsche pijpmakers met een dezer troepen
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naar Gouda zijn gekomen om langzamerhand hier het ambacht van
pijpmaken te gaan uitoefenen.
Maar waarom begonnen die Engelschen nu juist in Gouda met
het pijpmaken en waarom niet in andere steden.
Waarschijnlijk was dit gelegen in het feit dat in Gouda veel
pottenbakkerijen waren, en zoodoende hier een g1_1nstige bakgelegenheid aan de pijpmakers ten dienste stond.
Tot zoover de inleiding 1) van de geschiedenis van een der merkwaardigste ambachten die Gouda gekend heeft en die hoewel niet
meer in den omvang van vroeger, zich to't op heden heeft weten
te handhaven gedurende meer dan drie eeuwen, en den naam van
onze stad tot ver over onze grenzen bekend heeft gemaakt.
D. A. GOEDEWAAGEN.

1) Naast de bronnen uit het Gemeente Archief te Gouda, y,rerd de volgende
literatuur geraadpleegd.
Archaeological Journal 1900-1901.
Historie der Reformatie Deel III. G. Brandts.
Scots Brigade in Holland. Volume I.
Wills· Works Magazine vol 2. No. 11 blz. 110.
,. 2. No. 12, blz. 157.
Het S_taatsche Leger 1568-1795. Ten Raa en de Bas.
De kleine Rookpijpjes, Dr. R. Westerhoff.
The Pipe Book, Alfred Dunhill.

