
OVER DEN AANVOER VAN KLEI 
VOOR HET PIJPMAKERSGILDE 

Voor de vervaardiging van Goudsche pijpen is een witbakkende 
klei steeds onmisbaar geweest. In Nederland wordt nergens wit
bakkende klei aangetroffen. AI onze kleisoorten zijn ijzerhoudend 
en geven na bakking een licht gele, roode of roodbruine kleur; de 
gewone bloempot is hier een goed voorbeeld van. De klei voor de 
Goudsche pijp is dan ook s,teeds vanuit het buitenland betrokken. 
Wi'tbakkende kleisoorten worden onder meer in Engeland, Duitsch
land en België gevonden. Maar niet alle witte klei is voor dit doel 
geschikt. 

In de natuur treft men tal van tusschenvormen aan en het zou 
ons te ver voeren om hier nader op in te gaan. Voor ons doel is . 
het van ·belang te weten, dat er verschil bestaat tusschen kaolin 
en klei, en dat er k\eisoorten zijn, die men door hun zuiverheid 
rekent tot kaolin. De Engelsche klei.nu, die de eerste pijpmakers 
gebruikten, rangschikt men onder kaolin. 

In de 17 e eeuw kende men dit onderscheid niet en nam men in 
de praktijk alleen maar de physische eigenschappen waar, n.l. de 
plasticiteit en de krimp. 

De pijpmaker liet van den beginne af zijn pijpen bakken bij den 
pottenbakker. Deze achtte zijn oven gaar, zoodra het lood, waar
mede hij zijn aardewerk had bedekt, glad was gebrand. Dit moment 
nam hij waar, wanneer de kleur van de vlam, die zich gedurende 
het stookproces uit de kijkgaten drong, een bepaalde gloed bezat. 
De pijpen werden dan ook tegelijk als gaar beschouwd. Dit was 
zuiver ervaringswerk. Men weet thans, nu men over andere hulp
middelen beschikt om de juiste warmte te meten, dat deze tempe
ratuur rond 970° C. lag. 

Maar iedere klei heeft bij een ·bepaalde temperatuur zijn eigen 
krimp en dichtheid. Kaolin moet men, om een tamelijk behoorlijk 
product te verkrijgen, minstens op een temperatuur van 1200° C. 
bakken, terwijl z.g. Keulsche aarde reeds bij. 970 C. een betrekkelijk 
groote krimp en dichtheid heeft bereikt, geschikt voor de steenen 
pijp. 

Dit wetende zal het duidelijk zijn, dat pijpen vervaardigd uit 
Engelsche klei ( kaolin) en gebakken in onze oude pottenbakkers-



48 

ovens ·bij een temperatuur van rond 970° C. niet sterk kunnen zijn. 
En dit waren deze pijpen dan ook inderdaad niet. Om die reden 
vindt men weinig -gave exemplaren uit de beginperiode terug. 
Meestal zijn het slechts kopjes geheel zonder, of met een eindje 
steel. Pijpen op deze wijze vervaardigd, waren dan ook broze 
geva1len, die den tand des tijds niet konden weerstaan. De stelen 
waren in den aanvang bijzonder lomp en dik, de reden hiervan was 
dat het materiaal het niet anders toeliet. 

Een geoefend oog kan aan pijpenresten, die men zoo hier en 
daar vindt, duidelijk waarnemen of men met een pijp uit kaolin 
dan wel met één uit een mengsel van Duitsche klei te doen heeft. 
Kaolin, die in kneedbaren toestand minder plastisch is dan Keulsche 
aarde, is moeilijker te verwerken. 

Pijpen uit kaolin vervaardigd, zijn dan ook pokdalig en vertoonen 
dikwijls plooien. Duitsche klei laat zich daarentegen veel gladder 
in de koperen vormen uitpersen. 

Het gebruik van de engelsche grondstof was -met de techniek 
naar ons land gekomen. De Engelschen gebruikten in den aan
vang bij voorkeur engelsche klei. Het is bekend dat een engelsche 
dokter, -die zich in 1615 in Rotterdam 1 ) had gevestigd, pijpaarde 
uit zijn geboorteland importeerde, naast steenkolen uit Wales. De 
eerste pijpmakers in Holland hingen, wat de levering van engelsche 
klei betrof, geheel af van den importeur, terwijl in Engeland zelf 
de pijpmakers de keus padden tusschen meerdere soorten. Daar 
kwam nog bij, dat de importeur deze klei niet uitsluitend voor pijp
makers invoerde, maar aanvankelijk voor geheel andere afnemers, 
zoo b.v. voor de papierindustrie en als vulaarde voor de volmolens. 
Daarbij werd gelet op de bleekende werking, een eigenschap die bij 
de pijpenfabrikatie geen rol speelt. 

Toch moeten de engelsche pijpmakers ook in ons land al spoedig 
andere kleisoorten hebben gebezigd. Allereerst de keulsche aarde, 
die ze in de goudsche pottenbakkerijen zoo algemeen zagen toe
gepast. 

Blijkbaar werd ook uit de Zuidelijke Nederlanden klei betrokken. 
We vinden althans vermeld, dat de pijpmakers klaagden, dat zij 
sinds de sluiting der licenten, dus na de maatregel van 1625, 
moeilijkheden ondervonden, doordat de aangevoerde pijpaarde her
haaldelijk vervalscht en onbruikbaar was. 

Zeker is het, dat de klei, waarmede men werkte, langzamerhand 
vervangen werd door andere en dat de .kwaliteit van de pijp beter 
werd. De samenstelling, die aanvankelijk alleen uit engelsche klei 
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bestond, werd geleidelijk aan gewijzigd, terwijl omstreeks 1660 zoo 
goed als geen kaolin meer werd toegepast. De pijpen werden sinds
dien vervaardigd uit een mengsel van grootendeels keulsche, met 
een weinig maastrichtsche en soms ook rozendaalsche aarde. De 
maastrichtsche klei kwam uit de Ardennen via Maastricht per schip 
naar Gouda. De rozendaalsche was klei uit Doornik, die via Rozen
daal werd aangevoerd. Het totaal gebruik van deze beide klei
soorten was aanzienlijk _veel minder dan van de keulsche. Maar 
door alle jaren heen is de belangrijkste grondstof voor de goudsche 
pijp toch de keulsche aarde gebleven. 

Aanvankelijk leverde Rotterdam als stapelplaats de grondstof. 
Dit was, zoolang men alleen engelsche klei gebruikte; hoelang dit 
heeft geduurd, is nie,t nauwkeurig na te gaan. Maar de importeur 
Francois Jansz. Davids te Rotterdam kreeg 21 Januari 1627 voor 
8 jaar octrooi tot alleen-verkoop van tabakspijpaarde binnen de 
Republiek. Tot 1635 toe zou men op dezen Davids zijn aangewezen 
geweest. In den aanvang hadden zich dan ook verscheidene engel
sche pijpmakers in Rotterdam gevestigd, waar zij de klei gemak
kelijk konden betrekken. In Gouda was het aantal pijpmakers in 
den beginne niet grooter dan in Rotterdam. En gevonden pijp
fragmenten van Willem Barends toonen duidelijk aan, dat deze van 
engelsche klei waren vervaardigd, maar Willem Flut, zijn opvolger, 
heeft zeker reeds met duitsche aarde gewerkt. Een bewijs hiervoor 
vonden we in het feit, dat Flut een maand voor zijn overlijden nog 
525 ton kleulsche aarde, hollandsche maat, opgedaan had. Dit was 
9 October 1631 2), dus 4 jaar voordat het octrooi van Francois 
J ansz. Davids eindigde. Er wordt in dit stuk niet van "pijpaarde" 
gesproken, maar men gaf deze nog dezelfde naam, waaronder de 
pottenbakkers ze steeds betrokken. Opvallend is, dat we in 1635, 
dus juist het jaar als het octrooi van Davids afloopt, lezen dat men 
er over denkt een impost "op de aerde daer van de tabackpijpen 
werden gemaeckt" te gaan heffen 3) .. Vanaf dat moment vindt men 
veel meer over klei vermeld. In 1636 4 ) ·blijkt er een kleimeter voor 
de pijpaarde te zijn aangesteld, nJ. Jasper Joosten. Deze is meter 
van de .,touback ende volaerde". De pijpmakers echter wilden aan 
dezen Joosten niets betalen, indien zij klei uit een andere plaats 
betrokken, en daar reeds meetloon hadden betaald. De meter kwam 
hier tegenop en zond een request in bij de vroedschap en vroeg, 
of hij in het vervolg van de klei, die in Gouda binnen werd gebracht, 
maar elders was gemeten, half geld mocht beuren. Hem werd toe
gestaan "een oort stuver voor iedere ton vol ende pijpaerde" te 

4 
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vragen. De pijpmakers verzetten zich hiertegen, maar de Vroed
schap hield voet bij stuk. 

Hier werd dus nog gesproken van "vol-ende pijpaerde .. , die in 
een andere stad zou zijn gemeten. Mogelijk doelde men hier op 
engelsche klei, die in Rotterdam werd gekocht. Een jaar later 
bleken de kwesties over het meetloon een dergelijke omvang aan
genomen te hebben, dat de Vroedschap het noodig vond een keur 
voor de vul-, tabak- en plateelaarde op te maken en van de pui van 
het raadhuis af te lezen. 

In deze keur sprak men van 3 verschillende kleisoorten 5): 

1 °. De vulaarde voor de volmolens; 
2°. De tabakaarde voor de pijpmakers; 
3°. De plateelaarde voor de pottenbakkers. 

De meter had den eed moeten afleggen, en was dus als "geswoore 
meter" officieel aangesteld. De eed luidde als volgt 6): 

"lek belove ende sweere in het meten of wegen der aerde 
den kooper noch den verkooper geen schade of ongelijk te 
sullen doen, maar ieder in de maten en gewichten te geven 
het gene hem toekomt ende voorts alles te ·doen dat een goed 
ende getrouwe meter schuldig is ende behoort te doen". 

Er mochten geen verkoopen of leveringen van klei binnen Gouda 
plaats hebben of de Illeter zou hiervoor 1 stuiver voor iedere ton 
ontvangen. 

De •eene helft van deze stuiver per ton moest door den kooper en 
de andere door den verkooper worden betaald. Indien zij zich hier
aail' onttrokken, stond hierop een boete van 6,,....., Gld. voor ieder. 

Het meten van de klei ging per ton, en men had als vaste maat 
een hollandsche harington. Precies werd omschreven hoe de meter 
had te handelen: 

"ende in het meten dezelve ton twee maal schudden, eens half 
vol ende tweedemael bijna vol, zijnde ijdermael met drie stooten 
tot dat de selve tot de kant toe sal vol sijn, met een stock 
van negen Stadtduijmen boven de kimmen." 

Wanneer de pijpaarde in één adem wordt genoemd met de vul
aarde begrijpen we, dat hiermede engelsche klei wordt bedoeld. 
Maar we zien uit de keur, dat de duitsche aarde meer algemeen 
was geworden, want er wordt in gesproken van Tabakspijpaarde en 
Pia teelaarde "die gemeendelijck in grooter stucken is bestaende." 

Dit is een aanwijzing omdat de engelsche klei meer aan grond 
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doet denken en met een schop moet worden verwerkt. De duitsche 
klei daarentegen wordt uit de groeve gestoken en wordt daardoor in 
grootere brokken (schollen) aangevoerd. 

Er waren ook kleisoorten, die gewogen werden. De meter zorgde 
dan voor de schalen en gewichten. Zelfs het vervoer van pijpaarde 
van den kleiverkooper naar den pijpmaker geschiedde onder zijn 
controle. Ook ,dan ontving hij voor iedere ton 1 stuiver 7 ). 

In 1636 waren er reeds twee officieel aangestelde meters, die 
zich streng aan de instructies en ·het reglement moesten houden. 
Ze mochten den kooper of verkooper geen gunst bewijzen, evenmin 
kwaad bejegenen. 's Zomers moesten ze 's morgens om 6 uur be
ginnen tot 12 en vervolgens· van 1 tot zonsondergang. 's Winters 
begon het werk om 8 uur. Ook was er een b epaling voor de volgorde 
van lossen, omdat er soms meerdere schepen tegelijk voor den wal 
kwamen. Een dagboek moesten ze aanhouden en alles noteeren, wat 
er door hen werd gelost. Wekelijks moesten de meters afrekenen 
en elkaar op de hoogte houden, voor wie ze hadden gewerkt. De 
werkzaamheden werden op volgorde van binnenkomst verricht, 
zodat de meters nooit vooraf afspraken konden maken welk schip 
het eerst onder handen moest worden· genomen. 

U~t den aard der zaak gingen verscheidene handelaren in Gouda 
klei voor eigen rekening koopen, om -deze weer aan de pijpmakers 
te verhandelen. Zoo lezen we van een David Ruyssaer s) , een 
Mathys Dijvoort 9) en een Johan Balbian 10), alle handelaren in 
pijpaarde. Het zijn soms heele bedragen die hiermede gemoeid 
waren. Bijvoorbeeld de pijpmaker Jan Jansz Duijst heeft een schuld 
van 600,,......., Gld. aan Johan Balbian voor ontvangen ,pijpaarde. Maar 
die leveringen van klei door handelaren waren dikwijls een bron 
van kwesties. Vooral bij Mathys Dijvoort was dit het geval. Hij 
leverde nogal eens klei "vol houtgens". In 1642 had hij een half 
schip gekocht met die fout 11) en in 1647 klaagden de pijpmakers 
Hendrick Daniels van Steijn en Jan Jacobsz Coppendraeijer, da t zijn 
klei niet bruikbaar was. 

Het zou interessant zijn indien tusschen de boeken van het ·gilde 
nog een dagboek van een der meters aanwezig was geweest. Men 
zou daar belangrijke gegevens omtrent het verbruik hebben kunnen 
vinden. Dit is jammer genoeg niet het geval. Toch geeft een aan
teekening 12 ) in het Kamerboek van 1646 een aardig beeld van de 
soorten klei die toen zooal werden verwerkt. 

.. Dirck dirx Hensbeeck heeft overgeleverd deze naervol
. gende notitie. 
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Den 10° November 1646 gemeten 1517 tonnen Rosendael
sche aerde, 

Den laatsten November gemeten 286 tonnen engelsche aerde 
voor Frans jansz." 

Hoogstwaarschijnlijk betrof dit een zending klei van den ons 
reeds bekenden importeur Francois Jansz. Davids uit Rotterdam, 
daar ter plaatse gemeten door Dirck dirx Hensbeeck. Hiermede 
werd vastgelegd, dat deze klei in een andere plaats reeds was 
gemeten en dat de kleimeter in Gouda hiervoor dus maar een halve 
stuiver per ton zou mogen rekenen. Wij zien hier ook uit, dat het 
gebruik van engelsche klei in 1646 nog vrij belangrijk was. De klei 
kwam toen nog niet regelrecht uit het land van herkomst en werd 
veelal overgeladen. Hierdoor werd ze dikwijls verontreinigd, het
geen hij de fabrikatie hinderlijk was. Zoo werd ook dikwijls de 
duitsche klei in Dordrecht overgeladen en door marktschippers naar 
Gouda gebracht. Maar hoe grooter deze hoeveelheden werden, des te 
lastiger werd de oude wijze van vervoer. Eenige pijpmakers kwamen 
toen op het idee gezamenlijk klei uit Duitschland te betrekken. 
Zij gingen overeenkomsten aan met schippers, -die volle ladingen 
uit het land van ·herkomst naar Gouda brachten. We komen dit het 
eerst tegen in 1666 in de protocollen van notaris Straff in 't Veldt. 
Maar uit een aanteekening 13) van 1669 weten wij, dat ook in 1664 
een dergelijke overeenkqmst was gemaakt. Mogelijk heeft men in 
de aanvang dit niet notarieel vastgelegd. Deze stukken zijn zeer 
belangrijk door de vele namen van pijpmakers en de hoeveelheden 
waarvoor ze contracteerden. Om een indruk te geven van een derge
lijk contract willen we dat van 1666 in haar geheel overnemen. 

Not. Arch. N° 243 fol. 125 

Notaris N. Straff in 't Veldt 
4 Juli 1666. 

"Op huijden den 4 Juli A 0 1666 soo bekende Willem van 
Houten, schipper van Ceulen, vercogt te ·hebben aen den 
ondergeschreven pijpmakers ter Gouda ende bekenden ge
cogt te hebben de navolgende pijpaerde .. 

Te wetem 

Pieter den Hagenaer in 't jaar 90 ton 
Jan Medtfort in 't jaar 90 ton 
Michiel Medtfort in 't jaar 72 ton 
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Arien Sonnenvelt in 't jaer 80 ton 
Eeuwout Pietersz. in 't jaer 50 ton 
Jonas de V,riendt in 't jaer 100 ton 
Hendrick Stevensz. in 't jaer 75 ton 
Jacob Michielsz. - in 't jaer 140 ton 
Gerrit Cock in 't jaer 60 ton 
Dirck Cornelisz. Vakk in 't jaer 60 ton 
Jan Cornelis Soutman in 't jaer 60 ton 
Jeroen Jansz. in 't jaer 90 ton 
Pieter J ansz. in 't jaer 60 ton 
Neeltje Bloc huijsvrouw 
van Claes Ariensz. in 't jaer 75 ton 
Jan Jacobsz. Mol in 't jaer 60 ton 

Ende dit voor den tijt van 3 jaren te weten 1667, 1668, 1669. 
Ider ton voor acht ende veertich stuvers onder conditien dat den 
vercooper het meetgelt in 't geheel alleen betalen zal ende dat hij sal 
gehouden sijn van de voors. veroogte aerde drie mael 's jaers aen 
ieder leverantie te doen, d'eerste op Meije 1667, de tweede omtrent 
St. Jacob ende de derde omtrent Alreheiligen tekkens een week 
3 à 4 onbegrepen, waer en boven den vercooper noch eens sa! 
leveren in dese jare 1666 te weten omtrent Alreheiligen ten prijse 
voors. daer · van ider sal ontfangen pro rato ende naer advenant 
de hier vooren gestelde nombre, met vorder expresse conditie dat 
de voors. vercooper gehouden sal wesen de voors. aerde te leveren 
soo goet als iemant doet weten goet ende leverbaer to,t contentement 
van de coopers daer en tegens d!e voors. coopers bij de leverantie 
van de aerde gehouden sullen sijn terstond betalinge te doen in 
contanten gelde voor soo veel elck ontfangt hijer onder ende tot 
versekerheijt van desen verbindende de voors. vercoopers en coopers 
respective hunne personen ende generale presente ende toecomende 
goederen tot bedwangh van den Hove van Hollant ende alle Ge
rechten. 

Alles opregt. In oirconde desen bij henlieden onderteijckent ten 
dage ende jare voors." 

Hieronder volgen de handteekeningen, waarvan die van Arien 
Sonnenvelt en Neeltje Bloc met een kruisje waren gezet. 

Toen dit contract was geteekend kwamen nog 1 andere pijp
makers· zich aanmelden, dit waren: 
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Claes Jansz. Bos in 't jaer 90 ton 
Abraham Divorne in 't jaer 90 ton 
Steven Woutersz. Bel in 't jaer 100 ton 
Andries Jansz. van den Berg in 't jaer 90 ton 

Terwijl in 1668 zich nog 2 aansloten n.l. 

Jan Cornelisz. Westendorp in 't jaer 60 ton 
Abraham J acobsz in 't jaer 60 ton 

Ten slotte kwamen in het laatste jaar nog 3 erbij en wel: 

Pieter Dammansz 
Pieter Leendertsz. v. d. Jagt 
Goossen Oinghemans 

in 
in 
in 

't jaer 
't jaer 
't jaer 

30 ton 
60 ton 
60 ton 

Deze schipper bracht waarschijnlijk een goede klei mee, anders 
waren die 9 pijpmakers er niet toe gekomen om mede het contract 
te ondel'teekenen. Ook daar waren er weer enkele onder, die geen 
handteekening konden zetten, en dit met een kruis of een enkele 
drukletter deden. 

Behalve nu over dit schip van Willem Jarisz. van Houten vinden 
we bij denzelfden notaris 1.4) dat schipper Bartholt Oldenrogge in 
1668 een zelfde contract vóor 3 jaar afsluit met 22 pijpmakers. D e 
hoeveelheden waarvoor zij inschreven waren grooter dan die, voor
komend op het contract van schipper van Houten. We zouden hier
uit de gevolgtrekking kunnen maken, dat dit een 20-tal van de be
langrijkste pij,pmakers uit Gouda waren. 

In 1669 was het schipper '15 ) Wouter Woutersz die weer met 
26 andere pijpmakers een oViereenkomst maakte, terwijl in 1670 
Evert Claasz. schipper op Keulen op zich nam voor 35 menschen 
klei naar Gouda te brengen. Een aanteekening bij denzelfden notaris 
zegt ons, dat Bartelt Oldenrogge in 1664 schipbreuk leed op den 
Rijn voor Rijnberg. Hij had toen voor 22 pijpmakers klei gehaald 
voor een totale waarde van 1191 . .- Gld. 

Uit dit alles zien we wel, hoe .deze industrie rond 1670 was 
uitgegroeid. Hoewel deze gegevens nog niet op volledigheid kunnen 
bogen, volgt hier een lijst van de verschillende pijpmakersnamen 
met de kwantiteiten klei en het jaar waarin zij voor 3 jaar achtereen 
teekenden. 



Arien Jansz v. d. Aerde 1 
Jan Abrahamsz. . . 
Hendrick Abrahamsz. 
Jan Jacobsz. v. d. Aerde 
Arien Jacobsz.v.d.Aerde 
Frans Jacobsz.v.d.Aerde 
Gilles Thomasz. v. d. 

Aerde 
Ouwen Andriesz. • • 
Hendrick Jansz. den Boer 
Steven Woutersz. Bel 
Neeltje Bloc . • 
Claes Jansz. Bos 
Hendrick Bijlant 
Andries Jans v.d. Bergh 
Jan Willemsz. Bruggen . 
Simon Simonsz. Baers • 
Dirck Willemsz. Bock-

hoven .. ••.•. 
Andries Jansz. v.d.Bergh 
Jacobsz. Coppendraeier. 
Gerrit Cock . . . . . . 
Simon Martensz. Cunst • 
Jacob van Cleef . . • . 
Marritge Dominicus van 

Jan •• 
Pieter Dammasz. 
Abraham Divorne . 
Goossen Dinghemans 
Lijsbeth Dongen 
Jan Jansz. Duyst • . . 
Govert Davitsz. Duijm-

bruck • . . • • • 
Jeroen Jansz. Espeel . 
Herman Gabriels •• 
Claes Jansz. de Geus . 
Pieter J oosten de Gaij 
Hendrick Godvree . 
Thomas Groen 
Jan Hendricksz .. 
Steven Hendricksz. . 
Pieter den Hagenaer . 
Daniel van Hoorn . 
Simon Andriesz. Haukes 
Jacob Jansz. Haes . • 
Jan Jonasz .. 
Hendrick Jansz .. 
Abraham Jacobsz •. 
Jeroen Jansz .. 
Pieter Jansz. . . • . . 
Pieter Leendertsz. v. d. 

Jagt .... 
Jan Willemsz. Lunen

burgh . .•.•.• 
Willem Stevensz. de Jonge 
Cornelis Stevensz. de 

Jonge • . • 
Wed. van Jonge Jan 
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1664 1666 1668 1669 1670 
schipper schipper schipper schipper schipper 
Olden- v.Houten Olden- Woutersz. Claesz. 
rogge rogge 

20 ton 

27 

100 
60 

onbe
kend 

35 

75 

100 

75 
go 

go 

90 • 
60 

go 
30 

60 
90 
80 

60 

120 

60 
60 
6o 

90 

100 

120 
80 

80 

120 

50 
150 

8o 
40 

60 

40 

20 
60 

30 
25 
60 
50 

IOO 

120 
120 

100 

20 

40 

IOO 



Hunck Cornelisz. Knol . 
David.s Jansz .. . • • 
Jacob Michielsz .• 
Jan Medfort . . 
Michiel Medfort • • 
Jan Jacobsz. Mol 
Jan Malierts . • • 
Daniel Mourisz •. 
Cleas Cornelisz. v. Os 
Hendrick Hendricksz. v. 

Ophijsen .. .•.. 
Jacob Abrahamsz. v. Op-

Opstal ..... . 
Cornelis Dircxz. Peck 
Eeuwout Pietersz .• 
Jan Willemsz. Peck . . 
Jacobs Willems Proef-

kamer . • . • . 
Pieter Willemsz. Proef-

kamer • • • 
Diewertje Rasen • 
Jan Jansz. Rosenboom 
Willem Stevens . 
Lambert Segertsz. • 
Cornelis Stevensz. de 

Jonge . • • 
Jan Ariensz Sonnevelt 
Steven Hendricksz. v. 

Stein. • 
Willem Swart . • 
Arien Sonnenvelt • 
Hendrick Stevensz. 
Jan Cornelisz. Soutman. 
Jan Sonnenvelt . • 
Cornelis Jansz. Struick 
Willem Swart • • 
Wed. v. Tiel . 
Hendrick de Vos • 
Jacob de Vos . 
Cornelis Vergou. 
Dirck Volkertsz .. 
Dirck Cornelisz. Valck • 
Jan Jonasz. de Vriendt 
Jonas de Vriendt .•. 
Davidt Jansz. Vermaect . 
Jan Matthijs Verbrugge 
Dirck Cornelisz. Valck . 
Jan Gijsbertsz. de Vos 

zijn huijsvrou Fran
cijntge fransdr. 

Jan Cornelisz. Westen-
dorp ....•... 

Jacob Michielsz. de Wilde 
Wed. Joost Wisen ••• 
Evert Witsius • . • • 
Joris de Wit 
Evert Joosten Witjes • • 

1664 
schipper 
Olden
rogge 

35 

40 
IS 

40 
20 

50 
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1666 1668 
schipper schipper 
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go 
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60 
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40 

go 
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60 
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60 

75 
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1669 1 1670 
schipper schipper 
Woutersz. Claesz. 

80 
40 

60 

50 

80 

80 
40 
40 

1 40 

20 

80 

60 
40 
60 

50 

70 
2 4 

50 
33 
30 
50 
30 

70 
40 
50 
20 
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Aardig is het deze lijst van namen eens door te lezen. Het zijn 
namen van pijpmakers uit de eerste jaren van het gilde, want dit 
werd in 1660 pas officieel opgericht. Er komen namen op voor, die 
men in Gouda niet meer tegenkomt, maar er zijn daarentegen toch 
wel enkele, die ons meer zeggen. Wat denkt U b.v. van een Jan 
Cornelisz. Soutman, zou dit geen voorzaat zijn van den bekenden 
admiraal van den zeeslag bij den Doggersbank, die ook in Gouda 
woonde? Verder zijn namen als: Coppendraaier, Cunst, van der 
Jagt, Block, Vakk, de Vriendt, Lunenburgh, de Geus, Baers, en 
Cock voor ons Gouwenaars geen onbekende klanken. Menig inge~ 
zetene van onze stad is zich niet bewust dat zijn voorgeslacht ook 
nog pijpmakers onder zijn leden telde. Zoo zullen de pijpmakers 
Jacob Michiel de Wilde en Dirck Willemsz. Bockhoven vast en 
zeker voorzaten zijn van bekende families, die ook thans nog in 
onze stad wonen. OngetwijBeld komen er ook namen op deze lijst 
voor, die niet zoo tot ons spreken, maar waarvan wij eveneens 
nazaten onder onze burgers tellen. 

Terugkomend op de kleicontracten, zijn deze ook van groot belang 
in verband met de prijzen, die werden bedongen. Uit de stukken 
van 1664 zien we dat 2,50 gld. per ton betaald werd. In 1666 is 
dit 2 . ....- gld. acht stuivers, terwijl in Î670 weer een stuiver minder 
werd betaald. De vlottere aanvoer bracht waarschijnlijk ook een 
prijsdaling met zich mede. In den beginne nam de schipper het meet~ 
geld voor zijn rekening, later betaalde de pijpmaker dit, maar in 
ieder •geval was een prijsdaling waar te nemen. 

Dit werd geheel anders in 1672 na het uitbreken van den oorlog, 
Men moest toen teren op voorraden, die in Gouda waren. Trouwens, 
van dien tijd tot 1686 wéten we niet veel van ·de gang van zaken af. 
We lezen 1echter, dat er een verval intrad en dat om die reden het 
stadsbestuur vanaf 1686 speciale maatregelen ging nemen. Toen 
ging men pas beseffen, van welk groot belang deze industrie voor 
Gouda was geworden. Een krachtige bestrijding van opkomende 
concurrentie in andere steden door het stadsbestuur, maatregelen 
als het stichten van een eigen pijpenmarkt en niet te vergeten, het 
oprichten van een specia!e Bank van Leening voor de leden van het 
pijpmakersgilde, zijn in nauw verband te zien met de nieuwe wijze 
waarop men in 1687 de grondstofvoorziening trachtte te regelen. 

Van dat moment af ging men contracten sluiten met leveranciers 
en schippers betreffende den aanvoer van klei. Zoo kennen wij 
een contract 16) uit 1687 tusschen Mekhior Wightrick, koopman 
te Keulen en Christoffel Horningh te Gouda. 
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Hierin verklaart Wightrick, dat hij alle pijpaarde van Zumdorf, 
Siegburg en Dollendorf, die hij bij machte is te krijgen, aan Horningh 
zal leveren, met uitzondering van eenige pijpmakers irt Duisburg 
en Wesel. Horningh fungeerde, wat wij nu zouden noemen, als 
agent. Hij zou deze klei in Gouda verkoopen en tevens een voor
raad aanhouden, en had hiervoor een borg gesteld. Bij ziekte of 
afwezigheid mocht hij een plaatsvervanger aanstellen. Zijn zoon zou 
eVientueel zijn opvolger mogen worden. 

De schippers Jan Fransz. de Groen en Arent Willemsz. van de 
Graaf zouden de klei naar Gouda vervoeren. De vracht zou door 
Horningh worden betaald. Het stadsbestuur ratificeerde deze over
eenkomst en zoodoende kregen Wightrick en Horningh hier 
octrooy op. 

Het pijpmakersgilde 17 ) maakte in 1668 afzonderlijk nog een 
contract op met den schipper de Groen, hetwelk ook door Horningh 
werd onderteekend. Het gilde stelde ui1tvoerig alle punten vast 
waar schipper de Groen zich aan moest houden. Ook Horningh 
werd hiervoor aansprakelijk gesteld. 

De zorg van het gilde was allereerst, dat men een goede klei 
ontving, waarvan de Groen onder controle van Horningh voort
durend voorraad moest houden. Ook is belangrijk te lezen, hoe de 
gildepolitiek zich uitstrekte over de pijpmakers boven Nijmegen. 
Daar mochten maar 2 à 3 pijpmakers zijn en tevens werd ieders 
verbruik op 50 ton per jaar. gesteld. De pijpmakers buiten Gouda, 
die door Horningh van klei werden voorzien, moesten 4 stuivers 
per ton boven de Goudsche prijs betalen. 

Tenslotte was het allerlaatsue punt in dit contract wel het meest 
belangrijke: het gilde had toezicht op de prijsbepaling. 

Deze acte •geeft een goed beeld, hoe het gilde wel bewust haar 
positie trachtte te versterken. De kleitoevoer stond zoodoende geheel 
ond.t:r haar toezicht. Dit heeft tot het einde van het gilde voort
geduurd. Uiteraard wisselden de personen, maar bleef alles verder 
eender. 

De kleiafname was niet gering en trok ook andere leveran
ciers aan, die vasten voet in Gouda probeerden te krijgen. Zoo 
vinden wij in 1694 bij notaris van Meeuwen 18) een zeer volledig 
contract van een vennootschap, waarvan Horningh ook deelgenoot 
was. In deze overeenkomst komt duidelijk uit hoe belangrijk de 
pijpenindustrie in Gouda was geworden. Waarschijnlijk was de 
vorige overeenkomst van 1687 beëindigd en had Horningh een 
nieuwe combinatie gezocht. Hij was nu niet meer de agent van den 
handelaar in Keulen, maar deelgenoot. Tevens kocht hij voor deze 
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combinatie pijpen in Gouda op, die hij weer moest doorleveren aan 
zijn medevennoot Sanders in Amsterdam. Het mes sneed dus van 
twee kanten. Baron van Swartensteyn, als derde vennoot, zou nog 
voor een vierden man zorgen. Over Jan Fransz. de Groen lezen wij 
niet; waarschijnlijk bleef de samenwerking met Horningh en kon 
het contract van het gilde met de Groen en Horningh normaal van 
kracht blijven. 

Nauwkeurig was omschreven, welke kosten de verschillende deel
genoten in rekening mochten brengen. Verder werd overeen
gekomen, dat men eens per jaar in Amsterdam en eens in Gouda 
zou samenkomen. Na aftrek van alle kosten werden de behaalde 
winsten onder de vier deelgenoten verdeeld. Onder de onkosten 
kwam ook een bedrag voor van 900,,......., gld. voor rechten af te dragen 
aan de keurvorsten van Keulen en de Palts. 

De aanvoer van klei was zoodoende in· vaste banen , geleid, en 
ook de pijpmakers waren hiermede gebaat, want de toenemende 
vraag naar pijpen deed de vraag naar klei ook vermeerderen en 
hieraan werd op bovenomschreven wijze ruimschoots voldaan. 
B~vendien had het gilde medezeggenschap bij het bepalen van den 
prijs •en zorgden zijn keurmeesters er voor, dat de kwaliteit op peil 
bleef. Tot het einde van de achttiendé eeuw heeft de kleiaanvoer 
onder toezicht van het pijpmakersgilde op deze wijze plaats gehad. 

Beperkende maatregelen, di•e vanaf 1750 in groeiende mate op
kwamen, beïnvloedden de aanvoer van klei ongunstig. De steeds 
~aardere lasten op de uitvoer van klei uit Duitschland naar Hol
land deden de pijpmakers tenslotte naar andere wegen omzien. 
In het Secreet Kamerboek van 2 Jan. 1792 vinden wij de volgende 
aanteekening. 

,,Auctorisatie tot betaaling uyt de cassa van Heeren Burge
meesteren van de kosten gemaakt tot onderzoek, of er in de 
Generaliteytslanden klei wordt gevonden, bequaam tot de 
pijpenfabricq.'' 

Dit onderzoek moet op niets zijn uitgeloopen, omdat er nu eenmaal 
geen witbakkende klei in den bodem van ons land aanwezig is. 

Na de opheffing van de gilden en gedurende den franschen tijd 
was de geheele pijpennering tot 1815 vrijwel lamgelegd. Het bedrijf 
kwam daarna in een geheel anderen vorm terug en zorgde iedere 
pijpmaker voor zijn eigen klei. Het gilde, dat in den vorm van een 
vereeniging terugkwam, bezat de bindende kracht niet meer van 
voorheen. De handel in pijpaarde werd nu vrij en ging sindsdien 
geheel buiten het gilde om. 

D. A. GOEDEWAAGEN. 
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AANTEEKENINGEN. 

1) Rotterdamsch Jaarboekje 1916. Engelsche pijpmakers in Oud Rotterdam, 
door Mr. Bijlsma. 

2) Notaris Theod. Vlack, not. arch. Gouda No. 135, 9 Oct. 1631. 
3) Vroedschapsboek 1631-1640, Gouda C3 6 fol. 133 v., 4 Sept. 1635. 
4) Kamerboek 1636-1640, C3 L fol. 5 en fol. 9 v., 4 en 16 Jan. 1636. 
5) Keurboek M 1604-1688, Gem. Arch. Gouda B3 5h fol. 138, 3 Oct. 1637. 
6) Stadsregister 1705, fol. 106 v. 
7) Kamerboek C31 1641-1645, fol. 71 v., 1641. 
8) Notaris Puttershoek No. 148, 30 Mei 1646. 
9) Notaris L. Balbian, not., arch. Gouda No. 318, 14 Jan. 1648. 

10) Notaris L. Balbian, not. arch. Gouda No, 318, 10 Dec. 1648. 
11) Notaris J. Honius, not. arch. Gouda No. 191, 30 Mei 1642; tevens Notaris 

L. Balbian, not. arch. Gouda No. 318, 3 Dec. 1647. 
12) Kamerboek 1646, fol. 67, l Dec. 1646. 
13) Notaris Straff in 't Veld, not. arch. Gouda No. 246, fol. 12, 8 Aug. 1669. 
14) Notaris Straff in "t Veld, not. arch. Gouda No. 245, fol. 88, 29 Mei 1668. 
15) Notaris Straff in ' t Veld, not. arch. Gouda No. 246, 30 Jan. 1669. 
16) 9e Stadsregister 1674-1691 C3 25, fol. 187 v., 1 Nov. 1687. 
17) 9e Stadsregister 1674-1691 C3 25, fol. 197 v .. l Sept. 1688. 
18) Notaris van Meeuwen, not. arch. Gouda No. 446, fol. 113, 1694. 
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