
OVER HET LEVEN EN STREVEN 
VAN DE EERSTE PIJPMAKERS IN GOUDA 

De eerste man die in Gouda het ambacht van pijpmaken begon. 
is reeds vroeger door mij in een ander artikel 1 ) genoemd, n.L 
Willem Barends. Deze naam klinkt erg Hollandsch. doch ver
schillende notarissen vermeldden er steeds achter "Engelsch pijp 
maker". Hij zelf onderteekende die stukken met de letters W. B. 
Vermoedelijk was zijn naam Willem Baernelts. Er bestaat n. l. 
een stuk 2) van de Weeskamer van 25 Dec. 1625, waarin zijn 
naam op die wijze wordt geschreven. Dit was na het overlijden 
van Barends en luidde als volgt: 

"Ten selve daghe hebben Mr. Jan Diependael, Chirurgijn 
"en Jan Hoedema, handschoenmaker de voogdije aangenomen 
.,over de weeskinderen van Willem Baernelts. tabakspijp
maker," 

We zullen hem in het gevolg noemen en schrijven Barends. 
omdat hij in Gouda als zoodanig bekend stond. 

Deze Barends nu v'-Oer-de het merk "de gecroonde roos". Het 
is dit merk, dat het mogelijk· heeft gemaakt iets meer over hem 
te weten te komen. In het Kamerboek 3) der Politiemeesters van 
16 Febr. 1625 vinden wij: 

" Gehoort etc ...... Willem Barendsz, toebackpijpmaker ter 
.,eenre, ~ mitsgaders Willem Hoppe mede toebackpijp
"m:aker ter andere zijde. Zeggende de voorn. Willem 
"Barendsz, dat hij wel acht jaren binnen dezer stede 
"toebackpijpmaken gehanteerd heeft onder teyken van de 
.... gecroonde roos" ende dat de voorz. Willem Hoppe nu 
"maar omtrent 2 jaar het toebackpijpmaken bij de hant 
"genomen heeft ende mede onder 't voorz. teyken zijn 
.. toebackpijpen uyt geeft, waerdoor hij Willem Barentsz, 
"grotelicx geinteresseert is, verzouckende over zulx dat den 
"voorn. Willem Hoppe een ander merk op zijn toebackpijpen 
"zoude stellen ofte ten minsten eenige veranderinge in 
.. ·t voorz. me'rck'mdken 't ~ij met bij ofte affdoen. 



Het pijpenmei-k "De Gehoonde Roos" en vadaties daarvan. Het eerste merk 
is het ooi-spi-onkelijke. 





"Politiemeesters op alles gelet hebbende verstaen, dat de 
"voorz. Willem Hoppe de gecroonde roos niet te wel op 
"zijn toebackpijpen zal mogen stellen mits dat hij eenigh 
"ander teycken daer bij vought waerdoor men onderscheyt 
"in de teyckens kan maecken ende bij refuis van dien 
,,renvoieren partiën aende Magistraet dezer stede." 

· Dit stuk, dat uit 1625 dateert, levert het bewijs, dat Barends 
omstreeks 1617 in Gouda reeds was begonnen met pijpmaken. 
Of er toen ook andere pijpma}sèrs binnen Gouda werkz;:iam waren 
vermeldt dit stuk niet. Ook op geen enkele andere ·· wijze vinden 
we een aanwijzing voor dit vermoeden, zoodat we gerust mogen 
aannemen, dat Bar-ends onze eerste Goudsche pijpmaker is geweest. 

Hij gebruikte dus het merk de "gecroonde roos". Dit teeken 
had altijd iets aantrekkelijks voor den Engelsman uit dien tijd. 
Ook het bekende oude Engelsche tin droeg een dergelijk merk. 
Op zich zelf is het een studie waard om het ontstaan van dit 
zoo geliefkoosde teeken eens na te gaan. Merkwaardig is het, 
dat in Engeland zelf dit merk in de beginperi'Ode van de pijpen
industrie niet werd gebezigd. 

Maar Barends nu, die bij ons het vak van pijpmaken was gaan 
uitoefenen, handelde in den beginne ook in tabak. We vinden 
hem in het Kamer boek 4 ) van de Politiemeesteren uit 1620 ge
noemd als tabackverkooper. Tabak was natuurlijk een aanverwant 
en niet te ontberen artikel voor hem. Deze combinatie van pijp
maker en tabakverkooper vinden we eenige jaren later ook in 
Rotterdam.· Barends is alleen in de beginjélren tabaksverkooper 
geweest. want later merken we daar niets meer van. Maar het 
1aat zich wel verklaren, omdat in den -beginne het rooken door 
overheid en kerk sterk werd tegengegaan. Bovendien werd tabak 
veelal door uitheemsche kooplui tegen abnormale prijzen verkocht, 
terwijl ze dan dikwijls nog minder goed van kwaliteit was. Dit werd 
na 1620 anders, toen de handel in tabak meer algemeen begon te 
w orden. In den aanvang was de prijs van tabak nog bar hoog 
~n was de kwaliteit erg zwaar, zoodat hierin de oorzaak te zoeken 
is, dat de koppen van de pijpen uit deze periode erg klein waren. 

In die jaren ging de Overheid er toe ovef om de tabak te 
verpachten. Dit geeft ons \Veer een beeld, hoe populair het tabak-
1·ooken was geworden. In het Vroedschapsboek van Gouda van 
November 1621 lezen 'Nij , dat Pieter de Boy en Johan van de 
Linde uit A' dam aan de Sta ten van Holland hadden gevraagd 
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tabak te mogen verpachten voor 30.000 gulden in het jaar. 
mits zij 6 stuivers op elk pond mochten heffen. Dit werd aan
gehouden, omdat verschillen.de steden de verpachting zelf ter hand 
wenschten te nemen. En in 1623 lezen wij weer over de tabak 
en wil men overgaan tot een generale verpachting voor de 
provincie Holland. Hiertoe is toen besloten, en tal van bepalingen 
werden gemaakt, om den handel en het vervoer van de tabak 
te regelen. In 1630 werden Cornelis·z Carelsz van der Hey en 

. Jan de Robere in Gouda tot makelaars van de tabak in onze stad 
aangesteld ü). 

Barends die in 1625 stierf, heeft in zijn laatste jaren de grootere 
vraag . naar tabak en de hieruit voortvloeiende grootere vraag 
naar pijpen nog mede gemaakt. 

Hij zocht daarom steun bij zijn landgenooten, die zich in Gouda 
ophielden. Zoo is er een contract G) gevonden, bij notaris Douw, 
omschrijvende een samenwerking tusschen Barends, Engelsch 
tou1backpijpmaker en Jan Smi.th, Engelsche verwer. In dit uitvoe
rige contract kwam men overeen, dat men in de "twee respective 
"ampten van verwen ende tabakpijpmaeken ende malcanderen 
"daarinne alles doceren, onderwijsen, ende de fouten leeren 
"meyden, dat zij connen, zonder voor malcander yets verborgen 
.,te houden." 

Wat het verwen betrof. daarin deelden zij beiden gelijk in 
verlies en winst. Dit was echter anders, indien Smith bij Barends 
pijpen 1..-wa,m maken, want défn kwam deze alleen in loondienst. 
Hij zou hem dan als volgt betalen: 

,.3 Stuyvers voor yder gros om te vormen, yder gros ge
"reeckent tot dartien dosijn en voor 't rollen mede van yder 
.,gros als vooren, twee blancken, ...... " 

Aardig is ook de bepaling, dat Smith zich eenmaal in de zeven 
jaren van de overeenkomst naar Engealnd zal mogen begeven, 
maar dat hij dan binnen 8 of 10 weken weer terug z·al moeten zijn. 
Wat echter Barends bezielde om zijn vak van pijpmaken te combi
neeren met het verwen is niet duidelijk. Het contract is op zichzelf 
merkwaardig genoem'd, omdat het in zijn vorm van stukloon sterk 
afwijkt van arbeidscontracten, die eenige jaren later werden ge
sloten. Men zou geneigd zijn er uit op te maken, dat Smith een 
oude rot was in het vak en Barends zich van zijn hulp wilde 
verzekeren. Hij wendde zich liever tot Smith dan dat hij Gouwe-
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naars met de geheimen van zijn vak op de hoogte bracht. Vreemd 
is echter, dat wij van dezen Jan Smith verder niets meer terug
vinden, zoodat wij mogen aannemen, dat deze samenwerking van 
zeer korten duur is geweest. Bij het overlijden van Barends in 
1625 wordt in geen enkel opzicht over Smith gesproken. Dan 
is er nog een andere overweging, die veronderstellen doet, dat 
de overeenkomst zeer kort geduurd heeft: · 

In het Hoofdgeld-Register van 1622 vinden wij n.l. als volgt 
genoemd in een woning7 ) Achter de Vischmarkt. 

Willem Barentsz met zijn vrouw en drie kinderen, genaamd: 

Derckgen, 
Jannichen, 
Margen. 

· In het zelfde huis: 

Willem Flut, 
Rijesser, 

Totaal 5 personen. 

Balten Thomasz. 

3 .personen. 

De laatste drie hebben typische Engelsche namen, waarvan 
de eerste, Willem Flut, de opvolger van Barends werd en teven!
Iater diens weduwe trouwde. Waarschijnlijk zullen d eze 3 Eng<.!!

. schen in 1622 Barends in zijn bedrijf hebben bijgestaan en was 
Smith reeds van het tooneel verdwenen. 

We moeten ons niet voorste!Ien, dat de en~ele Engelschen, di~ 
we zoo in verschillende stukken tegenkwamen de eenige in Gouda 
w:areh. Dat is echter heel anders geweest, want er zijn aan
w ijzingen, dat er eenige tientallen waren, waaronder verscheidene 
d ie bij de pijpmakers werkten. Ook moeten wij niet denken, dat 
alleen in Gouda zich Engelsahen vestigden, die het vak van pijp
maken verstonden. Ook Rotterdam heeft ze bijvoorbeeld gekend. 
Voor zoover wij weten zijn zij wel in Gouda eerder begonnen. 

In Rotterdam had zich een François. Jorisz. Davids, Engelsch 
Chirurgijn gevestigd 26), die daar in 1615 een kleine brouwerij 
had gekocht. Deze Davids was daarin een moutmakerij begonnnen 
en dreef later tevens handel in Engelsche pijpaarde eu steenkolen 
uit Wales. Het is niet uitgesloten, dat onze Barends deze Davids 
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kende en de eerste jaren zijn klei bij hem betrok. Maar er werden 
in Rotterdam ook pijpen gemaakt en wij treffen een geval aan. 
dat sterk aan dat van Baren-els doet denken. In een acte van 1622, 
komt voor een Engelschman, John Shephard, taibakkooper, wiens 
zoon als pijpmaker werkzaam was. Maar dit was niet de eenige 
Engelsche pijpmaker, want na 1624 en de volgende jaren blijken 
er verscheidene te hebben gewoond 37 ). 

Welke merken, en of zij wel merken bezigden, weten wij niet, 
maar dat dit ambacht in Gouda met zijn vele pottenbakke_rijen 
meer kans van slagen had, heeft de tijd bewezen. 

In Gouda merken wij de eerste jaren na den dood van Barends 
heel weinig van de pijpmakers en alles schijnt zich in vrede verder 
te ontwikkelen. Wij vinden nog wel een leerlingencontract s) 
uit 1625. waarbij Willem Hop overeenkomt, om Pieter Leendertsz 
het ambacht van pijpmaken te leeren. Daarin werd vastgelegd, 
dat Leendertsz zou verdienen: 

l O jaar: 16 stuivers per week. 
2° jaar: 24 
3° jaar: 1 gulden en 10 stuivers per week. 

Bij overwerk krijgt hij knechtsloon. 's Zomers en s winters 
wordt gewerkt van 6 uur 's_ morgens tot acht uur 's avonds, met 
's morgens een half uur en 's middags 1 uur schafttijd. In 3 jaar 
zou hij het vak leeren. 

Maar na eenige jaren in lb28 n.l. breekt de strijd om het merk 
wederom uit. H et is weer de zoo begeerde "gecroonde Roos" , 
die aanleiding geeft tot kwesties, 

Willem Flut, nu eigenaar van het merk de gecroonde roos. 
beklaagt zich bij de overheid !) ). dat een zekere Robert J a_xson 
tabackpijpmaker, zijn merk zet. Flut wordt in zijn recht erkend 
en Jaxson wor-dt "scherpelijk verboden het merk, dat Willem Flut 
op sijn pijp set, na te drucken of op de sijnen te setten". W e 
begrijpen tevens, dat de pijpen van Jaxson in beslag werden ge
n·omen. want de -bode Willem Jaspers werd aangesteld. om de 
tabakspijpen te verkoopen. 

Nog was de zaak niet uit de wereld, want eenige tijd later 
moest Robert Jaxson officieel verklaren 1 o). dat hij "de croon 
afflaet ende dat gedaen heeft sedert den tijdt dattet hem belast 
is geweest". Gelijktijdig v erklaarde de huisvrouw van Daniël 
Andrieszn , tabackpijpmaker, wonende Achter de Vischmarckt dat 
zij "de roos sa] naelaeten, maer sa] setten een sterre met een 
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.,croon" . Zij zegt verder haar man te zullen vragen hiermede 
accoord te gaan. En dan wordt nogmaals uitdrukkelijk gezeg•d: 

.. Is iterativelick verstaen dat nyemandt van de tabackpijp
maeokers sa! mogen setten een roos met een croon op sijn taback
.. pijpen anders als Willem Fludt." 

Maar 1.1) de pijpmakers schenen niet gemakkelijk te zijn, want 
het was nog noodig om Magda leent je J acdbs, huisvrouw van 
W illem H oppe op het stadhuis te roepen, en haar uitdrukkelijk 
te gelasten de roos of de kroon weg te laten. Merkwaardig was, 
dat zoowel in het gev,al van Daniel Andrieszn. a ls bij Willem 
Hoppe de huisvrouw verscheen. Uitgesloten was het niet, dat 
deze pijpmak~rs als soldaat afwezig waren. 

In 1629 is men nogmaals op de kwestie van het merk terug
gekomen en stelde men ·op het namaken van elkanders merk een 
boete van 6 gulden met verbeurd-verklaring 12 ) der pijpen. Aan 
de pijpmakers werd 14 dagen tijd gegeven om zich er naar te 
regelen. 

W e mogen wel aannemen, dat zoowel Jaxson als Andrieszn. 
en H oppe zich reeds in 1628 naar de wet hadden gesteld, zoodat 
deze maatregel vermoedelijk tot anderen was gericht. 

Hiermede is echter de strijd om h'et merk "de gecroonde roos" 
tot een einde gekomen, en gaan we een rustiger periode tegemoet, 
waarin het Engelsche element echter sterk domineerde. 

Willem Barends was dus de eerste Engelsche pijpmaker, die 
tot 1625 het merk "de gecroonde roos" voerde, waarna dit over
ging op Willem Flut. D eze pijpmaker, die aanvankelijk inwoonde 
bij Barends, vinden ·we in 1630 terug in een huis 13) aan de 
Oostzijde van de Gouwe, · tussch~n de Lange Brugge 14) en de 
Korale Brugge, genaamd "in de Vergulde Roosen". De naam 
Flut wordt in de verschillende stukken zeer afwijkend geschreven 
en wel als volgt: Flut, Fludt, Flud, Flod. Flodt en Flout. In 
1630 15 ) komen we nog een Willem Flod tegen, soldaat onder de 
compagnie van Colonel Parkenham, die in Gouda trouwde met 
Adriaentje Assuerus, j.d. van Schoonhoven. Er zijn echter geen 
aanwijzingen dat deze familie was v an onzen pijpmaker. In 1634 
krijgt een Ritsaert Flud \16) , Engelschman het laatst gewoond 
heb.bende te Dantzig, verlof om hier te mogen wonen. Maar ook 
hier wederom niets dat op eenige verwantschap wijst. 

D e vrouw l 7 ) van Willem Flut was de weduwe v.an Willem 
Barends, zij heette van zich zelf Martijntje Jaspers en was een 
dochter van · Jasper Ariensz., reparateur (heelmeester) . De·ze 

2 
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laatste woonde in de Aaltje Baksteeg. Nadat de heelmeester en 
zijn ~rouw aanvankelijk bij Flut in zouden komen wonen, werd 
een andere regeling getroffen. De schoonouders kregen een 
wekelijksche uitkeering van 30 stuivers benevens vrij wasch en 
wringen. 

H et blijkt uit alles, dat Flut niet onbemi,ddeld is geweest, het
geen wij trouwens van alle eerste pijpmakers kunnen zeggen. 

Lang heeft het huwelijk niet geduurd, want als wij Flut in 
Januari 1631 nog zien terugkomen als getuige bij het huwelijk van 
een anderen tabakspijpmaker H endrick Bastiaens 1 s ). blijkt hij aan 
het einde van dat jaar reeds te zijn gestorven, nadat hij zijn testa
ment nog had laten maken. Doordat men in d ie jaren letterlijk a lles 
bij zijn notaris liet vastleggen, hetgeen uitteraard onze Flut ook 
deed, weten wij eenige bijzonderheden over zijn leven. Als zijn 
heining in den tuin achter zijn huis moest worden hersteld, dan 
v inden wij daar iets over bij zijn notaris Theodorus Vlack. Deze 
notaris woonde dicht bij hem, n.l. ook aan de Oostzijde van de 
Gouwe bij de Korale Brugge, in het huis, genaaimd "de schrijvende 
Hand". 

Op deze wijze weten wij, dat Flut in zijn laatste jaar twee 
volmachten liet opmaken, om geld te innen bij afnemers van hem 
buiten Gouda. Zijn klanten woonden reeds verder dan Gouda 
en Rotterdam. In Maart 1631 geeft hij volmacht l\l) aan Pieter 
Gerritz van Ossen, korenköoper, om van Fr-ancois van den Bosch. 
winkelier, wonende te Middelburg te ontvangen de som van 
f 21 - 6 stuivers voor geleverde tabakspijpen. En 2 Augustus geeft 
hij volmacht 20) aan Baltus Verhuist, m1akelaar te Vlissingen, om 
te eischen, te innen en, te ontvangen van Christoffel O liston, 
tabakverkooper aldaar, de som van 76 gulden voor geleverde 
pijpen. Voor beide volmachten zijn Joost Wittius, tabakspijpmaker 
en Joost Joostzoon Maes, pottenbakker, getuigen. 

Jn September 21 ) nog van dit zelfde jaar koopt hij van Jan 
Ouwens Beytelschipper van Tyel een schip.- Keulsche aarde van 
52.50 ton. Uit dit alles ziet men, dé)t Flut reeds een bedrijf had 
van eenigen omvang en wiens zakenrelaties zich verder uit
strekten dan Gouda. Plaatsen als Middelburg en Vlissingen met 
hun overzeesche verbindingen waren bijzo~der geschikt voor 
export . 
.. De Gecroonde Roos" zal ongetwijfeld veel aftrek hebben ge
vonden en een zekere ver<maardheid hebben gehad, anders waren 
de andere Goudsche pijp.makers niet zoo fel op dit merk geweest. 
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Het testament 22) van Flut van 19 November 1631, zegt van 
hem, dat hij ziekelijk te bed ligt, terwijl hij zijn vrouw tot universeel 
erfgenaam benoemt. Voogden over zijn na te laten kind of kinderen 
zijn Pieter Gerritz. van Ossen, korenkooper, en Aert Ariensz. 
HoogerWioud, timmerman. Kort daarop moet hij zijn overleden. 

Zijn vrouw hertrouwt weer spoedig, dus nu voor de derde 
maal, met Jan Jacobsz Verhey, tabackspijpmaker, en blijft wonen 
op de Oost Gouwe in "de Vergulde Roosen". Toch duikt nog 
één maal een Engelsche relatie van Flut op, want wij vinden in 
1632 in het Vierschaar boek 23): 

"Jan Jacobsz. Verhey, tabakspijpmaker, getrout hebbende de 
.,weduwe van Willem Flut eyse ende arrestant contra Jan Offoort, 
"Engelschman, wonende tot Amsterdam gearresteerde, omme 
.,betaelinge van f 23.- reste van geleent geit. etc." 

In 1634 laat Martijntje Jaspers haar testament 4 :!) maken door 
Not. Vlack en in 1635 blijkt zij al te zijn gestorven 25 ). Deze 
vrouw is ·door haar eerste huwelijk met Willem Barends, haar 
tweede met Willem1 Flut en haar derde met Jan Jacobsz. Verhey 
een zeer belangrijk figuur geweest in deze beginperiode voor 
de pijpenindustrie van Gouda. Ongetwijfeld heeft zij al die jaren 
haar diverse mannen daadwerkelijk geholpen bij de uitvoering van 
het vak. Dit, omdat bij het pijpmakersambacht steeds een groot deel 
van het werk, zooals het tremmen en glazen, door de vrouwen der 
pijpmakers zelf werd verricht. Wij kunnen dus gerust zeggen, 
dat deze eenvoudige vrouw, mede met Barends en Flut, een van 
de belangrijkste pioniers is geweest. 

Een; andere figuur was Robert Jaxson. Wij zijn hem al tegen
geko1men in den strijd om het merk "de Gecroonde Roos". Jaxson 
werd in 1627 poorter van Gouda. Wanneer hij hier is gekomen 
weten wij niet, maar dat was zooals gewoonlijk eenige jaren 
eerder. Zoo b.v. Flut, die in 1626 poorter werd, kwamen wij 
reeds in 1622 tegen als huisgenoot van Barends. Van Jaxson 
weten wij, dat hij in 1626 in Gouda met Martge Aerts trouwde 2ü). 

Getuigen waren haar moeder en de weduwe van Ds . . Arnoldus 
Georgy, in leven predikant te Bergamlbacht. De bruid was niet 
onbemiddeld en in de huwelijksacte wordt naast vermelding van 
eenige gouden sieraden tw.ee jaarlijksche lijfrenten genoemd, een 
van 36 en een ander van 14 pond; van Jaxson weten wij ook dat 
hij in 1629 borg 27) was voor Adriaan Willemsz. Sonneveldt. Was 
d_eze Adriaan een zoon van Sonneveldt, waarvan Brandts spreekt 
in de Historie · der Reformatie 28), wanneer deze den strijd be-
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schrijJt der Remonstranten in Gouda? Prins Maurits had in 161 8 

soldaten naar Gouda gestuurd om den kerkdienst van de Contra 
Remonstranten te beschermen. 

Brandts zegt dan: 
"Sonneveldt en sijn medebroeders predikten toen in beide 

,.kerken , die met soldaten waren ,beset: Want zijn Excellentie 
.,hadt eenigh krijgsvolk binnen de stadt · gesonden." 

Nergens zijn de voornamen van dezen dominee Sonneveldt 
te vinden, dus is niet met zekerheid te zeggen of Jaxson borg 
stcnd voor den dominee, dan wel voor een familielid. In 1629 

dus, hetzelfde jaar, dat hij borg stond, verkoopt 2H) deze Adr. 
Willemsz. Sonneveldt aan Robert Jaxson, Engelschman tabakpijp
rnaker, een huis en erf, staande aan de Gouwe tegenover de 
Turfbrugge. Hier is Jackson tot het einde toe blijven wonen. De 
pijpmakers vonden de Gouwe blijkbaar een geschikte plaats v oor 
hun bedrijf. Barends woonde Achter de Vischmarkt, vlak bij de 
Gouwe, Flut woonde op de Oost Gouwe en Jaxson nu op de 
West Gouwe. Dit vond zijn oorzaak in het feit, dat de pijpmakers 
de pijpen lieten bakken bij de pottenbakkers. De pottenbakkerijen 
Jagen toen buiten de Potterspoort, die aan het einde van de Gouwe 
stond. Er was slechts één bedrijf binnen de wallen en dit was ge
legen aan de Raam, niet ver van de Gouwe, 

Jaxson h eeft eenige malen leerlingen aangenomt=;n, waar wij bij 
11otaris Jan van Beest contracten van hebben gevonden. De eene 
\vas Pieter Allerdijs, waarmede hij in 1629 een overeenkomst ;;o) 
maakte en de andere Joost Andriesz. uit de Lombartsteech in 1632. 

In beide gevallen voor drie jaren, terwijl de werktijden als volgt 
·waren: 

"Wanneer men bij de kaerse werckt 
van 6 tot 8 85 tot 12 en van 1 tot de nachtklok, 
:als men zonder kaerse werckt 
van 5 tot 8 85 tot 12 en van 1 tot de nachtklok. 

Er werden dus lange dagen gemaakt. De belooning van de
l eerlingen was niet erg uiteenloopend. Hij kwam met Pieter 
All.erdijs overeen, dat hij hem als volgt zou betalen: 

10 jaar: 
2 0 jaar: 
30 jaar: 

acht en dartich stuyvers alle weeks. 
vijftich stuyvers alle weeks. 
sestich stu yvers alle \\'eeks. 
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Terwijl hij overeenkomt per week 6 stuivers in te hoüden, die 
hij hem aan het einde van de drie jaren zal uitbetalen. Dit was 
waarschijnlijk een methode om het Pieter Allerdijs moeilijk te 
maken binnen 3 jaar weg te loepen. In 1632 betaalt hij volgens 
het contract met Joost Andriesz. het volgende weekloon uit. 

Het eerste halfjaar 
Het tweede halfjaar 
Het derde halfjaar 

gulden 10 stuivers per week. 
1 gulden 16 stuivers per week. 
3 gulden per week. 

Wij kunnen er zeker van zijn, dat de pijpmakers zich naast 
deze leerlingen nog bedienden van andere krachten, want wij 
vinden in de stukken van de notarisse.n in die jaren telkens namen 
genoemd van "toubackspijpmakers", waaronder zeer veel Engelsch 
klinkende namen zijn. 

Het ging Jaxson niet slecht, want in 1634 koopt 3 i) hij weer 
een huis in de Wijdstraat aan de Westzijde van Rogier Applebé, 
Verder heeft hij nog een beleedigingskwestie 32 ) mèt Willem 
Renalds gehad, eveneens een pijpmaker. Maar een aardig beeld 
krijgen wij van het leven van J axson door een voorval 33 ) aan 
het einde van zijn leven, vastgelegd bij notaris Puttershoek in 
Juli 1640. 

" Compareerde Thomas Soet, waard in de stadsherberge te 
,.voorz. stede oud 46 jaar en heeft ten v erzoeke van Mr. 
" Richard Jaxson predikant van Biddingham in Kent bij 
" Londen. eenighe simulatie, dissimulatie ofte persuatie maar 
"alleen in faveur van de justitie bij sijne mannenwaarheid 
.. v erklaard waarachtig te zijn. Als dat in de jaren 1637 lest
"lede in de maand van Augustus op de kermis van Rotterdam 
"hij deposant met eene Robert • J axson saliger gewesen de 
" oom van den genoemden Mr. Richard Jaxson, in zijn leven 
.,tabackspijpmaker binnen der stede Gouda, geweest heb
"bende inde belegering van de stad Breda ende in het 
"wederom keeren dat de voorn. Robert Jackson so in het 
"schip van Breda naar Rotterdam als van Rotterdam op de 
"wagen naar dese stede naar Gouda komende met hem 
" deposant ( als wesende · met de andere groote speciale 
"vrienden) eenige redenen ofte discoursen hadden nopende 
" de gelegenheid van zijn inboedel ende goederen. mitsgaders 
"van zijn vrienden en erfgenamen en dat deselve Robert 
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"Jaxson verscheidene malen tegen hem deposant zeide en 
,.ook affirmeerde als dat hij sijne vrienden in haar erfe
"nissen niet verkorten nee maar begeerde indien hij voor 
"sijn huisvrouw kwam te overlijden, dat deselve sijn vrienden 
"de helft van al sijn achtergelaten goederen. souden genieten 
"ende dat hij tot dien einde, omme sijri vrienden te beter 
"tot haar gerechtheid te helpen ende opdat de goederen voor 
"haar in het openbaar souden wesen, sijne pert'riingen meest 
,.tot aankoop van huizen hadden besteed. Ende dat sijn huis
,.vrouw menig malen aangewesen ende moeilijk hadden ge
"vallen omme sijne vaste goederen tot geld te maken, maar 
"dat daartoe niet in wilde vermogen, souden verstaen daerbij 
"wegende, dat hij liever sijn eigen vrienden hadde goed te 
"doen ende te versekeren dan namaels sijn vrouwsvrienden 
etc." 

Dit is een merkwaardig stuk, dat ons ineens een beeld geeft 
van den rhensch Jaxson. Wij hebben hier dus inderdaad te doen 
met een Engelschman, die het beroep van pijpmaker uitoefende 
en tevens zoo van tijd tot tijd als soldaat ten oorlog trok. Het 
lijkt ons een vrij rauwe klant. Maar er is reden om in hem een 
uitgeweken . pijpmaker uit Engeland te zien, die door de bepaling 
van Jacobus I zijn vak in zijn moederland niet meer kon uitoefenen. 
De geloofskwestie zal hierin ook niet vreemd zijn. Het is opvallend, 
hoe wij voortduren;d hem in° relatie zien -met dominee's. In de acte 
van Puttershoek in 1640 is het weer een neef. die dominee is. 
Verder had hij verbindingen met de Sonnenveldt's en toen hij 
trouwde, was de weduwe van dominee Gregory getuige. 

Wij zien hem tenslotte ten oorlog trekken met alle risico's daar
aan verbonden. W .ant in 1637 blijkt hij te velde te zijn getrokken 
lil!et de legers van Prins Frederik Hendrik om Breda te belegeren. 
Hij kwam in Augustus terug, terwijl de belegering pas 10 October 
eindigde met de overgave der stad. De inhoud van het stuk, vooral 
het gesprek over de verdeeling der goederen, met de vroegtijdige 
terugkomst, doet vermoeden, dat onze Jackson was gewond. Wij 
roer.ken na 1637 niet veel meer van hem, terwijl hij in 1640 al 
reeds was overleden. Het blij1kt wel, dat ihet tusschen Jaxson en 
zijn vrouw niet erg boterde, en dat ds. Richard Jaxson later, bijge
staan door Mathijs Dijvoort 34) , partij koos tegen de weduwe van 
Robert Jaxson. Deze weduwe w1as in 1640 a l reeds weer her
trouwd met een anderen pijpmaker, n.l. Arien Hobeeck. 
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Wij kunnen wel zeggen, dat met het overlijden van Jaxson het 
eerste :bedrijf van de geschiedenis der pijpenindustrie in Gouda 
eindigt. Tot op dat momen:t waren de Engelschen de meest be
langrijke pijpmakers in Gouda en met Jaxson schijnt een domi
neerend figuur uit de toen nog betrekkelijk kleine pijpmakerswereld 
te zijn heengegaan. Want van dat moment af staken de Goudsche, 
niet Engelsche, pijpmakers de koppen bij elkaar en dienden zij 
een verzoek 35) in om een gilde te mogen oprichten, waarbij 
Engelschen en soldaten werden uitgesloten. 
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