SCHOONHOVEN ALS CONCURRENT
VAN DE GOUDSCHE P!JPENSTAD

Omstreeks 1630 treffen we, evenals in vele andere oude vestingen, Engelschen aan in Schoonhoven. Hoewel later dan in
Gouda en Rotterdam zijn ze ook daar met het maken van steenen
pijpen begonnen. Hier was het Willem Renalts, die 9 Januari 1632
een verzoek indiende bij de Magistraat van Schoonhoven om
voor den tijd van 17 jaar ,,'t selve handwerk alleen binnen dezer
stede te mogen doen". Inderdaad werd hem dit voor de eerste
14 jaar, dus 3 jaar minder dan hij vroeg, verleend. Echter op
voorwaarde, dat hij de pijpen alleen per gros zou verkoopen,
.,ende brengende behoorlijke attestatie van sijne !etste residentie".
Wat de reden is gewe:est, weten we niet, maar Renalts is in
Schoonhoven niet begonnen. Vier jaar later zien we hem echter
wel in Gouda opduiken onder diverse andere Engelsche pijpmakers,
die daar gevestigd waren.
Daarentegen heeft een andere Engelschman na hem in Schoonhoven het alleenrecht verkregen. In 1640 heeft n.l. Robert Bart
dit weten te bemachtigen. De Vroedschap neemt hem dan in bescherming tegen Bastiaan Cornelisz Granenveld, pijpmaker uit
Willige-Langerak, die verzocht zijn pijpen te mogen laten bakken
bij Pieter Nouwels, pottenbakker, die ook de pijpen van Robert ·
Bort bakte.
In 1643 werd het octrooi van Bort nogmaals voor 6 jaar verlengd. Daarna vinden we niets meer over hem. Hoelang hij in
Schoonhoven is gebleven is niet bekend. Waarschijnlijk zijn er
na hem nog anderen geweest, die het vak voortzetten of in het
begin met hem hebben samengewerkt. Zoo wordt in een register
over brandemmers van 164:4 en 1659 Thomas Claesz. Pijpmaker
genoemd.
Hoewel niet in grooten getale mogen we aannemen, dat er voortdurend pijpmakers binnen Schoonhoven hebben gewerkt en dat,
zooals uit den naam van T ;h omas Claesz Pijpmaker blijkt, langzamerhand het vak op poorters uit eigen gemeente was overgegaa n.
P as in het begin van de 18e eeuw hebben ze een reglement
gekregen. Er is tenminste een geschreven, ongedateerd stuk in
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het Schoonhovensche archief, dat als gildebrief is te beschouwen,
maar waarvan het 13de, zijnde het laatste artikel een merkwaardig
verzoek inhoudt:
"een verzoek aan de Edele agbaare heeren, alsdat wij
moogen behandelt worden als alle andere steeden gelijk
Gouda en Gorgem en Utrecht en Alphen van weegens ons
goedt dat gebakken moet worden en in al de plaase daar
worde hij gebakken voor 6 stuyvers ·de pot en wij moeten
hier 7 stuyvers voor iedere pot betalen en nu versoeken wij
neffens onsze gebueren behandelt te worden."
Ook hier is dus, evenals in Gouda, een kwestie over het bakloon.
Er valt uit op te maken, dat er een soort gilde was. We worden
hierin versterkt •door een tweeden geschreven ongedateerden brief.
waarin in den aanhef aan de Magistraat wordt verzocht uit de
15 bestaande pijpmakersbazen één oud hoofdman en 2 nieuwe
hoof dluiden te willen benoemen.
Uit deze beide stukken voelt men duidelijk, dat de pijpmakers
wel een soort vereeniging hadden, maar dat ze door de Magistraat
nog niet als gilde erkend waren.
Toen in Gouda reeds lang het hoogtepunt was bereikt en het
verval van deze industrie al een twintigtal jaren was ingetreden,
werd in Schoonhoven 2 Februari 1767 officieel nog een nieuw
pijpmakersgilde opgericht. De stichtingsbrief van dat jaar werd in
1774 met eenige wijzigingen gedrukt. Eén exemplaar is in het
Schoonhovensche archief aanwezig.
Bij vergelijking met den gildebrief van het Goudsche pijpmakersgilde, is deze nogal afwijkend. Allereerst was de eisch van de gildeproef zeer licht gesteld, hetgeen ook al een typisch kenmerk is,
dat men het met de uitoefening van het vak niet zoo nauw nam.
leder, die in staat was ui't een stuk pijpaarde 12 fijne pijpen te
maken, kon gildebroeder worden. Fijne pijpen waren tenslotte nog
maar een 2de soort, zoodat men den indruk krijgt, dat Schoonhoven zich meer in het bijzonder op 2de kwaliteit toelegde.
Volgens den oprichtingsbrief mocht geen meester een jongen
eerder dan op 14-jarigen leeftijd op de schroef ·zetten, hetgeen bij het
Goudsche gilde pas op 18-jarigen mocht. In het gedrukte stuk van
1774 is dit n.b. nog veranderd in "op 12-jarigen leeftijd". Dit was
zeker ook al een uiting van den nood der 'tijden om zoo goedkoop
mogelijk te produceeren. De Schoonhovensche industrie was sterk
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op concurrentie ingesteld. Om goedkoope krachten tot zich te
trekken was er een speciale regeling van het gilde, dal aan timmer~
lieden en metselaars, die des winters in het pijpmakersvak wilden
gaan, dit toegestaan werd tegen betaling van l O stuivers inleggeld aan het gilde. Dit was een regeling, die we in Gouda in
't geheel niet kenden.
Maar het belangrijkste was hetgeen over het merk werd gezegd.
"Het zal een ieder gildebroeder tot nader order vrij staan, om
zodanige merken op haar pijpen te stellen, als het hun gelieven
zal. Edog zo zal een iegelijk verpligt zijn, om bij zijn merken de
voorletter van Naam en Van bij te voegen om daardoor van den
ander onderscheiden te kunnen worden. Zoo ook zullen de bazen
welke hun Naam en Van gelijk aan den ander zijn, door 't bijv oegen van een kenteeken hun moeten onderscheiden, op een boete
als voeren".
Als men dit vergelijkt met de strenge Goudsche bepalingen
omtrent het merk, was dit wel heel simpel. Zij waren vrij in hun
keus en we weten uit klachten in de requesten van het pijpmakers~
gilde in Gouda, dat buiten onze stad belangrijke Goudsche merken
werden nagemaakt. In hoeverre Schoonhoven hier schuldig aan
was, is moeilijk na te gaan, omdat men er geen merkenregister
heeft aangelegd, maar we kunnen aan de hand van het bewuste
Schoonhovensche artikel wel vermoeden, dat de weg voor het
imiteeren van bekende Goudsche merken open lag. Van het gecompliceerde erfrecht van het merk is hier dan ook geen sprake.
Terwijl vele pottenbakkers in Gouda gelegenheid boden om de
pijpen voor de pijpmakers te bakken, was in Schoonhoven slechts
één zaak, die zich hiermede bezig hield. Zoo omschreef ook hun
gildebrief een regeling voor schade door den pijppottenbakker aan
de pijppotten o.f pijpen veroorzaakt. Deze werd dan door den hoofdman en deken van het gilde getaxeerd. Men krijgt den indruk,
dat het hier geen pottenbakker gold, die de pijppotten bakte, maar
dat we hier te doen hadden met één, die zich speciaal belastte met
het bakken van pijpen. Waarschijnlijk leverde hij bovendien pijppotten aan de pijpmakers. Hierdoor lag de Schoonhovensche
pijpenindustrie voor bij die in Gouda. Het voortdurende conflict
tusschen pijpmakers en pottenbakkers, dat vooral in het midden
van de 18de eeuw in Gouda zulke groote afmetingen aannam,
heeft Schoonhoven niet gekend. Zij werden althans niet tegengewerkt door een pottenbakkersgilde met oudere rechten, dat
meestal kans zag zijn zin bij de Magistraat door te drijven.
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In sommige punten was Schoonhoven werkelijk modern. Pijpmakers mochten b.v. vormen, waarin hun eigen merk stond, uitdeelen aan anderen om daarin bepaalde orders te laten uitvoeren.
In Gouda had men dit ook gewild, maar het gilde verzette zich
hier tegen.
Bij verkoop van een vorm na overlijden moest de nieuwe· eigenaar het oude merk verwijderen en zijn eigen er voor in de
plaats zetten.
Volgens een ongedateerd rapport uit einde der l 8de eeuw van
de Heeren C. Zillessen en Herman .de Werker de Groot: ,.Nopens
de handwerken en fabriquen binnen en om deze stad", zouden er
toen in Schoonhoven 24 pijpmakerijen met 40 en een pijpenpottenbakkerij met 4 man zijn geweest.
Behalve Schoonhoven waren ook Alphen, Gorcum en Utrecht
belangrijke rivalen voor de Goudsche pijpenindustrie. Schoonhoven
was zelfs voor het binnenland nog niet de gevaarlijkste concurrent.
Alphen spande daarin de kroon. Nie'ttemin was Schoonhoven
een lastige mededinger en toen door het algemeen ver\;'al
aan het einde van de 18de eeuw, de Vroedschap van Gouda
wegen zocht om de werkeloosheid te bestrijden, richtte ze van
gemeentewege een fabriek op, die enkel en alleen korte pijpen vervaardigde. Deze fabriek, die gehuisvest was in het oude Pesthuis, thans Veemarktrestaurant, en een zeer kortstondig leven heeft
gekend, was voor een belangrijk deel gericht tegen de concurrentie van Schoonhoven.
In het Goudsche archief worden veel klachten aangetroffen
over de Schoonhovensche pijpen, maar van een direct optreden
tegen of van een overleg met het gilde in Schoonhoven vinden
we nergens iets.
Ook in de gildepapieren van Schoonhoven is niets, dat wijst
op eenig contact. Wel schijnen deze eens met Alphen een kwestie
gehad te hebben. In de rekeningen van het pijpmakersgilde te
Schoonhoven van 1790-1791 vinden we n.l.:
"Comparitie gehouden in de Doelen met de Schout en
Hoofdluyden van Alphen"
f 4.Dat de Schout van Alphen daarbij aanwezig was, doet ons v ermoeden, dat er een kwestie was.
Terwijl Gouda, hoewel zeer moeilijk, den Franschen tijd heeft
weten door te komen, is dit in S choonhoven niet het geval geweest.
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Tot 1793 loopt de officieele administratie van het gilde. Waarschijnlijk werd de afzet, zoals ook in Gouda, steeds geringer en
wij vinden begin l 9de eeuw van deze industrie in Schoonhoven
niets meer terug.
Men zou verwachten, dat in Schoonhoven, dat immers zoo dicht
bij Gouda ligt, pijpmakers werkzaam zouden geweest zijn, wier
namen ook in onze stad voorkwamen, doch dit was niet het geval.
Het vak werd in Gouda n.l. sterk door bepaalde familie's uitgeoefend. Geen van deze Goudsche namen vinden we in Schoonhoven 'terug.
Tot slot geven wij nog een lijst van de dekens en overluyden
van het pijpmakersgilde te Schoonhoven, ontleend aan het Archief
van 1769 tot en met 1787.
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Ov,e rluyden
Dekens
Gijsbert van Heumen.
Jan van Genderen.
Machiel van Genderen.
Gerrit van Duuren.
Pieter de Leeuw.
Madiel van Oosterhout.
Jan van Genderen.
Gijsbert van Heumen.
Gerrit van Duuren.
Huybrt de Hoog.
Machiel van Oosterhout.
Pieter de Leeuw.
Gijsbert van Heumen.
Hannus Lammoré.
Gerrit van Duuren den Ouden. Joris Hoogendijk.
Hendrik v. d. Oever.
P ieter de Leeuw.
Gijsbert van Heumen.
Hannus Lammoré.
Huybert de Hoog.
Joris Hoo·g endijk.
Hendrik v. d. Oever.
Pieter de Leeuw.
Gijsbert van Heumen.
Hannes Lammoré.
Pieter Seton.
Huybert de Hoog.
Jan van Genderen.
Hendrik v. d. Oever.
Jan Seton .
Gijsb ert van Heumen.
Dirk van Duuren.
Johannes Lammoré.
Hendrik v . d. Oever.
Pieter Seton.
Cornelis van Dorst.
Jan Seton Jansz.
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