
OVER TURF, BAKLOON VAN PIJPEN~ 
GOUDSCH AARDEWERK EN NOG WAT 

D. A. GOEDEWAAGEN 

Gouda had reeds in de vroege middeleeuwen bedrijven, die 
geregeld turf verbruikten, waarvan de bierbrouwerijen, waar
schijnlijk de oudste en de meest winstgevende tak van nijverheid 
vormden. Ook de steen- en de aardewerkindustrie waren zeer 
belangrijk. Later kwamen er de pijpmakerijen bij, maar deze 
waren wat het bakken betrof, geheel . op de pottenbakkers aan
gewezen. Al deze bedrijven moeten met turf hebben gewerkt, 
een brandstof, waaraan de omgeving van Gouda zoo rijk was. 

Voor de nijverheid had men een soort turf noodig, die ge
makkelijk bran_dde en veel hitte gaf; de gevvone huisbrand kwam 
hiervoor niet in aanmerking. 't Is voor ons moeilijk in te denken, 
dat de omgeving van onze stad eenzelfde turf voortbracht, als 
men tegenwoordig uit Groningen en Drente betrekt. Toch wijst 
hier alles op; de zoogenaamde "speteling" zal ongetwijfeld de 
brandstof voor deze bedrijven zijn geweest. Maar toen de vind
plaatsen van deze turf in Holland steeds geringer werden, 
moest men deze langzamerhand uit verder afgelegen plaatsen 
laten aanvoeren en na verloop van tijden is m~n eerst in Fries
land en_ later in Groningen en Drente terecht gekomen. 

Nu ontstaat de pijpenindustrie pas in de 1 7e eeuw, maar 
toch is het interessant eens na te gaan, wat we nog over turf in 
ons bronnenmateriaal vermeld vinden. 

In April 1675 w~rdt in het Goudsche Kamerboek vermeld, 
dat door de innundatie der landen de turf duur wordt. Dit was de 
turf, die de pottenbakkers gebruikten en waardoor het bakloon 
der pijpen in de pijppotten hoog was.We begrijpen daaruit, dat 
de turf voor de Goudsche fabrieken toen nog uit Holland kwam. 
Over Friesche turf werd er toen nog in 't geheel niet gesproken. 

De inundatie van 167 2 had vele gronden in de nabijheid van 
Gouda onder water gezet, zoodat men zich kan indenken, dat het 
turfsteken wel tijdelijk zal zijn onderbroken. _ 

Toen aan het· einde van 1675 er w eer een daling in de turf
prijzen kwam, verzocht het pijpmakersgilde, na eenig geharre
war . met collega's van het pottenbakkersgilde, aan de burge
meesters om een nieuw. bakloon vast te stellen. Dit was v:ooral 
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ook van belang, omdat in 1674 de pachtprijzen bij de gehouden 
verpachtingen der belastingen erg hoog waren opgedreven, waar
onder ook de verpachting van de impost op turf. Nu vreesden 
de pijpmakers, dat de pottenbakkers hierin een motief zouden 
vinden om het bakloon. te yerhoogen, hoewel de turfprijzen om
laag gingen. De impost op turf was verdubbeld. De bevolking 
van Gouda had zich niet onbetuigd gelaten en had daar hevig 
op gereageerd, vooral ook de pijpmakers. Het Publicatieboek 
van 1674, 2de gedeelte, fol. 267, geeft ons hier een levendig 
beeld van: 

"Publicatie ende Waer<Jchouwinge 
Pijpmaker<J-peluLantie. 

De heeren van de Magistraat niet sonder derselver over
groote brvreemdinge voorgekoomen sijnde, niet alleen dat 
eenige persoonen van 't pijpmakersgilde op te verpachting 
van verleden Woensdag, waaronder ook veel knechts ende 
jongens, · haar niet hebben ontsien, ne maar ter contrarie 
wel stoutelijk vervordert in 't stadhuis ende op de camer, 
alwaar de verpagtinge gewoon is te geschieden, inne te 
dringen, ne maar ook veel onvoorsigtig reeden te pleegen,· 
dat ook 't s.elve daar niet bij gebleeven sijnde eenige van 
deselve al verder hebben vervordert in den avondstont 't 
sa men te rotten ende met een groote onstuimigheid, en 
dreigementen te loopen naar de huysen van de deekens van 
't voorschr.: Gilde, pagters en borgen van voorsèhr: pacht 
(sonder dat tot nogtoe) de meeste en eerste oproermakers 
sodanig hebben konnen uitgevonden werden, dat d eselve 
daarvan volkomentlijk hebbende konne·n werden overtuigt. 
Ende gemerkt alle saeken in een staat en in een lant van 
Institutie ·niet geleden, maar anderen ten Exempel naar 
rechten met ter dood moeten w orden gestraft, hebben de 
Heeren van de magistraat bij d eesen wel willen verklaren, 
dat die geene, die de eerste oproermakers ende 't samen
rotters sal konnen aanbrengen tot een premie sal genieten 
een somma v;:tn drie hondert gulden, en dat egter desselvs 
naam sal ·worden gèsecreteert. 

Ende voorts wel scherpelijk willende verbieden, dat indien 
iemand (buiten vermoedens) in 't toekomende diergel. tumul
traire actien komt te ondernemen, deselve metterdaad ge-



apprehendeert en sonder eenige conniventie metter dood sal 
worden gestraft, 

Actum den 29 Sept. 1674. 
(w.g.) A . van Groenendijck." 

Verdere gevolgen heeft het • geval niet gehad. De publicatie 
was krachtig genoeg en van een optreden tegen overtreders is 
nergens iets te vinden. Dit rumoer had waarschijnlijk diepere 
oorzaken dan een verpachting van turf alleen, en het stuk geeft 
een aardig beeld van de onrust die onder de bevolking leefde in 
de jaren na het Rampjaar 1672. 

De pijpmakers wisten, dat het duurder worden der turf uit
eindelijk hun bakloon zou verhoogen. Voortdurend was de turf
prijs een punt van wrijving tusschen pottebakkers en pijpmakers 
en telkens werd daarbij de--hulp van het stadsbestuur ingeroepen. 
Nauwelijks was in 1675 een regeling getroffen, waarbij het bak
loon op 7,5 cent per pot werd bepaald, of de pijpmakers reda
meerden weer, omdat inmiddels een prijsdaling der turf was 
ingetreden. Het gevolg was vaststelling voor een nieuw bakloon, 
thans een halve cent lager, en wel tot zoolang de turf nog geen 
6 stuiver per ton zou kosten. 

Waar de turf gedolven werd, vinden we nog niet omschreven. 
Maar, wanneer de pottenbakkers zich in 1678 tot het stads
bestuur wenden, lezen we in het request tusschen de regels door, 
dat ·de grauwe turf, die ~ij gebruiken, hier duurder is dan in Fries
land en dat bovendien de impost op turf hier tweemaal zoo hoog 
is als in Friesland. Zij vergelijken dus hun grauwe turf met die 
uit Friesland.Waarschijnlijk werd deze turf toen nog gedeeltelijk 
in Holland of Utrecht gestoken. 

De pottenbakkers van Gouda vragen in dat request verlaging 
van de impost op turf tot de helft. Het request werd doorge
zonden aan de Staten van Holland en W estvriesland, die het 
verzoek inwilligden. Maar de pachters in onze stad wilden 
daar niets van weten, hun pachtbrief luidde immers anders. De 
vroedschap greep in, en als de pachters onwillig waren om 
quitantie te geven, mochten de pottenbakkers de impost "ter 
secretarie deser stadt" bezorgen, waar de klerk Everswinckel 
dan de zaak verder zou behandelen. 

Dit request van het pottenbakkersgilde is aardig, want het 
geeft een kijk op het zakenleven uit de 17e eeuw. We zijn zoo 
gauw geneigd om de "Gouden eeuw" te idealiseeren, maar de 
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strijd om het bestaan was minstens even hard als thans. De 
pottenbakkers schrijven daarin, dat ze de .concurrentie van het 
buitenland haast niet meer kunnen weerstaan. En wat moeten 
we onder dat buitenland verstaan? Friesland. De Republiek der 
Zeven Provinciën zien we zoo graag als een eenheid, maar uit 
de geschiedenis weten we wel a•nders. 

De Gouwenaars deelden mede "dat de friesche pottenbakkers 
"tot Amsterdam met haer goet ter mar et geduyrich comende 
,,(alwaer sij supplin meede seer veel, jae haer meeste goet plachten 
"te vercoopen) hart goet veel beetercoop geven, als sy supplin 
"connen doen, waerdoor sy suppli11 moeten sien, dat haer goet 
"hen meesten wech ende vercocht is. Jae soo verre, datter nu 
"wel thien a twaalff Friessen per weeck tot Amsterdam ter 
"marct comen, daer voor desen dickwils maer twee a drie 
"plachten te wesen, daardoor sij suppli11 haer selven ende haer 
,,huysgesinnen niet staande sullen connen houden." 

Het leven van den pottenbakker was zwaar, en bij hen gold 
ook reeds de spreuk: ,,Aardewerk is paardenwerk". De prijzen 
die ze voor hun goed kregen, waren fantastisch laag. Een prijs
opgaaf uit omstreeks 1680 is niet bekend, maar een prijsschaal 
over de jaren 1731 - 1735 - 1780 - 1784, is als volgt; terwijl 
het verloop der prijzen uit de laatste 40 jaren daar eveneens aan 

toegevoegd is. 

1731 1735 1781 1784 1903 1915 1940 
per 100 ,;vorp 

Glad Geel f 20.- 18. 15 22.50 25.- 3o, ;_ 40.- 13o. _:, 

Geel Groen" 17. 10 16.05 20.- 22.50 3o.- 40.- 170.-

Rood goed " 14.10 13.o'.i 14.50 17.-

per 100 stuks 

Kindergoed 
Geel f 1.02 1.01 1.10 1.10 

Kindergoed 
Rood " 

0.18 0.17 0.90 0.90 2.50 3.50 .18.-

1) Een "worp 1s een denkbeeldig volume. Van een bepaald 
artikel wordt steeds een zeker aantal in het worp vervaardigd. 
Het loon wordt vastgesteld per worp. Als het loon b.v. per 
worp 1 2 cent zou zijn, dan draait men voor dit loon zoowel 
3 stuks drieën kannen als zes stuks zessen etc. De grootte van 
het stuk wordt dus bepaald door het aantal, dat de draaier 
voor de worpenprijs kan vervaardigen. Ook de handel in Goudsch 
aardewerk bedient zich nog steeds van deze term. 
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De prijzen van 1680 zullen waarschijnlijk weer anders gelegen 
hebben dan omstreeks 1730. Als we de prijs van 1731 even 
aanhouden, dan kreeg de pottenbakker voor een melkkan van 
1 liter inhoud, ruim 3 cent, of juister uitgedrukt voor 6 kannen 
( 1 worp) in totaal 20 cent. Begrijpelijk is, dat iedere prijsstijging 
van de turf, den pottenbakker zorgen baarde. Bovendien hadden 
de pottenbakkers een landelijke prijsovereenkomst in Holland en 
West-Friesland, wáardoor een prijswijziging bij iedere fluctuatie 
niet mogeiijk was . . Maar de concurrentie met Friesland maakte, 
dat bij een prijsdaling der grondstoffen een daling in de worpen
prijs ook spoedig moest volgen; met iedere halve cent, die de 
turf duurder of goedkooper werd, moest rekening worden ge
houden. 

De requesten van het pottenbakkersgilde zaten ook meestal 
zeer goed in elkaar. In het boven omschreven geval wisten ze 
handig te speculeeren op de eerzucht van de leden van de Staten 
van Holland en West-Friesland, daar ze goed lieten uitkomen, 
dat d~ Goudsche pottenbakkers door de Friezen uit de markt 
werden gedrukt. Zij bereikten hun doel: de impost op turf werd 
voor hen gehalveerd. Dit gilde had traditie en wist dit ook hoog 
te houden. Naar hun woord werd geluisterd; soms was het ~el 
eens wat uit de hoogte, maa r meestal toch goed gedocumenteerd. 
Het gilde der pottenbakkers bestond ongeveer in 1680 uit een 
20 man, en behoorde met dat der bierbrouwers tot de oudste 
van de Stad. Toen in 1694 het "Aelmoeseniershuis" financieel 
er moeilijk voor .. zat, namen de pottenbakkers en brouwers de 
verplichting op zich om voor iedere 1 oo ton turf, die ze betrok
ken, een stuiver aan het aalmoeseniershuis af te staan. Tot de 
Fransche overheersching toe vinden w e deze bedragen in het 
Kamerboek verantwoord. Uit deze cijfers is het totale turfver
bruik van de pottenbakkers op te maken. In de goede járen 
rondom 1730 liep dit tot een 120.000 ton per jaar. Die tonnen 
waren een vaste maat, door het stadsbestuur s_peciaal hiervoor 
v ervaardigd. Het pijpen- en aardewerkmuseum "de Moriaan" 
heeft eenige van deze tonnen in haar bezit. De pachter had soms 
de handigheid om de tonnen te veranderen. Dit blijkt u it een 
request van 1675 t egen den pachter van de turf. Hie~in klaagden 
de pottenbakkers onder meer over het feit, dat de màat van de 
ton in hun nadeel verkleind was. 

In de loop der eeuwen is over de turf heel wat te doen gew eest. 
Steeds was het pottenbakkersgilde hierbij betrokken. Hun ver-
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weerschriften zijn zeer lezenswaardig en geven . een mooi over
zicht van de moeilijkheden, die de brandstof hun bezorgde:: 
Men had te maken met pachters, turfdragers, turftonsters, make
laars in turf, schippers en niet te vergeten met de pijpmakers,. 
Tegen al deze menschen moest het pottenbakkersgilde zich van 
tijd tot tijd verdedigen. 

De turfdragers behoorden tot het Zakkendragersgilde en 
waren ook al niet van de gemakkelijkste. Onderling hadden ze 
altijd veel gekrakeel. Bepaald was, dat er steeds een officieele lijst 
zou worden opgemaakt, wie van de sjo.uwers aan de beurt was. 
Men gebruikte daarvoor dobbelsteenen. In het Kamerboek van 
1742-26/6 fol. 52 lezen we b .v.: 

"Zakkendragers, die in het werpen om de beurt van het 
dragen .enz., en de dobbelsteenen buiten het bord geworpen 
zullen zijn te slaan in de boete van 2 stuivers". 

In onzen tijd ergert men er zich wel eens aan, dat alles ge
reglementeerd wordt, maar als men zoo iets leest, schrikt men 
toch ook wel. Deze zakkendragers waren lastige heeren en 
waars.chijnlijk wel eens niet te vast van hand. Dan werden 
ze dien dag gedwongen voor een paar stuivers minder bier te 
drinken, daar eerst de boete betaald moest worden. 

Bij het antwoord, dat de pottenbakkers geven op een request 
<ler turfdragers over verhoging van het draagloon, is er weer 
iets aardigs op te merken omtrent de herkomst der turf. Zooals 
reeds · werd opgemerkt betrokken deze na de Friesche, de Gro
ninger turf voor het stoken van hun ovens. Dit request uit 1783-
16/9, fol. 84, spreekt over Groningsche turf. 

,,Dat tot het lossen van een schip met die Groningsche, 
"Smirnse, en onder andere benamingen swaardere turf, als 
"de friesche gebruikt zullen worden, vier mannen in plaats 
,, van drie". 

De rest van de inhoud willen we buiten beschouwing laf-en, 
maar er is hier sprake van Groningsche turf, en in het antwóord 
·zeggen de po'ttènbakkers, dat ze· reeds langer dan 5o jaar deze 
turf b etrekken. Ze noemen het ook "grauwe turf", dus bleven 
ze bij de zelfde turfsoort. Nu was inderdaad de kwaliteit van 
.de Friesche turf sterk achteruitgegaan. In een klacht uit 1738 
,tegen den pachter wordt dit terloops medegedeeld. Deze turf 
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·was toen zoo in kwaliteit terug geloopen, dat de pottenbakkers 
genoodzaakt waren in totaal eenige duizenden tonnen turf per 
jaar . meer te betrekken, hoewel , ze niet hooger stookten en er 
niet ·meer ovens waren. · 

De grauwe turf lag altijd in de W achtelstraat, terwijl de zwarte 
haar vaste markt h.ad aan de Turfsingel. Deze laatste was ook 
de duurste, waarop de impost tweemaal zoo hoog was. De af
nemers van de zwarte turf waren de steenbakkers en zeepzieders. 
Pach_ter Jacob Walop wilde, omdat er zich zwarte turf om\er 
de gram,ve bevond, in plaats van 2 duiten en een penning per 
ton, nu 5 duiten per ton hebben. De pachter beriep zich op het 
2e artikel van zijn instructie, waarin sprake was van "gemengd 
zijn met zvvarte turf". Hiermede zou bedoeld zijn opzettelijk ge
mengd. De grauwe turf, zoo weerleggen de pottenbakkers, is 
echter van nature met zwarte gemengd. Ook was ze in 1738 
bovendien veel lichter en slechter dan 20 á 3o jaar terug. De 
pottenbakkers wisten den pachter te overtuigen en zij bleven 
2 duiten en een -penning per ton betalen. Z e waren er al meer 
over aangevallen door een vorigen pachter Jacobus Liethart, die 
de zaak evenmin had kunnen winnen. 

Niet alleen in Gouda deed zich dit voor. In Alkmaar had de 
pachter van de turf hetzelfde geprobeerd _bij de · kalkbranders, 
maar ook daar was het niet toegestaan. 

We begrijpen echter wel, dat er verandering in de qualiteit 
werd waargenomen en dat is verklaarbaar . .Turf is een natuur
product, dat niet overal eender is. In 1738 werd alleen nog maar 
gesproken over Friesche turf. Moeilijk is precies te zeggen wan
neer de Groninger turf ging overheerschen. Ook kwamen niet 
alle schepen uit dezelfde veenderij. Gevolg was dat men veel 
later in 1786, de pottenbakkers hoorde verklaren, dat de benaming 
,,friesche turf" erg .verwarrend was. 

Een schip met grauwe turf aan de W achtelstraat aangekomen, 
mocht pas worden verhandeld en gelost, nadat de lading eerst 
door den keurmeester was vrij gegeven. 't Gebeurde n.l. dikwijls, 
dat de bovenlast "opgepronkt" was met goede turf, terwijl de 
onderlast van een slechter qualiteit w as . Zoo'n schip werd 
"gekapt" (afgekeurd). Was alles goed, dan moest de schipper 
aan den commissaris van het zakkendragersgilde mededeelen, 
welke tonnemaat het schip inhield. Bij een inhoud van 150 ton 
kreeg hij 3 zakkendragers, die volgens de kaart aan de beurt 
waren. De schipper en de pottenbakker namen ieder een tonster 
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om de juiste inhoud te controleeren. Met vletten werd de turf 
dan van het schip naar de pottenbakkerij vervoerd, waar zij in 
schuren en op zolders werd opgeslagen. · 

Daar de prijs . nogal eens wisselde en hieruit voortdurend 
nieuwe onderhandelingen volgden over de prijs · van het bakloon, 
hebben in 1 764 de pottenbakkers en pijpmakers gezamenlijk een 
r'egeling getroffen. Deze was als volgt: 

Wanneer de turf per ton zou komen te kosten: 

• st. tot 2 5 st. inkoop werd het bakloon p. pijpenpot 6 st. aan 2 
,, 25 ,, ,, 3 ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, 65 

'·' 
,, 3 ,, ,, 35 ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, 7 ,, 
,, 35 ,, ,, 4 ,, ,, ,, ,, ; , ,, ,, 75 ,, 
,, 4 ,, ,, 45 ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, 8 ,, 
,, 45 ·,, ,, 5 ,, ,, ,, ,, ,, ,, 85 ,, 
,, 5 ,, ,, 55 ,, ,, ,, ,, ,, 9 ,, 
,, 5s ,, ,, 6 ,, ,, ,, ,, ,, ,, 95 ,, 

en zoo naar rato per halve stuiver op te slaan. 
Iedere pottenbakker moest officieel aan zijn gilde opgeven 

tegen welken prijs hij de turf had gekocht. Een commissie, samen
gesteld uit commissarissen van de Vroedschap over de beide 
gilden en leden van het Pijpmakers- en · Pottenbakkersgilde, 
maakte dan per 3 maanden de rekening op en zoo werd het bak
loon officieel vastgelegd. Een pijppot was een vaste maat, waar
van een exemplaar als voorbeeld op het stadhuis stond. Daar 
sommige pijpmakers de potten wel eens erg zwaar vulden, werd 
tevens bepaald, dat het gewicht m~t totaal inhoud de 120 ·pond 
niet mocht overschrijden. 

Deze regeling ging werkelijk lang goed. Gedurende den onge
kend langen tijd van 20 jaren ·was er tusschen pijpmakers en 
pottenbakkers geen boos woord hierover gevallen. Doch plotse
ling ontbrandde de twist ~ver deze kwestie weer, heftiger dan 
ooit te voren. 't Was omstreeks 1785, midden in den strijd, die 
de Patriotten om de macht voerden 

Onder de pijpmakers vooral had zich een sterke patr{ottische 
partij gevormd zich noemende: ,,De groep der particuliere pijp
makers". Deze maakten het 't gilde bestuur erg lastig. 

"De particuliere pijpmakers" stelden een scherp stuk op bij 
notaris Pieter Daesdonck en lieten dit door 85 gelijkgezinde con
fraters onderteekenen. Zij zonden het als een memorie aan over
luiden en dekens van hun gilde. Dezen waren het door de poli-
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tieke splijtzwam onderling ook niet meer eens en zoodoende 
konden zij hierop· geen verweer of antwoord geven. Zij wisten 
niet beter te doen dan het geval door te geven aan de burge
meesters. Dezen zaten volop in de politieke narigheid, en daar 
het request zich geheel keerde tegen het pottenbakkersgilde, zond 
~en het hier aan door met verzoek zoo spoedig mogelijk te ant

woorden. 
Het bestuur van het pottenbakkersgilde sprak er zijn . ont

stemming over uit, ·dat het antwoord moest geven op een request, 
dat gericht was tot overluiden en dekens van het pijpmakers
gilde. Het ging weer over het bakloon van de pijppotten. 

Ook het antwoord van de pottenbakkers was scherp, en ze 
wezen de Vroedschap er op, dat het steeds de pijpmakers waren, 
die kwesties zochten en dat de overeenkomst van 1764 · steeds 
tot volle tevredenheid van beide partijen had gewerkt. Maar er 
zat politiek achter: de Patriotten wilden vóór alles een succes 
boeken. De pottenbakkers verdedigden hun zaak keurig. Daar 
er geen oplossing kwam, werd uit de Vroedschap een commissie 
benoemd om de zaak te bestudeeren. Te midden van de heer
schende politieke chaos, leverden 18 Maart 1786 de pottenbak
kers hun verweer in aan deze commissie, van drie leden, die alle 
drie patriotten waren n.l.: burgemeester Mr. Jan Jacob Stighter, 
Mr. Cornelis Joan de Lange, Vrijheer van Wijngaarden en 
Ruygbroeck en Mr. Jan Couperus. 

Snel tot een oplossing kwamen ze niet. Eerst toen in Januari 
1787 het onweer aan den politieken hemel zich duidelijk ging 
afteekenen, waren ze dan toch "in het vriendelijke" tot een over

eenkomst gekomen. 
Dat "vriendelijke" zal wel een bijsmaakje hebben gehad, 

want hoe scherp de pottenbakkers hun zaak ook hadden weten 
te verdedigen, ditmaal moesten ze volkomen het onderspit delven. 
De Patriotten hadden hun politiek succes, echter tijdelijk, v.rant 
in hetzelfde jaar n.l. September 1787 trokken de Pruisen ons 
land binnen. 't Was een hoogst onbillijke regeling, te meer daar 
feitelijk het bakloon der pijpen heel weinig uitmaakte op het 
eindproduct, en de pijpmakers niet gebonden waren aan prijzen. 
Dit griefde de pottenbakkers des t e meer, daar zij aan handen 
en voeten gebonden waren door prijsovereenkomsten met hun . 
collega's in Holland. 

De Patriotten vielen hen het meeste aan, over het feit, dat de 
pottenbakkers turf op voorkoop kochten, wat volgens hen het 
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bakloon aanzienlijk hooger maken zou. De pottenbakkers wisten 
echter aan te toonen, dat de schepen op voorkoop gekocht meestal 
lager in prijs waren dan de gangbare. Maar, zoo verklaarden 
ze: ,, we moeten wel op voorkoop koopen, want er komt te weinig. 
turf naar Gouda". Dit vond zijn oorzaak in het feit, dat de vele 
kalkbranderijen langs den Ouden Rijn, die dezelfde grauwe turf 
als zij gebruikten, de turf voor hun neus wegkochten. 

Daarna brak een "wilde" tijd aan, tot de Omwenteling van 
1795 een einde maakte aan alle gilderegelingen. 

De samenwerking tusschen pottenbakkers en pijpmakers was 
stuk, wat het verval der pijpenindustrie aan het eind van de 18e 
eeuw sterk in de hand werkte. Nadat de Friesche turf hier geheel 
uit de markt was, bleef de Groninger in het eind van de 18e, 
in de 1·9e en 2oe eeu,v tot op heden Je brandstof voor de Goud
sche pottenbakkerijen. 

Geraadpleegde bronnen: 
Kamerboek 1675/1679. 1675 - 23 /4.- fol. 21V. 
9e Stads register. 1 674/ 1691 . ~ 

C III 25. ~ 1678 - 25/7. 

Kamerboek. 
,, 

" 
" 
" 

Requestboek M . 
Requestboek S. 
Kamerboek. 
Requestboek Y. ~ 

C III 35 ~ 

1726 - 14/5. " 
1744 - 16/11. " 
1742 - 26/6. ,, 

1742 - 17 /4.- " 
1787 - 3 / 1. " 
1738 - 16/9. " 
1764 - 20/11. " 
1787 - 5/1. " 

1785 - 31/10. ,, 

32v. 
87. 
52. 
34v. 
73v. 

150. 
185v. 
75v. 

137. 
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