GORINCHEJIJ ALS CONCURRENT VAN DE
GOUDSE PIJPENSTAD IN DE T.WEEDE HELFT
VAN DE ACHTTIENDE EEUW
G. C. HELBERS
Reeds in het werk "Goudsche Pijpen" mocht ik op blz. 27 wijzen op het zetten van bekende Goudse merken door pijpmakers
buiten Gouda 1 ).
De stedelijke regering kon hiertegen niets doen. Het enige
lichtpunt ,vas de bescherming van h et bijmerk het Goudse Wapen
in Noord- en Zuid-Holland sedert 1740 door de Staten van deze
gewesten .
Echter was geen verplichting aan de pijpmakers in onze provincies opgelegd om het ,va pen van hun woonplaats als bijmerk ·
op iedere pijp te zetten. Lieten zij dit bijmerk weg, dan bleek
uit niets, mogelijk alleen uit de kwaliteit, dat men niet met een
gerenommeerde Goudse pijp te doen had.
Door het initiatief van de secretaris der Museumcommissie
A. R. van de Putte, en door zijn onvermoeide ijver is het Pijpenmuseum "de Moriaan" in het bezit gekomen van duizenden
pijpekoppen uit de 17de- tot de 2oste eeuw, gevonden in en
rondom Gouda, die de studie van dit materiaal en de merken
daarop mogelijk maken.
Voor determinering en beschrijving van deze prachtige collectie
is echter kennis van "merkvervalsingen" buiten Gouda noodzakelijk.
In het oud-archief van Gorinchem is gelukkigerwijs een
Knechtsboekje, beter Huurboek van de Knechts, lopend van
1774- 1801 bewaard gebleven (archiefnr. 5093a) van het PottenPijpmakersgilde aldaar.
Reeds uit deze naam blijkt, dat daar - in t egenstelling met
Gouda ~ deze beide takken van aardewerkindustrie één gilde
vormden. Hierdoor werd onderlinge strijd over ovens, baklonen,
enz. grotendeels voorkomen.
Bij bestudering van dit enig overgebleven registertje krijgt
men de indruk, dat men pottenbakker en pijpmaker tegelijkertijd
kon zijn. Het is dus zeer moeilijk om zonder andere gegevens uit te
maken, wie van d e gildeleden uitsluitend pottenbakker was .

Maar ook hier was de fortuin ons gunstig. Door de slordige
boekhouding van de dikwijls ongeschoolde boekhouder of gildeknaap, die evenals de kosters van kerken inschrijv ingen moesteri
doen, zijn enige blaadjes in dit Knechtsboek beschreven met
namen en merken van pijpmakers, die eigenlijk in een thans verloren gegaan Merkenboek thuis horen. Als bijmerk kunnen zij gebruikt hebben het stadswapen van Gorinchem: in goud een geopende rode stadspoort, aan d e v oet daarvan een schild van
zilver met 2 beurtelings gekanteelde ronde dv,,arsbalken (Arkel).
En w at zien v,,ij nu. De vermaarde Goudse merken de Botb
en de Trekpot, respectievelijk te Gouda gebruikt sedert 1722 en
v óór 172 o, worden te Gorcum ge zet sedert 1 1 Mei 1 776 door
Jan Ophuysen Jr. In 1 783 neemt hij het merk de B er bij. (In
1774 was hij boekhouder van het Gilde en hij wordt h et la atst
in 1797 in het registertje vermeld).
Een Jan Ophuy sen, gehuwd met Maria Boon, laat te Gouda
tussen 1756 en 1762 v ier kinderen dopen. Voor het Pijpmakersgilde te Gouda legt Hendrik Ophuysen op 5 Dec. 1746 zijn
proef af en verkrijgt het merk "de Koorddanser". In 1761 verkoopt hij dit merk aan Willem Schippers, aan wie hij het sedert
1753 verhuurd had.
Jan v an Oudheusden geeft op 1 o April 1777 aan het merk
de Gekroonde I6 (t e Gouda in gebruik sedert 1719) v oor zijn
korte, fijne en lange pijpen, en op 1 N ov . 1783 het merk de 33
voor zijn lange pijpen. Hij wordt vermeld te Gorcum van 1773
- 1798.
Vermoedelijk hebben wij hier te doen met de Gorcummer Jan
van Oudheusden, die te 's-Gravenhage 10 Nov . 177 1 huwde
met Carolin~ Gargan, v,riens kleinz oon zich te Gouda vestigde.
Op 1 o April 1779 laat Adrianus van Aten, in 1776 Deken
van het gilde, als zijn merk Je II aantekenen (vermeld 17741799).
Willem van Dyk (v ermeld 1780-1786) geeft op 19 Juli 1782
als zijn merk Je GB, aan, een merk, dat te Gouda sedert 1720
in gebruik ·was; Leendert van Aten (vermeld 1781- 1801) geeft
op 23 Juli 1782 als merk de 26 aan (te Gouda sedert 1731);
H endr ik Aalbregt (vermeld 1784-1792) op 4 Juni 1786 Je 61
(te Gouda vóór 1720); Gerrit Venderbos of Vendelbos (vermeld
1788-1792) op 3 Sept. 1790 Je IO (te Gouda voór 1720); Jan
van Erp (vermeld 1782- 1797) op 25 Juli 1791 Je i of Je 1 (te
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Gouda vóór 1720); Jan van Wouw (vermeld 1774-1792) op 23
Sept. 1793 de 2 (te Gouda sedert 1679); Jacobus van Womv op
3o April 1794 (vermeld 1789-1799) de 1 voor zijn fijne pijpen.
Niet uit te maken is of deze merken te Gorcum met of zonder
kroon werden gezet. De inschrijvingen zijn slordig gedaan en
zeer gemakkelijk werd de kroon in de inschrijving vergeten, hoewel hij w el werd gezet. De archiefgegevens en vondsten moeten
in dit opzicht elkaar aanvullen.
Uit het vorenstaande blijkt dus, dat slechts Adrianus van
Aten een merk zet (II), dat toen in Gouda niet meer werd gebruikt.
Met "aangeving" van het merk kon worden volstaan. T e
Gouda was "goedkeuring" van en "inschrijving" door het gilde
verplicht.
In beide plaatsen kon men in die tijd meer dan één merk
zetten.
Over de "salariëring" van de knechts, die het vak moesten
leren, vinden wij o.a. bij Jan van Erp wat hij in 1783-1785 b e taalde: voor het eerste jaar voor het rollen of trimmen v an :!
gros pijpen 5 duiten; voor het tweede jaar 3 duiten per gros,
d.w.z. een halve duit per gros meer. Hendrik Aalbregt huurde
van 1790-1792 een knecht om te rollen e n kasten.
Onder de knechts van Jan van Oudheusden wordt in 1798
genoemd Adam Revet, een familielid van Pieter Revet (geb.
Gorcum 1 771, overl. Gouda 1850), die zich in 1839 als pijpenfabrikant met zijn vrouw Sara van Adr ichem vestigde, waaruit
de Goudse Revet' s stammen.
Een zoon van Jan Valke (als knechtje te Gorcum v ermeld
van 1790-1799), nl. Frederik Valke, . w a s te Gouda pijpenfabrikant van 1834-1877 (het merk de G ekr. 86).
Men ziet hier uit, da t Gouda als pijpma kerscentrum de pijpmakers uit Gorinchem in de 19de eeu,v aantrok.
Uit het huren v an knechts voor het maken van pijpen blijkt ,
dat reeds vóór 1774 (het begin van het registertje) pijpenfabr ikant waren: Jan Wouters, D eken in 1774, vermeld tot 1783;
Jan Ophu:ysen Sr., vermeld tot 1786 zal ook wel p ijp maker geweest zijn; Wouter G r oene n berg, vermeld tot 1782 na m van
1777- 1779 Jan v an der L ee als leerling-kaster aan; tot . 178-4
wordt de weduwe Groenenberg vermeld.
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Hieruit blijkt, dat dus ook te Gorcum vrouwen een pijpmakerij, ook genoemd pijpmakerswinkel, mochten drijven. Jacob
van Erp, vermeld van 1 791 - 1 799, nam in dit laatste Jaar een
leerling-tremmer aan.
In het Knechtsboek worden nog de hierna volgende personen
genoemd, ·waarvan niet uit te maken is of zij alleen pottenbakker
of ook pijpmaker zijn. Met het oog op bijmerken op pijpen, bestaande uit de beginletters van voor- en achternaam, moeten
,:vij deze namen geven met de jaren, ,:vaarin zij in het register
voorkomen. Het zijn:
Abram van den Akker, 1776-1799;
Hubrecht van Agt (onthaalder?), 1788- 1790;
Dirk Bernet, 1773-1790;
Arie van Dalem, 1774-1780, Deken in 1774, Boekhouder
in 1776;
Anthonie van Erp, 1793- 1799;
Arnoldus Haverman, 1789-1791;
Stoffel de Hoog, 1776- 1793 (Een Huybert de Hoog te
Schoonhoven 1779-1782 vermeldt D. A. Goedev,,aagen in
de 4e Verzameling op blz. 148);
Willem Montfoort, 1781-1785;
Leendert Niem;v enhuysen, 1783- 1799;
Huybert van Oudheusden, 1783- 1787;
Giljam Schippers, 1774- 1780;
Jan Schippers, in 1776 Deken;
Gysbert Stam, 1783-1 790.
Uit vorenstaande gegevens menen wij het volgende te kunnen
concluderen.
De Gorcumse pottenbakkers hebben zich in de tweede helft
van de 18de eeuw ook toegelegd op het vervaardigen van tabakspijpen, waarop zij Goudse gerenommeerde merken zetten. In de
eerste helft van de 19de eeuw trokken Gorcummers naar Gouda,
waar zij zich als pijpmakers neerzetten.
De bepalingen in hun gecombineerd gilde betreffende de pijpmakers hadden overeenkomst, maar toch ook verschillen met die
te Gouda.
Wij krijgen niet de indruk, dat de pijpmakerij in die jaren t e
Gorcum een belang.r ijke of bloeiende industrie ,:vas.
Gezien de gebruikte merken moeten wij oppassen bij het toeschrijven van pijpen aan Goudse pijpenfabrikanten.
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Mogen andere archiefvondsten eens meer licht geven over de
verhouding Gouda~Gorinchem t.a.v. de pijpenindustrie.
1) In de kerkrekening 1820-'21, fol. 61 van de Ned. Herv.
Gemeente te Sle11en,JWeert, L., wordt gesproken over
Hölzenspies, die buiten de Veldpoort aldaar een oven heeft
gemaakt van Duitse klei voor het bakken van pijpen.
Uit het Cohier van de 2ooste Penning te Schoonhoven blijkt,
dat daar in 1688 aan de N esdijk woonden, Pietje Arents
de weduwe van Frans Andriesz. pijpmaker (nr. 56) en de
weduwe van Jan Fludt (nr. 59). Hebben wij in hem een
zoon van de Engels-Goudse pijpmaker Willem Fludt te zien?

