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GORINCHEM. 

door J .P. Brinkerink en M.C.W. Veen 

HISTORIE. 
Gelijk Gouda was Gorinchem gedurende de zeventiende- en achttiende eeuw één van de belang
rijkste pijpen producerende steden in de Nederlanden. Bij archiefonderzoek in Gorinchem 
wordt men echter telkens opnieuw geconfronteerd met een duidelijk gemis aan archiefmate
riaal. Vermoedelijk heeft de instelling van de Bataafse Republiek in 1795, ook in Gorinchem 
geleid tot vernietiging van de oude gildearchieven. Gelukkig wordt dit gemis enigszins gecom
pen~eerd door de gigantische hoeveelheid productie-afval, die bij opgravingen binnen Gorin
chem werd aangetroffen. 
De allereerste pijpenmakers vestigden zich vermoedelijk gedurende de periode 1600-1625. 
Gorinchem was een vestingstad, waarbinnen regelmatig regimenten soldaten werden gelegerd, 
ook Engelse soldaten. Behalve dat zij geconfronteerd werden met de spreekwoordelijk knappe, 
trouwlustige meisjes binnen deze stad, speelde ook een aantal andere factoren een beduidende 
rol bij hun vestiging. Gorinchem lag uitermate gunstig aan de Merwede en bood als havenplaats 
genoeg exportmogelijkheden. Verder vervulde de stad voor de omliggende streek een belang
rijke functie als marktplaats. Voorts waren er pottenbakkers werkzaam. Ook dit vergemakke
lijkte een permanente vestiging. De aankomend pijpenmaker kon het bakken uitbesteden aan 
de pottenbakker en dus de investering in een bakoven besparen. Het bouwen van ovens werd 
bovendien door het stadsbestuur, uit oogpunt van brandveiligheid, binnen de perken gehouden. 
Wie in Gorinchem deze "pioniers" waren is (nog) niet geheel duidelijk. We kennen slechts de 
namen van William Teeck (WT, Springend Hert), Brut Ritsaert (BR), Willem Jansz. (WI) en 
Marcus Cornelisz. (MC). Het aantal pijpenmakers dat in die tijd binnen Gorinchem werkzaam 
was verschilde vermoedelijk niet veel met dat in Gouda. 
In 1656 bestond er duidelijk behoefte aan de instelling van een gilde. Het werd het eerste pij
penmakersgilde in de Nederlanden. De gildebrief werd gebaseerd op de Goudse concept-brief 
uit 1641. De Gorcumse gildebrief werd in 1665 (1), 1694 (2) en 1725 (3) een aantal malen 
gewijzigd en aangevuld. In de achttiende eeuw is er sprake van een "Potten- en Pijpenmakers
gilde". 
Gedurende de achttiende eeuw gaan, weliswaar op kleine schaal, ook de pottenbakkers pijpen 
op de markt brengen. Bodemvondsten van pijpen met initialen van pottenbakkers getuigen 
hiervan. Ook werd in 1986 afval van een tegelbakkerij aangetroffen, vermengd met misbaksels 
van pijpjes. Pijpenmakers, getuige bodemvondsten, vervaardigden ook pijpaarden beeldjes. 
Hoewel exacte gegevens ontbreken, kunnen we uit bodemvondsten elders in het land vast
stellen, dat de Gorcumse industrie, behalve een regionale markt, ook landelijke afname kende. 
Gedurende de achttiende eeuw moest Gorinchem het echter tegen Gouda afleggen. Kwalitatief 
leverde Gouda een veelal fraaier produkt. 
Hoewel er vaak gesuggereerd wordt dat Gouda en Gorinchem in een hevige concurrentie
strijd waren gewikkeld, lijkt het tegendeel in een brief uit 1751, van het stedelik bestuur van 
Gouda, gericht aan Gorinchem (4 ). Gouda verbood in 1750 de uitvoer van gereedschappen, 
teneinde de concurrentie vanuit andere steden tegen te gaan. De Gorcumse pijpenmakers 
kwamen hiertegen in verweer. Zij kregen echter het geruststellende bericht dat het verbod niet 
op hen van toepassing was. Zij konden in Gouda materialen kopen zoals zij daarvoor reeds ge
wend waren. Onder voorwaarde dat zij geen gereedschappen aan andere steden doorverkoch
ten. Gouda zag Gorinchem in 17 51 dus niet langer als concurrent. 
Ook bestonden er familiebanden tussen Goudse- en Gorcumse pijpenmakers. Jan Ophuysen Sr. 
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bijvoorbeeld ontving zijn opleiding te Gouda, trouwde aldaar en vestigde zich in 1730 te 
Gorinchem. Zijn vader woonde in Gorinchem, zijn oom Hendrik Ophuysen was pijpenmaker te 
Gouda. 
Wegens het eerder geschetste gebrek aan archiefbescheiden, is het moeilijk vast te stellen hoe
veel mensen gedurende de zeventiende- en achttiende eeuw bij de productie betrokken waren. 
Het enigste hulpmiddel hierbij is "Het Boek van Aantijkenen van de Jongens en Mijsjes" (5), 
het knechtenregister, waarin de namen van de aangenomen knechtjes werden ingeschreven. 
Behalve dat het boekje op sommige bladzijden bijna onleesbaar is wegens het ongeoefende 
handschrift van de boekhouder(s), geeft het ook geen duidel ijk onderscheid tussen p,menbak
kers en pijpenmakers. Het registertje besloeg de periode 1774-1801. Totaal werden er 28 bazen 
ver".leld , die gemiddeld 4 tot 5 knechtjes in dienst hadden. Van deze 28 namen waren er mini
maal drie eigenaar van een pottenbakkerij, zodat wij kunnen aannemen dat er 25 zelfstandige 
pijpenmakers werkzaam waren gedurende de periode 1774-1801. 
Enige pijpenmakers met een bedrijf van enige o mvang waren: Jan Ophuysen Sr. en Jr. , Dirk 
Barunet, Christoffel de Hoog, Roel de Hoog en Jan de Hoog. 
In 1811 werd de " Liste Civique de la Commune de Gorinchem" (6) opgesteld. Hierin werden 
10 mensen als werkzaam in de pijpenindustrie vermeld. Acht jaren later werd, op last van 
koning Willem I, opnieuw een inventarisatie gemaakt (7) . Gorinchem kende in dat jaar nog 
slechts 6 fabrikanten. Bij dit overzicht werd later aangetekend dat, volgens een bericht u it 
1850, alle "gemelde fabrijken te niet" waren gegaan . 
De laatste pijpenmakers waren vaak op hoog bejaarde leeftijd overleden, terwijl de jongeren 
hun heil in Gouda zochten, waar meer brood te verdienen viel. De pijpenindustrie in Gorin
chem was een zachte dood gestorven. 

HET GORINCHEMSE MODEL IN DE 17e EEUW. 
De Gorinchemse pijpjes uit de l e helft van de 17e eeuw worden gekenmerkt door hun mooie, 
ronde vorm, welke zich het beste laat vergelijken met een klein vogeleitje, waar het topje 
schuin van afgesneden is (zie tekening). 
De grootste breedte z it in vrijwel alle gevallen rond het midden van de ketel. De ketelhoogte 
varieert van 30 tot 40 mm. De hoek kop-steel ligt tussen de 140° en 146°, een enkele uitzon
dering daargelaten. 
De gemiddelde doorsnede van het rookkanaal is 3 mm . en de gemiddelde steeldikte is 10 mm. 
(gemeten direkt achter de kop). 

~ -----~~~~A 

~~ll._---- -----------=~~~~~~ v.Jl'l"I.M. 
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De gebruikte merken zijn te verdelen in roosmerken, figuurmerken en lettermerken. De roos
merken variëren van enkele eenvoudige stippen tot mooie, vaak gekroonde roosjes, al dan niet 
voorzien van initialen. Opvallend is dat ook de pijpen met roosjes aan weerszijden van de ketel, 
in de meeste gevallen voorzien zijn van een hielmerk. Dit in tegenstelling tot dergelijke pijpen 
uit andere centra. Een ander veel voorkomend verschijnsel is, dat veel zijmerk roosjes voorzien 
zijn van een kroon. De figuurmerken zijn meestal dierfiguren, zoals een hert, uil of adelaar. 
Ook zijn enkele met fleur-de-lis bekend. De lettermerken bestaan in de meeste gevallen uit 
twee letters. Cijfermerken ontbreken bij mijn weten totaal en worden in de 2e helft van de 18e 
eeuw in gebruik genomen en dan nog in de meeste gevallen als zijmerk. 

DE KWALITEIT. 
De kwaliteit van de vroege pijpen is vaak erg goed, in veel gevallen geglaasd en zorgvuldig afge
werkt. Alleen de ongemerkte pijpen en pijpen met een roosversiering op de ketel zijn meestal 
ongeglaasd, maar dan nog wel vaak goed afgewerkt. De radering is bij vrijwel alle gemerkte pij
pen rondom de gehele kopopening aangebracht, bij de ongemerkte- en roosjespijpen alleen op 
de voorzijde of is zelfs geheel weggelaten. Alle pijpen zijn gebotterd. 
Men beschikte in die tijd over een goede klei zonder veel verontreiniging, hooguit wat ijzerhou
dend, want vaak hebben de opgegraven koppen een wat vlekkerig gele kleur. Ook het bakpro
ces beheerste men zeer goed, want vrijwel alle opgegraven pijpfragmenten waren van een heel 
goede kwal_iteit en zonder ernstige sporen van verwering. 
Tegen het einde van de 17e eeuw zien we een hoogte-toename bij de ketel en niet of nauwelijks 
een verwijding van de kopopening (zie afb. 47 t/m 57). Hierdoor ontstaat een hoog, slank 
model dat typisch te noemen is voor Gorinchem rond 1700. 

STEEL VERSIERINGEN. 
De steelversieringen op de 17e eeuwse pijpen zijn nooit zo uitbundig geweest als bijv. in Gouda 
of Amsterdam. Meestal bleef het beperkt tot de bekende ruiten met fleur-de-lis of een radering 
rond de steel. In een aantal gevallen was de ruit met fleur-de-lis al in de mal gegraveerd zodat 
een reliëfversiering ontstond, waarvan de ruiten afgezet zijn met een kabelversiering. Ook stelen 
met een gestyleerde plantenversiering zijn bekend. 

HET "GORINCHEMSE MODEL" IN DE 18e EEUW. 
Zoals eerder is vermeld, werd de Gorinchemse pijp in de 17e eeuw gekenmerkt door zijn ronde, 
ovoïde model. Dat model verdween tegen het einde van de 17e eeuw en rond 1725 waren de 
pijpen vrijwel gelijk aan de Goudse modellen en zijn dan ook moeilijk meer uit elkaar te hou
den. 
Echter na ong. 1750 zien we de ronde vorm toch weer zijn intrede doen. Het bekendste type 
waar we deze vorm duidelijk in terug zien is wel het "vissenpijpje" (zie afb. 79 en 81). Dit bol
buikige model is ook met tal van andere versieringsmotieven bekend en is zelfs terug te vinden 
in de vele lobbenpijpjes (afb. 87 en 88), welke in de laatste helft van de 18e tot begin van de 
19e eeuw in zwang geweest zijn. 

DE AFWERKING VAN DE PIJPEN IN DE 18e EEUW. 
Kunnen we in de eerste helft van de 18e eeuw nog spreken van een goede tot redelijke afwer
king van de pijpen, in de tweede helft laat die afwerking veel te wensen over. Concurrentie en 
slechte economische omstandigheden zullen hier zeker mee te maken hebben. 
De naden op de pijpen zijn vaak slordig getremd, radering langs de kopopening ontbreekt of is 
slechts gedeeltelijk aangebracht. De wanddikte van de ketel is in veel gevallen erg onregelmatig 
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en de kopopening is meestal niet eens meer gebotterd. 

VERSIERINGEN OP DE 18c EEUWSE PIJPEN. 
Tot ong. 1725 komt versiering op de Gorinchemse pijpen nog nauwelijks voor en beperkt zich 
in de meeste gevallen tot een uit stippen bestaande roos. Het is het tijdperk van de gladde, 
trechtervormige pijpjes. Waren het rond 1700 nog hoge slanke- en dikwandige koppen, later 
zien we de kopopening zich verwijden en de ketelwand en de stelen dunner worden. Het is ook 
in deze periode dat men begint met merken en t ekens op de zijkant van de hiel te zetten. 
Vrij plotseling, rond 17 30, komt het versieren van pijpen in zwang. Omstreeks 1745 meestal 
nog afbeeldingen die direct of indirect te maken hadden met de verheerlijking van het huis van 
Grapje. 
Maar later worden allerlei motieven gebruikt, veelal gecombineerd met de initialen van de ma
ker. De achteruitgang van de verfijndheid van de versieringen gaat gelijk op met de teruggang 
van de afwerking van de pijpen. 

DE ONDERGANG. 
In de concurrentiestrijd met Gouda hebben Gorinchemse pijpenmakers nog enige tijd getracht 
de beroemde lange Goudse pijpen na te maken. De kwaliteit bleef echter in de meeste gevallen 
ver achter bij het echte Goudse produkt (zie afb. 91 en 92). Ook het nazetten van goedlopende 
Goudse merken als bijv. de both, de trekpot en de gekroonde 33 hebben niet kunnen voorko
men dat de Gorinchemse pijpenindustrie in verval raakte en in de 19e eeuw geheel ten onder 
gmg. 

Beschrijving van de afbeeldingen: 

Afb. Merk/Voorstelling Maker Produktieperiode 

1 Radering Onbekend XVIIA 

2 IR 
3 5 bl. roos " 
4 5 bi. roos 
5 gekr. 5 bl. roos ( 4 bl. als zij merk) " 
6 gekr. 5 bl. roos (tevens zijmerk) " " 
7 gekr. 5· bl. roos (tevens zijmerk) 
8 5 bl. roos (tevens zijmerk) " 
9 gekr. 6 bi. roos (tevens zijmerk) 
10 gekr. 6 bi. roos 
11 gekr. S bi. roos en G.S. 
12 6 bl. roos en B.M.T. 
13 gekr. 5 bl. roos en W.P. 
14 gekr. S bl. roos en W.P. 
15 gekr. 5 bi. roos 
16 gekr. 5 bl. roos 
17 7 bl. roos 
18 5 bl. roos " 
19 gekr. 6 bi. roos en W.I. Willem Jansz XVII be 

20 W.I. (5 bl. roos als zijmerk) " " 
21 A.S. Onbekend 
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25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

22 B.R. 

23 B.R. 
24 B.R. 

P.P. 
26 I.G. 
27 B.R. 
28 E.H. 
29 I.S. 

C.H. 

31 radering 
32 radering 
33 de Uil 

34 de Adelaar 

Springend hert en W.T. 
36 Springend hert en W.T. 
37 Springend hert en W.T. 
38 gekr. R.S. en st er 
39 gekr. 5 bi. roos en R .S. 

gekr. M.C. 
41 gekr. M.C. 
42 gekr. M.C. 
43 gekr. H.R. 
44 gekr. monogram C.V.B. 

gekr. B.C. 
46 Fleur-de-lis 
47 I.A. 
48 I.A. 
49 I.A. 

A.A. (opzij van de hiel) 
51 dubbele cirkels (opzij van de hiel) 
52 enkele cirkels (opzij van de hiel) 
53 ? (opzij van de hiel) 
54 boogje (opzij van de hiel) 

zwaantjes (opzij van de hiel) 
56 ongemerkt 
57 ongemerkt 
58 ongemerkt 

59 L. Koning, R. Maagd in Holi. tuin 
L. Haan en I.O.H. , R. Prins 

61 L en R. klimmende leeuw 
62 L. klimmende leeuw, R. Jan de sterke 

van Arkel en paard en zwaan 
63 L.I.B. en sterretje, R. maantje 
64 L en R gekr. ooievaar en 1.O.H. 

L. leeuw in Holi. tuin en 1.O.H. 
R. de Molen 

66 R. boerenwagen en M.V.A. 

67 L. D.B.U.N., R. D.B.U.N. 

Brut Ritserts 

,, 

XVII be 
,, 

Onbekend 

Brut Ritsaerts 
Onbekend 

" 

Cornelis Hermensz 
Onbekend 

,, 

Marcus Cornelisz 
William Teeck 

,, 
,, 

Onbekend 
,, 

Marcus Cornelisz 

,, 

Onbekend 
,, 

XVII d 

XVII A 
XVII be 

,, 
,, 

,, 

,, 

,, 
,, 

,, 

" 

" 
J an Adriaansz XVIId 

" (?) 

Onbekend 

,, 

,, 

" 

,, 
,, 

Jan Blij (?) 
,, 

XVII b 
,, 

Jan Ophuijsen Jr. 

Jan Blij 
Onbekend 

XVIII d/XIX a 
XVIII b 

,, 

Jan Blij 
J an Ophuijsen J r. 

,, 

,, 

XVIII d /XIX a 

Onbekend 

Dirk Barunet 

,, 

XVIII d 
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68 
69 
70 
71 
72 

73 

74 

75 

76. 
77 

78 

79 

80 

81 

82 
83 
84 

8 5 
86 
87 
88 

89 

9 0 
91 

92 
93 
94 
95 

96 
9 7 

L. ,,·apen v. Arkel en !.V.A. 
L. I. V.1~. 

L. 2 kroondr. leeuwen en G.L.S. 
L. en R. gekr. haan en D.R. 
L. gckr. cicrmand en I. V., R. 8 b i. roos 
L. gekr. N en C .S. 

L. driemaster, R. gekr. K .W. 

L. 2 mannen en vos(?) en gekr. K.W. 

R. driemaster 
L. gekr. wapen van Arkel 

L. gekr. I.G. en 1.W. 
L. gekr. 18 en 1.O .H. 

L. gekr. vis en 3 golfjes en I.S . en 

llV.D.O. (noot 9) 
L. gekr. vis en 3 golfjes in blo em

ranken en H.A. B. 
L. gekr. vis en 3 golfjes en 'v\l.G .B. 

Huzaren/koningskop en 1.O.H. 
Huzaren/koningskop en W. 
O.B. 
gekr. K.D.H. 
geen 
I.V. 
J.V.K. 
R.D.H. 
I.D.H . 
gekr. S .G.H. (bijmerk: L.G,R. leeuw) 

de Both 
L. de gekr. ooievaar 
L. gckr. pijproker op de stoel 
L. Fortuna en !.V.A . 

L. ster, R. A:SPRUYT (noot 10) 

L. Wildeman , R. wapen en C.O.H. 

(noot 11 ) 

Jan van Aten 

Jan van Erp 

Guilliam Schippers 
Dirk Barunet 

Jan Valke 

Cuilliam Schippers of 
Gijsbert Stam 

Christiaan Wouters 

Jan Ophuijsen Sr. 

Jan Wouters 

Jan Ophuijsen J r. 
Onbekend 

Hendrik Aalbrechts 

Wouter Groenenberg 

Jan Ophuijsen Jr. 
Onbekend 

Dirk Barunet 
Cristoffel de Hoog 
Onbekend 

" 
R oel de Hoog 

J an de Hoog 
Sijmen Groenhouwer 

Jan Ophuijsen Jr. 
Dirk Barunet (?) 

J an van Aten 
Onbekend 

XVIII d 
XVI Il d/XIX a 
XVIII d 
XVIII c 
XVIII d/XIX a 
XVIII d 

XVIII b 

XVIII b/XIX a 

XVIII d 
XVIII d/XIX a 
XVIII b 

XV II I d 

,, 

" 

XVIII b 
XVIII b 
XVIII d/XIX a 

XVIII d 

" 

XVIII d/XIX a 

Verklaring: 

L is: linkerzijde ketel A is: l e helft van de eeuw 
R is : rechterzijde ketel B is: 2e helft van de eeuw 
XVII is: 17c eeuw a,b,c,d is : een kwart eeuw, 

XVIII is, 18c ceuw in chronologische volgorde. 

NOT EN. 

1. Gemeentel ijke Ar~:hicfdienst Gorinchem, Stadsarchief inv.nr. 2259 fol. 118-119v 
2 . Stadsarchief inv.nr . 2259 fol. l 19v-120v 

3. Stadsarchief inv.nr. 2259 fol. 121-122v 
4. Rechterlijk Archief inv.nr. 121 fol. 94v-95 . 
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5. Stadsarchief inv.nr. 5093A 
6. Stadsarchief inv.nr. 2448 
7. Meulen, J. van der., Pijpenmakers en hun merken in de eerste helft van de 19e eeuw, 

P.K.N. 8e jaargang nr. 30 (1985) 
8. Voorstelling/ Jan de Sterke van Arkel trekt zich met paard en al op aan het hek van de 

waterpoort. 
9. De letters H.V.D.O. staan voor Hendrik van den Oever, pijpenmaker te Schoonhoven. 

Waarschijnlijk is de mal van hem (of erfgenamen) gekocht en heeft de nieuwe eigenaar 
zijn initialen erbij laten zetten. Er zijn meerdere pijpen met H.V.D.O. en andere initialen 
er naast bekend. 

10. . De naam Spruyt is tot op heden niet teruggevonden in het archief van Gorinchem. Het is 
niet uitgesloten, gezien het Goudse wapen en 5 als bijmerk, dat deze pijp in Gouda ge
maakt is. 

11. Het wapen is het familiewapen van de Gorinchemse pijphandelaar Cornelis Ophorst. 
"De wildeman" was de naam van zijn handelshuis. 
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