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De Biltse bodem als archief,
Deel 2 - Utrechtse kleipijpen en
Het Huis van Oranje op kleipijpen.
Behalve restanten van Goudse kleipijpen, kan men ook regelmatig fragmenten van in Utrecht gemaakte kleipijpen
in de Biltse bodem tegenkomen. Men
schat dat een kwart van de vondsten
van Utrechtse oorsprong is. Utrecht
kende twee eeuwen lang een bescheiden pijpenindustrie die geconcentreerd
was in het gerecht Lauwerecht aan de
noordkant van Utrecht, daar waar de
Vecht begint voorbij het sluisje aan de
Bemuurde Weerd. Hier bevonden zich
al pottenbakkers die zich vanwege hun
brandgevaarlijk beroep buiten de stad
hadden moeten vestigen.
De Utrechtse pijpen waren beslist van
mindere kwaliteit dan de Goudse en
derhalve goedkoper. De afwerking is
grover, de klei goedkoper en met insluitsels, de vormen uitgesleten. Dit
blijkt bijvoorbeeld ook uit het feit dat de
meeste vondsten van Utrechtse pijpjes
fragmenten betreffen, in tegenstelling
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tot Goudse pijpen die beter afgewerkt
zijn en waarvan de kop vaak nog heel en
glad is. Karakteristiek voor veel Utrechtse
pijpenmakers was het gebruik van de
Vechtse Zwaan als merk dat onder op
de zogenoemde ketel van de pijp werd
geplaatst, samen met de naam van de
maker of diens initialen. Om hun pijpen
wat meer aanzien te geven, plaatsten de
Utrechtse pijpenmakers regelmatig het
Goudse wapenschild als bijmerk op hun
pijpen, hetgeen uiteraard een doorn in
het oog was van de Goudse collega’s.
Dit is op veel fragmenten van pijpen nog
goed te zien. Ook in Schoonhoven en
Gorinchem werden kleipijpen gemaakt
waarvan hier soms restanten worden
teruggevonden, vooral als het merk een
verwijzing naar Utrecht inhield. Een fraai
voorbeeld hiervan is een pijp met wapen
van Utrecht en de letters PDL, welke echter de initialen zijn van Pieter de Leeuw
uit Schoonhoven.

Utrechtse merken en makers
Uit de 17e eeuw zijn enkele Utrechtse
pijpenmakers bekend, maar veelal werden er nog geen merken gebruikt en is
het moeilijk de makers van de pijpen te
achterhalen. Aan het begin van de 18e
eeuw waren er in Lauwerecht nog steeds
weinig pijpenmakers actief, maar omstreeks het midden van de eeuw waren
er minstens tien pijpenmakersbedrijfjes.
Dat aantal liep tot vier aan het eind van
de eeuw terug en begin 19e eeuw is deze
bedrijfstak voorgoed uit Utrecht verdwenen. De 17e eeuwse pijpjes hebben een
dikke wand en een zware steel, en pas
vanaf circa 1730 verschijnen de grotere
pijpen met zijmerken en initialen van de

Fig. 1. De gekroonde N met de initialen CVS is
misschien als merk gebruikt door Claasje Versluijs,
de weduwe van Jan Huijgen Versluijs die in 1733
overleed. Het bijmerk is de vogel in de boom.

makers. Vaak werd een afbeelding door
meerdere pijpenmakers gebruikt, zoals
het geval is met de vogel in de boom en
de Vechtse zwaan. Dit zou kunnen wijzen
op het symbool van een soort bedrijfsvereniging die tot doel had goedkoper
brand- en grondstoffen te kunnen inkopen.
Een paar families domineerden de pijpenindustrie gedurende de gehele 18e
eeuw. Een van de belangrijksten was
de familie Versluijs die zich omstreeks
1700 aan de Lauwerecht vestigde. Jan
Huygen Versluijs vestigde zich als eerste
in Utrecht en van hem is misschien het
bijmerk in de vorm van zeven stippen,
initialen werden toen nog nauwelijks
als merk gebruikt. De weduwe van Jan
Huygen Versluijs, Claasje genaamd, gebruikte na de dood van haar man in 1733
waarschijnlijk het merk CVS (Fig. 1). Zoon
Dirk, overleden in 1775, kennen we van
het merk DVS (Fig. 2), met als bijmerken
de vogel in de boom en de zwemmende
zwaan. Zijn broer Pieter, overleden in
1780, gebruikte het merk PVS, met dezelfde bijmerken. Tenslotte kennen we
broer Hendrik, overleden in 1781, van
het merk HVS (Fig. 3), in combinatie
met dezelfde bijmerken. Een tweede
Hendrik Versluijs die we tegenkomen
was de zoon van Pieter, ook deze voerde
het merk HVS (Fig. 4), maar nu met de
bijmerken het gekroonde visje, de ge-
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Fig. 2. Het merk HVS verwijst naar Hendrik
Versluijs de oude, zoon van Jan Huygen Versluijs en
zijn vrouw Claasje, en overleden in 1781.

Fig. 4. Het merk HVS met als bijmerken het gekroonde visje en de gekroonde ooievaar duidt op
Hendrik Versluijs de jongere, een neef van Hendrik
de oude. Hij overleed rond 1780.

Fig. 3. Het merk DVS met als bijmerk de zwemmende zwaan is afkomstig van Dirk Versluijs, eveneens
een zoon van Jan Huygen en Claasje. Hij overleed
in 1775.

Fig. 5. Het merk AVT met als bijmerk de zwemmende zwaan verwijst naar Arie van Tergouw, overleden
in 1763, die in hetzelfde huizenrijtje woonde als
Joseph Peex.
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kroonde ooievaar, en de koorddanser.
Ook wordt zijn naam voluit op de pijp
aangetroffen.
Regelmatig worden ook pijpjes gevonden met het merk AVT en het bijmerk
de zwemmende zwaan. Deze worden
toegeschreven aan Arie van Tergouw,
overleden in 1763. (Fig, 5). Een productief pijpenmaker was Joseph Peex, overleden 1788. Van hem kennen we pijpen
met de initialen IP en de naam IOSEPH
PEEX voluit geschreven, in combinatie
met de karakteristieke Vechtse zwaan,
de gekroonde 18, de gekroonde vis, het
Utrechtse stadswapen met en zonder
twee leeuwen, en twee engeltjes. (Fig.
6 en 7). Van Gerrit van Westdijk die in
de tweede helft van de 18e eeuw actief
was, hij overleed in 1799, kennen we
pijpen met de letters GVWS en GWD, in
combinatie met het gekroonde visje en
vogel in de boom, en de gekroonde G en
VWD boven een kroon. Zijn tijdgenoot
Pieter de Graaff, overleden in 1794, kennen we van het merk PDG in combinatie
met de gekroonde 18 en de gekroonde
vis. Zijn zoon Simon de Graaff is bekend
van het merk SDG (Fig. 8) met als bijmerk
de gekroonde vis. Van Jan Rogman is het
merk IRM bekend, van Jan Glansbeek het
merk IGB.
Van een aantal initialen op Utrechtse pijpen zoals WS is niet duidelijk geworden

Fig. 6. Joseph Peex was een zeer productief
pijpenmaker. Naast zijn initialen IP gebruikte
hij als bijmerken de zwemmende zwaan, de gekroonde 18, de gekroonde vis en het Utrechtse
stadswapen.

Fig. 7. Twee zijden van een pijpje met de initialen
IP en de Vechtse zwaan. De maker is Joseph Peex
die in 1788 overleed.
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symbolische bijmerk het fortuin, uitgebeeld als een naakt rank vrouwenfiguurtje dat staat op het rad van avontuur en
een wimpel boven het hoofd slingert. De
figuur komt in vele variaties voor en is
gedurende het grootste deel van de 18e
eeuw populair geweest. (Fig. 9).

Fig. 8. Links, pijp met wapen van Urecht en de
initialen PDL. Deze pijp is gemaakt door Pieter
de Leeuw in Schoonhoven. Rechts, de gekroonde
vis met de initialen SDG is gemaakt door Simon
de Graaff.

voor welke naam ze staan. Wel vermeldenswaard is het feit dat niet alle pijpen
uit de tweede helft van de 18e eeuw van
een merk waren voorzien, maar uitsluitend een bijmerk hadden. Dit kon gebeuren als na de dood van een pijpenmaker
diens vormen verkocht werden aan een
niet verwante pijpenmaker die dan de
initialen van de overledene verwijderde
uit de vorm. Een bekend bijmerk zonder
initialen is bijvoorbeeld de kwispedoor
die ook veelvuldig in Biltse bodem is
gevonden. Dan is er het bijmerk de gekroonde 18 waarvan bekend is dat maar
liefst drie pijpenmakers dit gebruikte,
namelijk de boven genoemde Pieter de
Graaff, Joseph Peex en Hendrik Versluijs,
maar niet altijd in combinatie met hun
initialen. Tenslotte is er het veel geziene
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Het Huis van Oranje
Het Huis van Oranje is bijna drie eeuwen
een dankbaar onderwerp geweest voor
pijpenmakers en van veel leden van de
familie is het portret op (meestal) Goudse kleipijpen vereeuwigd. Deze pijpen
werden ter gelegenheid van een huwelijk, inhuldiging of jubileum gemaakt.
Daarom was de productietijd kort maar
omdat ze uiterst populair waren, werden
ze wel in grote aantallen gemaakt. Het
is niet gezegd dat al deze pijpen zich in
onze bodem bevinden, maar van ver-

Fig. 9. Het fortuin en de kwispedoor zijn, evenals de gekroonde 18, zeer bekende bijmerken op
Utrechtse kleipijpen uit de 18e eeuw en zijn door
meerdere pijpenmakers gebruikt.

schillende zijn toch fragmenten en soms
zelfs gave exemplaren gevonden. Tenslotte was Utrecht een grote stad met veel
gebruikers van deze pijpen die na breuk
van de steel in de stadscompost terechtkwam, die per schip via de Biltse Grift
naar de Bilt werd vervoerd. Hier werd de
stadscompost op grote schaal gebruikt
ter verbetering van de bodem.

zulke gedetailleerde producten werden
vervaardigd. Al kort daarna neemt het
gebruik een pijp te roken snel toe en zien
we ook de pijpenkop groter worden.
Van de zoon van Willem I, de weinig bekende Willem II, zijn geen afbeeldingen
op pijpenkoppen bekend, waarschijnlijk
omdat hij reeds op 24-jarige leeftijd
overleed en van hem geen bijzondere
daden bekend zijn. Anders is het met
diens zoon, Willem III, die geboren
werd in het jaar van zijn vaders overlijden (1650) en die bekend staat als
de stadhouderkoning. Hij is vele malen
afgebeeld, zowel in portret als te paard.
Hij werd in 1672 tot stadhouder be-

Fig. 10. Frederik Hendrik ca 1630.

De eerste leden van het Oranjehuis die
we tegenkomen op een pijpenkop zijn
Frederik Hendrik, de stedendwinger
(1584-1647), zoon van Willem de Zwijger,
prins van Oranje, en zijn vrouw Amalia
van Solms (1602-1675). Het pijpje is
gemaakt rond 1630, waarschijnlijk naar
aanleiding van hun huwelijk enkele jaren
eerder. (Fig. 10.) Het pijpje heeft een
kleine kop want de tabak was nog duur
en exclusief. De pijpenindustrie stond
nog in haar kinderschoenen en daarom
is het des te opmerkelijker dat reeds

Fig. 11. Willem III en Mary
Stuart, metMR (Mary regina)
en WR (Willem Rex).
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noemd. In 1677 huwde hij Mary Stuart,
dochter van de Engelse koning Karel I,
en werd in 1689 tot koning van Engeland gekroond. Tussen 1689 en 1695,
het jaar waarin Mary Stuart overleed,
zijn veel pijpen gemaakt waarop beiden
staan afgebeeld. (Fig. 11.) Na die tijd, tot
1702, het jaar waarin hijzelf overleed
na een val van zijn paard, zijn van hem
afbeeldingen op pijpen bekend met de
wapens van de steden Groningen, Gouda
en Delft. Veel van deze pijpen zijn voorzien van het stadhouderlijk wapen en
het devies HONI SOIT QUI MAL Y PENSE.
Ook allerlei Oranjesymbolen vinden
we afgebeeld op deze pijpen, zoals een
oranjeboom in een kuip met leeuw en
vrijheidshoed. (Fig. 12.)

Fig. 12. Oranjepijp met
oranjesymbolen als oranjeboom in kuip en met leeuw
en hoed. ca 1750.
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Daarna volgt een stadhouderloos tijdperk van 45 jaar dat tot 1747 duurde. In
dat jaar werd Johan
Willem Friso van de Friese Nassau-tak
onder de naam Willem IV uitgeroepen
tot stadhouder van alle gewesten en
door de Staten-Generaal benoemd tot
kapitein en admiraal-generaal van alle
gewesten, welke ambten bovendien
erfelijk werden verklaard. Nu ontstond
een ware hausse aan Oranje-pijpen.
Geen Oranje-prins heeft zoveel pijpenmakers in beweging gebracht als Willem IV (1711-1751) (Fig. 13.). En dat
niet vanwege zijn grote staatkundige
betekenis, maar toen in 1747 tijdens de
Oostenrijkse Successieoorlog de Fransen
een inval deden in Vlaanderen, gaf het
volk de regenten de schuld en dat zag
maar één oplossing: Oranje! We zien
Willem IV en zijn vrouw Anna van Hannover samen (Fig. 14.), maar ook met
hun kinderen prinses Carolina en zoon
Willem V. (Fig. 15.) Ook is hij afgebeeld
met zijn vrouw, zijn schoonvader, de Engelse koning Georgius II, en zijn vriend
Fredericus, koning van Pruisen. (Fig. 16.)
Willem V (1748-1806) is de enige prins
die als kleuter is afgebeeld op pijpen,
naast afbeeldingen met zijn ouders en
zuster Carolina. (Fig. 17.) Bij zijn ambtsaanvaarding in 1766 verschijnt hij op een
pijp samen met zijn zuster Carolina, zijn
oom Fredericus (koning van Engeland) en
Fredericus, koning van Pruisen, de oom

Fig. 16. v.l.n.r. Willem IV, Anna van Hannover, George II van Engeland en
Frederik van Pruisen.

Fig. 13. Prins Willem IV te
paard. 1747.

Fig. 14. Willem IV en Anna van Hannover 1747
ter gelegenheid van zijn benoeming tot kapitein
en admiraal generaal.

Fig. 15. Anna van Hannover met prinses Carolina
en Willem IV met kroonprins WillemV. ca 1750.
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Fig. 17. Willem IV en Anna van Hannover met prinses
Carolina en het kroonprinsje Willem V. ca 1750.

van zijn aanstaande vrouw Wilhelmina
van Pruisen (1751-1820). (Fig. 18.) Bij zijn
huwelijk in 1767 verschijnt een pijp met
het jonge paar. (Fig. 19.) Op latere leeftijd verschijnt hij in de gedaante die wij
kennen van de vele aardewerk borden,

met een wat bol gelaat en een strik
in het haar. Prinses Carolina (17431787), die een uitstekende pianiste
was aan wie Mozart zelfs enkele composities heeft opgedragen, is samen
met haar echtgenoot Karel Christiaan,
Graaf van Nassau-Weilburg afgebeeld
ter gelegenheid van hun huwelijk in
1760. In deze tijd verschijnen ook veel
pijpen met Oranjeleuzen zoals VIVA
ORANGIEN en T VORSTELIJKE HUIS
VAN ORANIE, of IK STRY VOOR T LAND
en in de 19e eeuw ORANJE BOVEN
en TROUW AAN KONING EN VADERLAND.

Was de belangstelling van de pijpenmakers voor Willem V al duidelijk geringer
dan voor zijn voorgangers, zijn zoon, de
in 1813 tot soeverein vorst van Nederland aangestelde koning Willem I (17721843), komt er wel zeer bekaaid af. Dit is

Fig. 18. v.r.n.l. Willem V, prinses Caroline, George II van Engeland en Frederik
van Pruisen. ca 1766.
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des te merkwaardiger, want deze als
de koopman-koning bekend staande
Oranjetelg was zeker niet de minst belangrijke onder de Oranjes. Slechts een
paar herdenkingspijpen zijn van hem
bekend, onder andere een waarop hij
samen met zijn kleinzoon koning Willem III is afgebeeld in 1863 ter herinnering aan 50 jaar Koninkrijk der Nederlanden. (Fig. 20.).

Fig. 19. Prins Willem V en Wilhelmina van Pruisen.
ca 1790.

Fig. 20 Koning Willem I en koning Willem III.
Vervaardigd in 1863 ter herdenking van 50 jaar
koningschap van het Huis van Oranje.

Met koning Willem II (1782-1849) is
het niet veel beter gesteld. Van kort
na zijn overlijden in 1848 dateert een
pijp waarop hij staat afgebeeld met op
de keerzijde zijn opvolger Willem III.
Het meest bekend is de pijp die 50 jaar
na de slag bij Waterloo is gemaakt in
1865. Deze fraaie pijp is op het terrein
aan de zuidzijde van de Antonie van
Leeuwenhoeklaan tegenover het RIVM
gevonden. Willem II wordt hier als
held bejubeld, dapper gezeten op een
paard en omgeven door de tekst W II
OVERWINNAAR VAN NAPOLEON OP
DE VELDEN VAN WATERLOO, 1815. Op
de andere zijde van de pijp zien we de
aftocht van Napoleon. De pijp draagt
geen hielmerk. (Fig. 21a en 21b.).
Koning Willem III (1817-1890) is
bij zijn ambtsaanvaarding in 1849
enige malen afgebeeld op pijpen.
In 1874 wordt hij, ter herdenking
van het 25-jarig koningsschap, afge-
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Fig. 21a. Oranjepijp met de tekst WII OVERWINNAAR VAN NAPOLEON OP DE VELDEN
VAN WATERLOO, 1815. Op de steel de tekst
LEVE W II en WEG MET NAPOLEON. Gemaakt
in 1865, 50 jaar na de slag.

Fig. 21b. Keerzijde van de Oranjepijp met Willem
II als overwinnaar van Napoleon.

Fig. 22. Koning Willem III en Sophie van Wurttenberg 1874
ter herdenking van zijn 25-jarig jubileum.
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Fig. 23. Prinses Wilhelmina 1890 ter
gelegenheid van haar benoeming tot
Hare Majesteit Koningin
Wilhelmina der Nederlanden.

beeld te zamen met zijn echtgenote Sophie van Wurtenberg (Fig. 22.) en later na
haar dood in 1877 nog een keer met zijn
tweede echtgenote Emma van WaldeckPyrmont. Tenslotte verschijnt zijn dochter Wilhelmina (1880-1962) omstreeks
1890 op een pijp, waarschijnlijk ter gelegenheid van haar inhuldiging tot koningin. (Fig. 23.). En daarmee komt een eind
aan de traditie om leden van het koninklijk huis op kleipijpen af te beelden.
Zoals gezegd zijn de meeste van deze
Oranjepijpen vervaardigd in Gouda, het
toenmalig centrum van de pijpenindustrie. Voor al deze gelegenheidspijpen
werd een metalen mal gebruikt die uit
twee helften bestond en waarin de afbeelding in negatief was aangebracht.
Om een fraaie mal te maken was een
vakkundig graveur nodig, maar die vroeg
een beloning die vaak ver boven het budget van een pijpenmaker uitsteeg. Daarom zien we allerlei kwaliteiten in deze
gelegenheidspijpen, afhankelijk van de
financiële middelen van de pijpenmaker.
Ook werd een mal vaak zo lang gebruikt
dat details verloren gingen en de randen
niet goed meer pasten. Vooral wanneer een pijp goed verkocht werd, was
de verleiding groot de mal net zo lang
te gebruiken dat de sporen van slijtage
duidelijk zichtbaar werden. Wanneer het
hielmerk nog zichtbaar is, is in veel gevallen de maker nog te achterhalen en heeft

de pijp niet alleen een historisch, maar
ook een menselijk gezicht gekregen.
Wie meer wil weten over de Utrechtse
pijpenmakers wordt verwezen naar Onder de rook van Utrecht, twee eeuwen
tabakspijpenmakerij in
Lauwerecht, 1600-1800, een informatief
boek van P.K. Smiesing en
H.J.P. Brinkering en in 1988 als deel 14
verschenen in de Stichtse
Historische Reeks, waarvan ik ook in dit
artikel dankbaar gebruik heb gemaakt.
Wel zijn alle foto’s door de auteur zelf
gemaakt.
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