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Inleiding

De geschiedenis van de Bredase pijpmakers ligt opgeslagen in zowel het bode
marchief als het gemeentearchief van Breda. In dit artikel zullen vooral de schriftelij
ke bronnen worden besproken.2 Fragmenten van kleipijpen worden regelmatig ge
vonden, niet in de laatste plaats in zeventiende-eeuwse beerputten. Tijdens de be
schrijving van een aantal kleipijpen uit een beerput van de herberg de Drye Mooren
(Visserstraat 31)3, bleek hoe weinig er bekend was over de pijpmakers uit Breda.4

Behalve de pijpvondsten uit de Drye Mooren zullen ook de vondsten aan de
Molenstraat en aan de Donkoever kort worden besproken.

Nadat de materiële neerslag van de pijpmakers is besproken, zal aandacht wor
den geschonken aan de diverse Bredase pijpmakers. Hiertoe wordt vooreerst inge
gaan op het econontische klimaat rond het midden van de zeventiende eeuw.
Vervolgens zullen de gegevens van de verschillende pijpmakers aan de orde kom.en.
Aansluitend op het pijpmakersverhaal zal kort worden ingegaan op de verkoop van
tabak en de plaats van de Schotten en Engelsen in het zeventiende eeuwse Breda.

De pUpen uit de bee/put 1!an herberg de Drye Mooren

In 1987 werden de vondsten uit een Bredase beerput geborgen. Dankzij reke
ningen van de Grote kerk kon worden vastgesteld dat het afVal in de beerput werd
gedeponeerd tussen 10 oktober 1661 en het vOOljaar van 1663.5 In de beerput be
vonden zich 85 pijpekoppen waarvan er 48 zijn voorzien van een hielmerk.
Tenminste vijf merken kunnen worden toegeschreven aan Bredase pijpmakers en
hun aandeel van de gemerkte pijpen bedraagt ruim 40 %.6 De gemerkte pijpen zijn
vrijwel altijd versierd (fig. 1). De eenvoudige bandstempel-versiering komt het nlees
te voor (fig. 2) .

De pUpo1!en aan de Molenstraat

In 1991 werd aan de Molenstraat, op het perceel van nummer 22 (fig.9, A), het
fundanlCnt (de asla of de stookruimte) en delen van de ovenwand van een pijpma
kersoven gevonden. Het betreft een oven van het 'muffie'-type, die in deze vorm
ontwikkeld werd in Engeland, en nog niet bekend was op het vasteland. 7 De vraag
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nr. hielmerk aantal versiering/opmerkingen

I BI 6 bandstempel met ogen of ruit

2 CD 3 ruit

3 DC I bandstempel met ogen

4 DP 6 (+ I) geen

5 EB 3 geen (?)

6 IG 7 (+ 1) bandstempel (Ix met ogen)

7 I(V)K 2 bandstempel met ogen

8 IM 2 ?

9 LF 2 bandstempel/ogen (Ix bijmerk)

10 RA 6 bandstempel

II SB I (+ I) ?

12 man/boog 2 (+ 1) bandstempel met ogen

13 paard I ?

14 vogel I bandstempel met ogen

15 vos 4 bandstempel

16 kan (I) ?

17 maan 1 bandstempel met kruizenbanden

18 kroon? 1 bandstempel met ogen

Fig. 1 Pijpen met hielmerken uit de beerput (en de directe bovengrond) van de herberg de Drye Mooren
(1661-1663)

rijst natuurlijk waarom. er in Breda een dergelijke geavanceerde oven werd ge
bouwd.

Normaal gesproken bakten pijpel11Tlakers hun produkten in pottenbakkerovens
in een zogenaamde pijpenpot. Mogelijk lag de aanleiding in het feit dat er in Breda
geen pottenbakkers werkzaam waren rond 1650. Uit rekeningen weten we boven
dien dat Oosterhoutse pottenbakkers kerkhuisjes huurden voor de verkoop van hun
aardewerk.8

Al enige tijd voor de opgraving stond vast dat aan de Molenstraat pijpmakers ac
tief zijn geweest, die hun produkten op de hiel stempelden met SB, CD en DP. De
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I Versiering van de stelen I aantal I % I
ruiten (lelie) 12 10.1 (4.6)

bandstempel/radering 65 54 (25.1)

kruizenbanden 11 9.2 (4.2)

zig-zag 5 4.2 (1.9)

ogen 27 22.5 (10.4)

rank I 0.2 (0.03)

(geen) (137) (53.1)

I totaal I 121 (258) I 100 (100) I
Fig. 2 De verhouding van de (on)versierde steelfi-agmenten nit de beerput van de herberg de Drye Mooren

(1661-1663)

SB-merken werden voor en tijdens een opgravingen in 1981 en 1982 het meeste ge
vonden; de oven lijkt te zijn gebruikt tot 1658, het jaar waarin de pijpmaker
Christiaan Damman overleed.9

De stortvondst aan de Donk

Tijdens graafwerkzaamheden op het perceel Leuvenaarstraat 69 aan de oever
van de gedelnpte Donk werd in 1977 zeventiende-eeuws afval gevonden. Onder het
afval viel een grote hoeveelheid pijpen op. JO Het betreft 25 pijpekoppen met een
hielmerk (fig. 4). Dertien pijpekoppen waren ongerookt en zes pijpekoppen en ze
ven stelen waren duidelijke misbaksels (fig. 4). De zes koppen waren voorzien van
de merken CDP (een combinatie van CD en DP ?), EB, LF, OA en RA. Het merk
EB kan in verband worden gebracht met Edward Bird (+1665) of zijn zoon Evert
(1647-voor 1683) die woonden in Amsterdam. Evert Bird had een groot bedrijf en
de EB-pijpen kenden een ruime afZet. De EB-pijpen kunnen in opdracht van Bird
zijn gemaakt maar het is ook mogelijk dat deze pijpen zonder het medeweten van
Bird werden gemaakt en verkocht. u Pijpen met het merk RA kunnen al voor 1661
dateren en werden waarschijnlijk tot 1676 gemaakt.

De vondstlokatie (fig. 9, B) grensde, alleen gescheiden door de Donkvaart, aan
de achterzijde van het perceel Haagdijk 62 waar de pijpmaker Isaac Fovil woonde. 12

Verder kan hier nog worden verwezen naar een groot aantal misbakken pijpen die
j.Hesemans heeft gevonden tijdens rioleringswerkzaamheden aan de Dieststraat in
1982 (fig.9, C).13 Het betreft pijpen die globaal gedateerd kunnen worden aan het
einde van de zeventiende of het begin van de achttiende eeuw. Deze vondsten kun
nen vooralsnog niet verbonden worden met historische gegevens.
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Het economische klimaat kort na 1637

In 1637 keerden veel protestantse inwoners, die in 1625 waren vertrokken, weer
terug naar Breda. Ze konden hun huur pas opzeggen op 1 mei 1638 (vervaldag in de
Hollandse gebieden in tegenstelling tot 24 juni in Breda) en om die reden maakte het
stadsbestuur bekend dat de vervaldag werd verzet naar 1 mei. De vestiging van een gar
nizoen en nieuwkomers betekende dat de woonruimte schaars werd. In 1644 waren in
Breda al weer 1300 woningen bewoond terwijl er in 1631 nog 700 leegstonden. De
woningnood komt tot uitdrukking in het hoge aantal bewoners per huis dat is berekend
op basis van het aantal dopelingen in de periode 1638-45. Het gemiddeld aantal bewo
ners per huis bedroeg tussen de zeven en acht. l4

Wilde men in Breda een eigen bedrijf beginnen dan diende men het poorterschap
te bezitten. Vanwege de vele immigranten werd deze regel weer streng gehandhaafd.
Het waren vooral soldaten van het garnizoen die als brandewijnverkoper, beenha.:ker of
kleermaker bijverdiensten hadden. ls Op 1 maart 1638 werd bevolen aen alle vreemdelingen
welcke in dese stadtwinckels opsetten, nerige ende ambachten doen sonder nochtans bo/ger ifi poor-
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Fig. 3 Hielmerken van de pijpen uit de afValput van de herberg de Drye Mooren (1661-1663)
(tekening auteur schaal 1: 1)
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ters te sUn *recht daer toe te hebben dat sU binnen 24 uren haere winckels te sluiten en van. haere
neringe ophouden op pene van driegulden. 16 In 1643 werd bepaald dat men de ordonnantie
sonder oochluUckinge diende uit te voeren en in 1658 waren het vooral de personen in ch
rijsdienste die allerhande borgerlijdee neringen ende ambachten uitvoerden tot groot nadeel
van de Bredase burgers. 17 Het was voor de meeste nieuwkomers die een eigen bedrijf
hadden of wilden beginnen dan ook noodzaak om zich als poorter in te schrijven.
Militairen waren vaak moeilijker te reguleren omdat het bij hen veelal om bijverdien
sten ging. Als poorter diende men een eed af te leggen. Verder moest men zijn geboor
teplaats opgeven en 300 gulden betalen. 18

Onder de nieuwkomers bevonden zich ook een aantal pijpmakers. Evenals in di
verse Nederlandse steden vestigden ze zich in Breda gedurende de eerste helft van de
zeventiende eeuw. De eerste generatie pijpmakers in de Nederlanden bestond voorna
melijk uit Engelsen, veelal militairen, die naar het vasteland trokken om politieke, reli
gieuze en economische redenen. 19 Binnen Breda kunnen tenminste tien pijpmakers
worden onderscheiden. Van zes pijpmakers is een hielmerk bekend; daarnaast zullen
nog een groot aantal anonieme personen zich met pijpmaken hebben beziggehouden.
Het betreft een zeer arbeidsintensiefproduktieproces waarbij voor een gewone pijp zo'n
20 verschillende bewerkingen nodig waren.20 Met de twaalf pijpmakers die tot dusverre
bekend zijn, bleef Breda ver achter hij steden als Gouda en Amsterdan1 waar in de ze
ventiende eeuw respectievelijk rond de 400 en 240 pijpmakers waren gevestigd.21

Samuel Broen (t 1659)

Samuel Broen komt niet voor in depoortersboeken. Hij kwam waarschijnlijk
naar Breda als soldaat en mogelijk was hij een van die militairen waar het stadsbe
stuur zo weinig grip op had. Het pijpmaken zal voor hem lange tijd als een bijver
dienste hebben gegolden. Zijn vroegste vermelding in Breda dateert van 13 april
1637, nog voordat het beleg van de Staatse troepen was begonnen! In een getuigen
verklaring werd Margriete Schiddemoer genoemd als huysvrouwe van Samuel Broen. 22

Ze zouden overigens pas trouwen in 1640 toen de 43-jarige Margriete woonachtig
was in de St. Janstraat. 23 Mogelijk werd Eroen (in het trouwboek Broem) al eerder
vernleld indien hij gelijk is aan de sergeant Broems die in 1623 werd vermeld in ver
band met de dood van zijn kind. 24

In 1642 huurde de soldaet Samuel Broen het huis de Witte Leeuw (vanaf 1670
Papemuts geheten) in de Molenstraat (22). Verder staat ook Willem Bol als huurder
vermeld. Waarschijnlijk huurden zij het huis (samen) al langer; over de periode voor
1623-1644 ontbreken gegevens uit het verpondingsregister en zijn de notariële ar
chieven niet geïndexeerd. 25 In 1654 had de eigenaresse, Cathelyn Janssen van
Poppel, een geschil met de buurman Herman Mathijss, schrijnwerker van beroep.
Het betrof de steeg tussen beide huizen (nr. 22 en 24) welke eigendom was van
Mathijss. Deze had de steeg, die leidde naar de achterzijde van het huis dat Samuel
Broen bewoonde, overdekt met een gebint en eiste dat ook Cathelyn van Poppel
meebetaalde aan het stellen van het gebint en eventuele reparaties daaraan. 26

De naam Broen is ongetwijfeld een verbastering van Erown, zodat het hier om
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een Schotse of Engelse inwijkeling zal gaan. De combinatie van soldaat en pijpmaker
is een veelvoorkomende, zoals we later nog zullen zien. Samuel Broen viel onder
het regiment van Rethy. Wellicht is de (Britse ?) kapitein Reath (ook Reet, Reith of
Ryt) die in de periode 1648-1657 in het begraafboek werd vermeld gelijk te stellen
met RethyY

Zo overvloedig als zijn pijpen in Breda worden gevonden, zo schaars zijn de
schriftelijke bronnen. De enige vermelding die op hem als pijpmaker betrekking
heeft staat in het begraafboek van de Grote kerk. Op 18 oktober 1659 werd een
pijpmaker uit de Molenstraat (zonder naamsvermelding) begraven.28 Het is zeer
waarschijnlijk dat het hier gaat om Samuel Broen. Zijn pijpmodellen worden geda
teerd tot 1660. Zijn schaarse vermelding in het archief hangt samen met de beperkte
toegankelijkheid van de notariële archieven van voor 1660. Het feit dat Samuel
Broen in het begraafboek niet bij naam en alleen als pijpmaker werd aangeduid, wijst
erop dat het algemeen bekend was dat hij pijpen produceerde ook al was hij geen
poorter. Gezien de specifieke pijpoven achter het huis dat hij bewoonde, ligt het
voor de hand om in Samuel Broen de initiator te zien van het pijpnukersambacht
aan de Molenstraat en waarschijnlijk in Breda.

Christiaen Damman (t1658)

Damman was afkomstig uit Vlaanderen en schreef zich in 1656 als poorter in. 29

Hij zal toen voor zichzelf zijn begonnen en waarschijnlijk ging hij toen onder zijn
eigen merk CD produceren. Zijn pijpen werden in de oven achter het huis van
Samuel Broen gebakken. Hij werd voor het eerst vermeld in 1638, toen zijn zoon
Thomas werd gedoopt. In 1656 overleed zijn vrouw Anneken Coenraedt (Coenen).
Een jaar later trouwde hij met Anneken Hendrixssen. Zij ging bij hem wonen in het
Wapen van Nassau aan de Veemarkt (58) waar DanU11an al zeker vanaf 1655 woon
de. 3o In 1658 maakte Christaen Damman een reis naar Holland. Op de terugweg
verongelukte hij colr/ende uijt Holland omtrent Geertruidenberg (. ..) opt water, in het
Hollands Diep.31 Hij liet een vrouwen vijf kinderen na. Het lijkt aannemelijk dat hij
de broer was van de vrouw van de pijpmaker Louis Ph.ilips, Maty Damman die voor
dat ze trouwde in de Molenstraat woonachtig was.

De beerput van de Dtye Mooren bevatte drie pijpen met het merk CD (fig.7,
1-3) en een met het merk SB. Deze pijpen moeten hierin terecht zijn gekomen na
10 oktober 1661, toen de beerput voor het laatst was leeggemaakt. Christiaen
Damman en Samuel Broen waren toen al twee jaar dood. Dit kan erop wijzen dat
de beerput niet goed werd schoongemaakt en dat de pijpen deel uit maken van een
residu van oudere vondsten. Een andere mogelijkheid is dat de pijpen een lange ge
bruiksduur hadden of een trage verkoop, terwijl voortzetting van de produktie van
CD en SB-pijpen ook nog mogelijk is. De pijpen van Christiaen Damman zijn
voorzien van een 'ruit met Franse lelie'-versiering. Misbakken stelen met deze ver
siering zijn ook gevonden aan de Donk (fig. 5). Verder kan nog gewezen worden op
een pijp met een CD-hiel.l11erk die gevonden is tijdens de opgraving van het kasteel
van Tilburg.32
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nr. hielmerk aantal versiering/opmerkingen

1 CDr I ongerookt ?

2 DP 3

3 EB 7 misbaksel (Ix)/ ongerookt (3x)

4 FLK 1

5 LF 2 ongerookt (lx)

6 üA (DA?) I ongerookt

7 RA 8 misbaksel (1x)/ ongerookt (5x)

8 SB 2 met roos op ketel (lx)

9 geen 3 met roos op ketel/misbaksel (2x)

10 geen I misbaksel

Fig. 4 Pijpen met een hielmerk, ongerookt en misbakken afkomstig uit een stort aan de Donk achter het
huis van de pijpmaker [saac Fovil (Haagdijk 26)

Lucas Venver

Uit de eerste helft van de zeventiende eeuw is Lucas Venver, een pijpmaker en
soldaat uit de Reigerstraat, bekend. Hij bewoonde in 1644 samen met nog een sol
daat 'de bijwooninge' van Den Eyck (l:<"'eigerstraat 28).33 In 1645 moet hij zijn ver
huisd; waar hij werkte is niet bekend.

Daniel Peyl (t 1676)

Daniel Peyl verkreeg het poorterschap bij zijn geboorte omdat zijn vader poor
ter van Breda was. Peyls pijpen zijn voorzien van het merk DP (fig.7, 4) dat voor
komt onder de misbaksels van de pijpoven aan de Molenstraat. 34 In de beerput van
de Drye Mooren bevonden zich zes pijpen met een DP-merk voorzien van een
kroon. De stelen waren, voorzover kon worden nagegaan, onversierd (fig. 1 en
fig.7). Mogelijk is het merk waarop een man met een boog staat afgebeeld (fig. 3,
12) eveneens van Daniel Peyl (pijl en boog).

PeyI woonde op de Haagdijk en werd in 1654 als pijpmaker en als tabakverko
per vermeld.35 Hij werd voor het eerst vermeld in 1639 toen zijn zoon Simon werd
gedoopt. 36 In 1657 hertrouwde hij met de weduwe MalYken Wynants van
Weshagen. Hij kocht in 1663 voor 1750 gulden het huis de Roode Hant (eerder
Coninx Croon) op de Haagdijk (nr. 62) dat hij al zeker vanaf 1654 bewoonde. 37
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Hij verkocht tabak en had hier zijn winkel hetgeen zal duiden op een werkplaats.
Op 11 december 1659 tegen het middaguur, kwam een andere pijpmaker,

Reynier Anthonisz Wyngaerts, met zijn moeder en zijn zuster ten huijse van Daniel
Peyl hetgeen ontaardde in een ruzie. Reynier had de vrouw van Daniel Peyl lnet
eenen vuijste int aenci?esicht heift geslae,i?en ende noch meer (...) soude ci?edaen hebben sche
ijdende als mede al scheldende ende briesende ende tierende ten huijse uijt, verstaen van requi
rant sijne huijsvrouwe (= Maria Wynants) dat de gemelte moeder ende suster van Reynier
int uijtgaen de dienstmaete oock slaegen ende met eezlige toebackpijpen een(i?e gelaesen uijte
kappen. 38 Zes jaar later doet Reynier weer van zich spreken als hij op 19 januari
1665 omstreeks tien uur in de ochtend in de winkel van Daniel Peyl met coelen ende
avelen moede is /?ecomen. Den requirant (= Daniel Peyl) sonder eenighe de minste redenen
heift ci?es1a,i?en met eenen granenmeet op sijn hooft dat hetn requirant dochte dat sijns hooft da
ermede moste suijselen hem daennede door opseth (:ft quaet voornemen den requirant aenstonts
grouwelijck il~jurerende, se/?gende hij Reynier ghij schelm, vagebont . Verder zou Reynier
Anthonisz gezegd hebben: Jck sal u een mesch int haert douwen. 39 De achtergrond van
deze ruzies blijft onduidelijk maar deze kunnen zijn voortgevloeid uit hun samen
werking als pijpmaker. Uiteindelijk leefden ze beide nog ruim tien jaar, waarna ze
kort na elkaar overleden in het voorjaar van 1676. 40

In 1669 verklaarden Isaac Fovil en Hans Frats, beide pijpmakers, op verzoek
van meester-pijpmaker Daniel Peyl, dat sij met haer beijde hebben genlaeck ende ,i?ebacken
sekere quantiteijt tabackpUpen voor eenen Seigneur Assenbergh, coopman tot Amsterdam, en
dat op soodan(i?e jorme ende maniere als eenen Hans Jacob Calckberner factor aUleUr haml
voorschre!Jen meester hadde te handen doen comen. TiVelcke quantiteUt pUpen naer dat deselve
bU de deponenten ,i?emaecktwaren, verclaeren goet ende bequaem ,i?eweest te sijn, ende in 28
kisten gepackt ende gedaen te sUn. Ende dat daernaer kisten uUtte voorschreven 28 bij hem
Hans Jacobs sUn genomen, ,i?evisiteert, wel /?etelt sUn geworden. Verclaeren voorts, dat naer al
lent voorschreven gepasseerde sij deponenten in het welweUsen de voorschreven 28 kisten ta
back pUpen helpen brengen aen het schip van Hendrick Theunissen met den monster daer bij
(voor de eerste deponent verclaert Hendrick Theunissen selffs in hande gr;geven te hebben) naer
welck monster allen de voorschreven pijpen bij de deponent genweckt was, soo sU verclaeren,
sonder dat onder alle de voorschreven quantiteUt pUpen als dan meer als drieder handen pUpen
waren, alle ,i?elnaeckt naer het lJoorschreven monster. Verclaeren voorts dat inde !Jo(JrSchreven
,i?etelde ende gevisiteerde kisten pUpen, in Uder ll/ierde gelaeden 26 ,gros pijpen.41

Daniel Peyl liet blijkbaar een bestelling van de Amsterdamse koopman
Assenbergh42 uitvoeren door Isaac Fovil en Hans Frats. Daarbij werd het monster
overhandigd door Hans Jacob Calckberner, die woonde aan de Grote Markt in de
Pelikaen.43 Met het monster werd het voorbeeldmodel bedoeld en wellicht wijst drie
der handen op drie variaties. Calberner had een fàctorij, was dus tussenpersoon en
controleerde enkele kisten, toen ze werden verscheept. De partij omvatte 28 kisten
met elk 26 gros, hetgeen neerkomt op een totaal van 104.832 pijpen. De akte werd
gemaakt op verzoek van Daniel Peyl die aan zijn verplichtingen had voldaan.
Calckberner was reeds vaker actief geweest in de pijpenhandel. In 1668 plaatste hij
een order bij twee Goudse pijpenmakers en ook toen ging het OlTl een mammoet
order: 155.520 pijpen. 44 Blijkbaar werkte Peyl dus voor een Amsterdamse koop
man. In dit verband is het goed om nog eens te wijzen op de vondst van een mis-
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bakken pijp met een EB-merk aan de Donkoever. Mogelijk wijst dit op illegale
produktie van de populaire, Amsterdamse EB (Evert Bird)-pijpen.

In het bedrijf van Daniel Peyl werkte van 1672 tot 1676 Frans Leenderste Kint
als leerling. Verder werkten Hans Frats en Isaac Fovil in Peyls bedrijf, dat in 1676
door laatstgenoem.de zal zijn overgenomen.

Isaac Povil (1639-1699)

Isaac Fovil (ook Boviel) woonde vanaf 1675 in de Drie Vergulde Pijpen
(Haagdijk 26), schuin tegenover Reynier Anthonisz Wyngaerts. Zijn vroegste ver
melding in Breda dateert uit 1660 in verband met de geboorte van zijn tweeling,
Margriet en Maria. 45 Isaac Fovil was getrouwd met Elisabeth Snijders, die acht kin
deren zou baren. In 1665, toen hij in de winkel (werkplaats) van Daniel Peyl aan
wezig was waar Reynier Anthonisz dreigende taal sprak, werd hij nog aangeduid als
soldaat. Hij kon het zich permitteren om. geen poorterschap aan te vragen en in
1670 werd hij nog als soldaat verme1d. 46 Toch werkte hij in 1669 als pijpmaker in
het bedrijf van Daniel PeylY Na het overlijden van Daniel Peyl zal Fovil het bedrijf
hebben overgenomen want Frans Leenderste leerde het vak tot 1676 bij Peyl en
vervolgens tot 1682 bij Fovil.

David Povil

De oudste zoon van Isaac Fovil, David, werkte vanaf zijn dertiende in het be
drijf van zijn vader. In 1682 na zes jaar het vak te hebben geleerd wilde de 19-jarige
David Fovil vrijelick ende sonder eenige de minste scrupel als vrij meester aan de slag. 48 In
1685 verbleef David Fovil enige tijd in Gouda. Waarschijnlijk probeerde hij daar als
pijpmaker werk te vinden. In 1691 woonde David Fovil weer in Breda in de
Houtstraat en werkte hij als timmerman. 49

I Versiering van de stelen I aantal I
ruiten (lelie) 5

bandstempel/radering 1

geen 1

Fig. 5 De aantallen van de misbakken steelfragmenten afkomstig uit een stort aan de Donk achter bet huis
van de pijpmaker baac l~oviJ (Haagdijk 26)
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Frans Leenderste Kint

In 1676 was ook de 20-jarige Frans Leendertse Kint als leerling in dienst bij Isaac
FoviI. Hij was als 16-jarige begonnen bij Daniel PeyI. Ook hij wilde in 1682 als vrij
meester aan de slag. Aangezien er in Breda geen gilde van pijpmakers bestond, liet hij
evenals David Fovil, zijn werkgever een verklaring opstellen waarin werd vemleld dat
hij het hantwerck van pijpmaecken had geleerd.so Dat hij ook daadwerkelijk voor zich
zelf is begonnen bewijst een pijpekop met het merk FLK die werd gevonden aan de
Donkoever achter het huis van pijpmaker Isaac Fovil in wiens bedrijf hij werkzaam
was (fig. 4).

Reynier Anthonisz van WynclÇaerts (t 1676)

De eerder genoemde Reynier Anthonisz (van) Wyngaerts woonde vanaf 1659 in
de Roode Scheere op de Haagdijk (11). Hij werd toen als pijpmaker aangeduid en
huurde dit pand voor zestig gulden per jaar.S1 In dat jaar zorgde hij met zijn zuster
voor nogal wat ophefin de winkel van Daniel Peyl hetgeen zich in 1665 herhaalde.s2

In 1665 trouwde hij met Digna Adriaensen van Rotterdam uit Hoogeinde. Toen hij
in 1675 voor 48 gulden pijpaerde van Mathijs van Logh uit Gouda betrok, werd vast
gelegd dat ingevalle van gccne prompte betaelinge hij in arrest zou worden gehouden.s3

Voor zover bekend zijn pijpen met RA-merk niet gevonden op het oventerrein
aan de Molenstraat. Wel werden vijf ongerookte pijpen en één misbakken pijp met
zijn hielmerk gevonden in een stortvondst achter het huis van zijn overbuurman Isaac
Fovil (fig.4). In de beerput van de Drye Mooren werden zes pijpen met het RA
merk gevonden (fig.8). Dit merk is gelijk aan het merk dat bekend is van stortvondst
(fig.3, 10 en fig.6, 7). Op 10 februari 1676 overleed hij.s4

Louis Philips rif Lowijs Ficliep (t 1698)

Louis Philips was geboren in Engeland en werd in Breda voor het eerst vermeld
in 1651 toen hij trouwde met Mary Damman, waarschijnlijk de zus van Christiaen
Damman.Mary was toen woonachtig in de Molenstraat.ss Philips ondertekende
meerdere akten met Lowijs Fieliep, maar hij werd tevens vermeld als Lues of
Lodowijck Villips of Felcop. In 1658 huurde deze soldaet ende pijpmaecker het huis
Valckenbergh in de Akkerstraat (nr.46).S6 In 1661 verkreeg hij het poorterschap zon
der dat hij daarvoor 300 gulden hoefde te betalen en begon hij waarschijnlijk een ei
gen bedrijfS7 Hij verhuisde in 1667 naar de Boschstraat en huurde het huis St.
Huybrecht dat hij in 1675 zou kopen.ss

Hij stempelde zijn pijpen op de hiel met LF veelal voorzien van een kroon (fig.
6, 5 en fig.8, 8). In de beerput van de Drye Mooren komt zijn merk twee maal voor.
Zijn pijpen werden ook gevonden aan de MolenstraatS9 en de Donkoever (fig.4).
Louis Philips werd een jaar voor zijn dood (in 1698) nog als pijpmaker vemleId toen
hij het achterhuis van St. Huybrecht (Boschstraat) aan Christiaan Philips verhuurde.60
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Fig. 6 Hielmerken van de pijpen uit de stortvondst

De tabaksverkopers

de Donkoever (tekening auteur schaall:l)

De vroegste vermelding omtrent de verkoop van tabak in Breda dateert uit
1623. In dat jaar huurde de toebackvercooper Hans Philipss den 15den winckel staende
aende suijdtsijde van den thol'Crl. 61 Deze winkels waren tegen de kerk aangebouwd en
waren eigendom van de kerk. Van der Hoeven (1868) verhaalt dat enige jaren later,
in maart 1625, een Spaanse spion met levensmiddelen en tabak beladen, het lukte
Breda tijdens het beleg binnen te komen. 62 Zijn aantrekkelijke handelswaar is daarbij
mogelijk van doorslaggevende betekenis geweest. Nadat Breda overging in Spaanse
handen moet de handel in tabak zijn toegenomen. Dit wordt duidelijk uit de verkla
ring die in de 'Acten Magistrael' door het stadsbestuur werd opgesteld:

Alsoo men dagelijcx lJerstaet dat sommige quaetu/illigh uuijt jalousie ende rnalicie door on
behoorlijke middelen .ç;esocht hebben Hendrick. Kilmer coopman in taback, woonende in
sGravenhaghe inden Gouden Berch, die eenen sijnen factor gestelt heift tot ben<;ficie lJatl dese
stadt opte Veemerct naest den Cleijnen Wildeman bijde Groote !\I[erct, te ondercruijpen in sijn
,ç;oede neringh van taback. Vervalschende sijne signaturen en onderteeckenen die hij pleech te
stellen op sijne vercoopbri<;fkens. (. ..) Bevelende voorders in toecomenden dat alle apotheckuren,
cruijdeniers, herbergiers, cooplieden !Jan taback ende alle ander wie het soude mogen wesen,
haer sullen onthouden ende wachten !Jan t!Jor(ç;h te committeren op penitentie van dat sij als sa
larisen en ander porterteurs vant ,gemeUn en particulier goet .ç;estreift sullen, anderen tot een
exempel. Actum in collegio van demI 13 november 1634.63

Uit deze vennelding blijkt dat de tabaksverkoop en dus het pijproken rond 1635
al ingeburgerd was. In de west-Nederlandse steden werd het tabaksgebruik al vanaf
het eerste decennium van de zeventiende eeuw gesignaleerd.64 Verder wordt duide
lijk dat de verkoop verdeeld was over tabakkooplieden, apothekers, kruideniers en
herbergen.

Van de eerste groep zijn er een aantal bekend. Naar aanleiding van de ordon
nantie die was gericht tegen vreemdelingen die illegaal een ambacht uitvoerden,
schreven zich begin maart 1638 een aantal tabakverkopers als poorter in. Het waren
Tobias Reddicleff (9 maart) uit Engeland en Tonus Meecken (15 maart) waarschijn
lijk ook van Engelse afkomst. De Engelsman Simon Kerk legde de eed al eind 1637
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Fig. 7 Bredase pijpen van Christiaen Damman en Daniel Peyl uit een beerput van de Drye Mooren
(1661-1663) (tekening auteur pijpen schaal 1:1, hielmerken 2: 1)
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Fig. 8 Bredase pijpen van Lowijs Fieliep en Reynier. Anthonisz Wyngaerts uit een beerput in de Drye
Mooren (1661-1663) (tekening auteur, pijpen schaal 1:1, hielmerken 2:1)

af maar hij betaalde het geld niet. Uiteindelijk werd hij in 1640 als poorter inge
schreven.65 De borger tabacklJercooper Jan Ros was afkomstig uit Edenburch in Schotland
alwaar hij in 1636 trouwde met de Elisabeth Gil!. 66 In 1668 werd hij vermeld als
brandewijnkoper. 67 In de Gulden Pot (Tolbrugstraat 2) woonde in 1644 de weduwe
van Frans van Hulst die haar geld verdiende als tabakverkoopster. 68 Verder kunnen
we ook nog Daniel Peyl noemen die in 1654 het pijpmaken combineerde met het
tabakverkopen. In de periode 1620-1680, werden 24 tabaksverkopers in de poorters
boeken en verpondingsregisters geteld. Hun nam.en duiden vaak op een Engelse of
Schotse afkomst en vijf van deze lieden stonden vermeld als toebackman ende soldaet.69

De plaats die de tabaksverkoop bij apothekers en kruideniers innam is onduide-
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lijk; de herbergen speelden in ieder geval een belangrijke rol. Dat blijkt onder meer
uit de boedelinventaris van de (in 1678) overleden waard van de Drye Mooren, Jan
Hessels. Hierin staat onder de post onprofftjtelijcke schulden dat Jacob Elearar uit
Rotterdam nog ruim 28 gulden te goed heeft van geleverde tabak. ïo Verder zijn uit
een beerput van deze herberg een aantal kleipijpen geborgen die nog niet gerookt
waren en dus vóór gebruik zijn gebroken (fig.7, 4). Waarschijnlijk duidt dit erop dat
er naast tabakswaren ook tabakspijpen in herbergen werden verkocht.

Dat het tabaksgebruik vooral onder het gewone volk populair was en binnen de
gegoede kringen een slechte naam had, blijkt uit punt zeven van de lijst van voor
schriften die in 1685 gold voor de leden van de musiquecamer. Daer de konst geoefend
wert, was het verboden toeback te mogen suijgen aft eenige eedtwaeren laeten brengen (. ..)
geensins caertespel, dobbelspel op de camel' geoifend.71 Hetgeen hier verboden wordt door
dit gezelschap van notabelen uit Breda, weerspiegelt waarschijnlijk de nom1.ale gang
van zaken in een herberg. Mogelijk kwam het tabaksgebruik in een duister daglicht
te staan door de vele militairen. De klacht in 1701 van de huisvrouw van Govert
Jacob Goijaerden is hier wellicht sijmptomatisch: dat haere soldaeten bij haer gequar
tieert, hebben haer naeckt ende bloot uijtgeschooten, ende in presentie van de bOlienstaerzde
vrouwe, hebben beneden in haer keucken toeback geroockt, ende groote insolentie pl~gen.72

Schotten erz Engelsen in Breda

De aanwezigheid van Schotse regimenten in de gamizoenstad Breda dagtekent
al vanaf het einde van de zestiende eeuw. Vanaf 1592 beschikken we over gegevens
van de trouwboeken en vinden we de Schotse militairen terug. Er bevinden zich tot
1602 gemiddeld twee Schotse compagnieën in Breda onder leiding van diverse kapi
teins.73 In 1621 wordt nog een regiment onder leiding van kapitein Kinnimnont ge
noemd. ï4 Tijdens het beleg van Breda in 1624125 waren Engelse compagnieën aan
wezig. Het is onduidelijk of na de overgave van Breda veel Engelsen achterbleven.
Nadat Breda in 1637 weer in Staatse handen was geraakt, werden enkele Schotse
compagnieën in Breda gestationeerd. Tot 1642 waren dat er gemiddeld twee en
daama ging het om één Schots regiment dat lange tijd onder leiding stond van kapi
tein Henderson.75

Dit alles had tot gevolg dat zich Engelse predikanten in Breda vestigden, het
geen uiteindelijk in 1639 ertoe leidde dat de Engelse predikant Richard D'EI
(Dellius) werd toegelaten tot de Hervom1.de kerkvergadering (Classis).76 Uit de
spaarzame bronnen ontstaat de indruk dat veel Engelse immigranten zich bij de
Engelse Hervormde gemeente aansloten. De tabaksverkoper Tobias Reddicleff, de
moosmeier Robbert Coupern en de pijpmaker Louis Philips78 waren diaken van
deze gemeente. Ook de al eerder genoemde brandewijnkopers Jan Ros en Eduard
Clarck waren lid van de kerkeraad van de Engelse kerk. 79

De Schotten en Engelsen in Breda waren vooral goed vertegenwoordigd onder
de pijpmakers, tabaksverkopers, brandewijnkopers en natuurlijk onder de militairen.
Met name de pijpmakers, tabakverkopers en brandewijnverkopers lijken een hechte
groep te vonnen. Men zag elkaar geregeld zoals blijkt uit enkele getuigenverklarin-
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gen. Op 13 april 1637 kwam een boze schipper bij de tabakverkoper Simon Kerk
aan de deur. Op dat moment waren in zijn winkel aanwezig twee soldaten (één
Brit), de vrouw van pijpnlaker Samuel. Broen en een vrouw van een Britse
luitenant. so Tijdens de ruzie in de winkel van Damel Peyl in 1659 was de brande
wijnverkoper Eduard Clarck aanwezig.Sl Verder zagen we al dat de zus van
Christiaen Damman trouwde met de pijpmaker Fieliep.

Het garnizoen stond waarschijnlijk garant voor een ruime afzet van pijpen en ta-

Fig. 9 De woonplaatsen van pijpmakers in Breda

o

+
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300 WH

Legenda: gesloten stip: woonplaats
open ster: vindplaats van misbaksel(s) (telcening auteur)

A Achter Molenstraat 22
B Donkoever achter Haagdijk 26
C Dieststraat

1 Samuel Broen (Molenstraat 22)
2 Christiaen Damman (Veemarkt 58)
3 Lucas Verwer (Reigerstraat 28)
4 Daniel Peyl (Haagdijk 62)
5 Isaac Fovil (Haagclijk 26)
6 Reynier Anthonsz Wyngaerts (Haagdijk 11)
718 Lowijs Fieliep (Akkerstraat 46/Boschstraat 13)
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bak in Breda. Met name in de eerste helft van de zeventiende eeuw, toen de rookge
woonte nog niet was ingeburgerd, kan dit een belangrijke rol te hebben gespeeld in
de produktie en afzet van tabakspijpen.

Conclusie

Binnen Breda kunnen tenminste tien pijpmakers worden onderscheiden. Van
zes pijpmakers is een hielmerk bekend; daarnaast zullen nog een groot aantal anonie
me personen zich met pijpmaken hebben beziggehouden.

Achter de Witte Leeuw (Molenstraat 22) was een pijpmakersoven die mogelijk
op initiatief van Samuel Broen werd gebouwd. Deze Engelse of Schotse inwijkeling
mag een belangrijke, initiërende rol worden toebedeeld. De pijpenproduktie aan de
Molenstraat kan tijdens of kort na de 'Spaanse periode' (1625-1637) zijn gestart. In
de oven werden pijpen gebakken van tenminste drie pijpmakers, Samuel Broen,
Christiaen Damman en Daniel PeyI. Na de dood van Christiaen Damm.an (1658) en
Samuel Brom (1659), werd de oven niet meer gebruikt. Al in 1654 woonde en
werkte Daniel Peyl als pijpmaker aan de Haagdijk. Isaac Fovil, al enige tijd werk
zaam in het bedrijf, zette het voort na Peyls overlijden in 1676. Van Isaac Fovil en
zijn zoon David is geen merk bekend, wel van hun collega Frans Leendertse Kint.

Het lijkt erop dat Louis Philips (Fieliep) in 1661 een eigen bedrijf begon. Dat
mag dan tot 1667 gezocht worden aan de Akkerstraat en daarna in de Boschstraat.
Verder maakte ook Reynier Anthonisz Wyngaerts al zeker vanaf 1659 pijpen.
Wellicht werkte hij samen met Daniel Peyl en Isaac Fovil; mogelijk kwanl de one
r~igheid tussen Reynier Anthonisz en Daniel Peyl daar uit voort. Achter het huis van
Isaac Fovil werden de misbaksels en ongerookte pijpen gevonden van Reynier
Antonisz (RA), Lowijs Fieliep (LF) en van enkele onbekende pijpmakers (CDP, EB
= Evert Bird? en üA). Het is opmerkelijk dat de pijpoven van Samuel Broen in het
centrum van Breda was gelegen. Brandgevaarlijke aktiviteiten werden veelal naar de
periferie van de stad verbannen. Nadat de produktie van kleipijpen aan de
Molenstraat ten einde ging, zien we dat de overige pijpmakers woonden en werkten
aan de rand van de stad (Haagdijk, Akkerstraat en Boschstraat) (fig. 9).

Met de tien pijpmakers die tot dusverre bekend zijn, bleef Breda ver achter bij
steden als Gouda en Amsterdam. De exportorder van ruim 100.000 pijpen naar
Amsterdam kan dan ook moeilijk representatief zijn. Het is onduidelijk welke soor
ten pijpen werden geleverd; mogelijk betrof het een illegale produktie van EB-pij
pen. Het voegt in ieder geval een belangrijk aspect toe aan het lokale pijpmakersam
bacht. De kwaliteit van de Bredase pijpen lag in ieder geval niet ver onder die van de
Goudse en Amsterdamse pijpen.82 Het is onduidelijk of de Bredase p~jpen, afgezien
van de Amsterdamse order, ook buiten Breda werden afgezet. Een pijp van
Christiaan Damman, gevonden te Tilburg, wijst wellicht op een regionale afzet. Het
Bredase pijpmakersambacht liep aan het einde van de zeventiende eeuw sterk terug.
Wellicht is de loopbaan van David Fovil, die in Gouda aan de slag probeerde te ge
raken en later als timmerman in Breda werkzaam was, kenmerkend. Uit schriftelijke
bronnen zijn geen Bredase pijpmakers bekend in de achttiende eeuw. Welzijn mis
bakken pijpen van rond 1700 bekend uit de Dieststraat.
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De eerste generatie pijpmakers bestond uit een drietal immigranten uit Engeland
of Schotland (Samuel Broen en Louis Philips) en Vlaanderen (Christiaen Damnîan)
en de Bredanaar Daniel Peyl. Meer dan de helft van de pijpmakers diende als militair
in het garnizoen. De tabaksverkoop lijkt vanaf omstreeks 1635 toe te nemen en de
rookgewoonte moet dan al ingeburgerd zijn. De verkoop van tabak en pijpen zal in
de eerste helft van de zeventiende eeuw grotendeels een nevenactiviteit van (Schotse
en Engelse) militairen zijn geweest. Daarbij zal de vraag van de in Breda gestatio
neerde Engelse en Schotse militairen, met een meer ingeburgerde rookgewoonte,
ongetwijfeld een belangrijke rol hebben gespeeld in de toename van de tabaksver
koop en het pijpmaken.
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