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NIEUWE KIJK OP DE KLEIPIJPEN VAN DE ROESELAARSE STADSHALLE 

Jozef Goderis 

 

 

Met het oog op het verschijnen van het jaarboek Rollariensia XIV in 1982 kreeg ik het 
voorstel van Michiel De Bruyne (+), toen nog voorzitter van GOGRO, het Geschiedkundig 
genootschap van Roeselare, om een bijdrage te leveren over de pijpenvondsten uit de 
stadshalle, opgegraven in 1979. Mijn eerste voordracht georganiseerd door toen nog 
GOGRO, nu KGOGRO, ging door op 30 september 1982 met als titel: “Pijpen uit en van 
Roeselaarse bodem”. Ik hoor Michiel nog altijd beweren” Wie het kleine niet eert, is het grote 
niet weerd”. Meteen was mijn opdracht als archeoloog in het Roeselaarse begonnen. 
 
 
 

 

Grote Markt Roeselare 1979 

 
 

De opgravingen op de Grote Markt te 
Roeselare van 21 maart tot 11 april 1979 
leverden 227 fragmenten van witte kleipijpen 
op. Deze laten weinig of geen reconstructie 

toe van complete pijpen met uitzondering 
van een drietal fragmenten die haast een 
volledige pijp vormen. (H3) 
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Inventaris van de pijpfragmenten uit de Roeselaarse stadshalle: 
 

I. 43 dunnere steelfragmenten met diameter 4 tot 6 mm, rookkanaal 2 mm.     
II. 51 dikkere onversierde steelfragmenten met diameter 5 tot 7 mm 

III. 43 dikkere steelfragmenten waaronder een 20-tal met bandstempel of radering 18 
fragmenten hiervan vertonen stempels met 1 lelie in ruit (17de eeuw) 5 fragmenten 
dragen 4 gestempelde lelies in ruit  in combinatie met bandstempels of  raderingen, 
aangebracht met een radeermes of met een metalen plaatje (17de eeuw) 

IV. 45 dikkere onversierde steelfragmenten, diameter 10 mm en een rookkanaal tot 3 
mm. 

V. 10 pijpenkopfragmenten met hielmerk IW ( meestal alleen onderkant van het hielmerk 
bewaard). Onderscheid tussen IW en IDW is daardoor enkel leesbaar op enkele 
pijpjes. 

VI. selectie van materiaal dat werd tentoongesteld in het Stedelijk Museum van 
Roeselare van 6 tot 28 oktober 1979. 
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selectie van pijpenmateriaal tentoongesteld van 6 t/m 28.10.1979 

 
 
 
 
 
 

 

boven: H1 H2 H4 en onder haast complete pijp H3 met hielmerk GC gekroond. 
(foto: J.Goderis)  
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Wijziging van datering in de publicatie 
van 1982. 
 
 
Dateringen: 
  
1660-1690: patroon met lelie in ruit (intaglio 
stempel of ingedrukte stempel), aangetroffen 
op steelfragmenten uit de hallevesten. 
(tekening H10). 
 
1660-1690: vier lelies in ruit (ingedrukte 
stempel) met combinatie lelie-radering, 
gevonden op steelfragmenten uit de 
halleruïnes. (tekeningen H11 en 12). 
De datering van zowel H10, H11 en H12 
moet gezocht worden in 1660-1690. Na 
bestudering van de details op de foto‟s ben 
ik van mening dat 1635-1655 te vroeg is (2) 
 

De oudste kleipijpen in West-Europa hadden 
een kleine kop en een dikke steel.  De 
aanvankelijk hoge tabaksprijs was hiervan 
oorzaak. Zo kunnen we het algemeen 
geldende principe stellen: “Hoe kleiner de 
ketel (inhoud van de pijpenkop) en hoe 
dikker de steel, hoe ouder de pijp”. 
Pijpenstelen met lelie patroon worden al 
eens “geborduurde stelen” genoemd.  
 
Deze naam is reeds in de 17de eeuw gebruikt 
in een notarisact van Gerrit van der Hout in 
Rotterdam in oktober 1634. (1) 
De halletoren die een groot deel van de 
stadshalle heeft verwoest, stortte in op 30 
oktober 1704. De pijpen met versiering “ lelie 
in ruit ” zijn ongeveer een aantal jaren 
vroeger vervaardigd. Ze waren mogelijk in 
gebruik of ten minste aanwezig in de halle 
als die definitief is ingestort. 

 

 

patroon met één lelie in ruit (1660-1690) tekening H10 

 

 

patroon met vier lelies in ruit in combinatie lelie - radering (1660-1690) 
tekeningen H11 en 12 

(foto‟s J.Goderis) 
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tekeningen van geborduurde pijpenstelen van de stadshalle 
 

 
 
Wat dient er gewijzigd te worden in de 
publicatie van 1982? 
 
In mijn vraagstelling over het hielmerk IW op 
de pijpen van de stadshalle kreeg ik als 
antwoord van Don Duco van het 
pijpenkabinet in Amsterdam:  
 
“Ik verwijs naar mijn inmiddels gepubliceerde 
standaardwerk: Merken en merkenrecht van 
de pijpenmakers van Gouda, Amsterdam 
2003. Daarin treft U de gezaghebbende 

informatie over de merken aan. De 
publicaties uit de jaren 70 en 80 beschouw ik 
als verouderd”. 
 
In 1982 heb ik mij dan ter goeder trouwe 
gebaseerd op een verkeerde interpretatie 
van een het merk IW en schreef die toe aan 
Joris Wright uit Leiden. 
 
Jacob Evertse Witsius uit Gouda 
 
Ruud Stam voorzitter van de Pijpelogische 
kring Nederland wees er mij op in een 
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schrijven van 9 augustus 2006: “ Zoals u zelf 
gezien zult hebben, komt voor de 17de 
eeuwse pijpen van de stadshalle van 
Roeselare een Goudse pijpenmaker in 
aanmerking. In de 17de eeuw waren er 
nauwelijks pijpenmakers in Vlaanderen en 
was Vlaanderen sterk afhankelijk van import 
uit Holland”. 
Het merk IW met ster was eigendom van 
Jacob Evertse Witsius 1674-1707 (Duco 
2003, p.169, nr 632). (2) 
 

Het merk IDW is van een nog onbekende 
Goudse pijpenmaker. 1685/1690 – 
1695/1700 (Duco 2003, p.184, nr 900) (2) 
 
Van lokale pijpenmakers in onze stad 
Roeselare was er in de 17de eeuw nog geen 
sprake. Pijpen met een gelijkaardig IDW 
merk zijn eveneens gevonden in het Klein 
Seminarie, Het Keerhof (onderzoek in 2003-
2004) en in de opgraving aan de Prins 
Albertstraat in 2006-2007(3) en (4). 

 
  

 

IDW in parelrand van een 
onbekende Goudse pijpenmaker 

(1685/1690 – 1695/1700) 

Hielmerken op de hallepijpen 
 

 

IW met ster  van Jacob Evertse Witsius(1674-1704) 
 

 

gekroonde GC tussen twee stippen (1660-1665 of 1670- 1675) op de haast volledige pijp 
H3. Dit merk is niet bekend in Gouda. 

Foto‟s: J. Goderis 
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pijpmakersmerk lelie op H25 

 

 

tekeningen van hielmerken op de hallepijpen 
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“Op foto en tekening H25 zien we het 
pijpenmakersmerk lelie. Dit merk was 
eigendom van Jan Benjaminsz van Ballen 
1671-Joost Pietersz de Meijer 1691/1694-
1702 
Neeltje Lamberts Verwint, weduwe Joost 
Pietersz de Meijer 1702-1718/1720 (Duco 
2003, p.126, nr 49) (2) 
 
Dit is een interessante vondst en het is 
aardig om het artikel over de 
pijpenhandelaarster Geertje Dircks van Neck 
door te nemen. Neeltje Lambrechts Verwint 
was namelijk een dochter van Geertje Dircks 
van Neck  uit Gouda, die op grote schaal in 
pijpen handelde en vooral aan afnemers in 
de Zuidelijke Nederlanden verkocht. De lelie 
was een bekend exportmerk en het moet 
zeker niet worden uitgesloten dat ook 
Geertje deze pijpen, die door haar 
schoonzoon en dochter werden gemaakt, 
verhandelde”. (5) 
 
Deze bemerking van Bert van der Lingen, 
PKN lijkt mij belangrijk als illustratie van de 
economische relatie tussen Gouda en de 
Zuidelijke Nederlanden. Gegevens uit het 
pijpenmakersboek van Geertje Dircks van 
Gouda wijzen op handel tussen Gent, 
Mechelen, Lokeren en Oostende. (5). Was 
dit ook niet mogelijk tussen Gouda en het 
Schependom Roeselare rond 1704? 
 
 
Samenvattend en bevindingen bij deze 
collectie van de stad Roeselare: 
 

 de info betreffende de geborduurde 
stelen in de publicatie van 1982 blijft 
ongewijzigd, uitgezonderd de dateringen 

 

 ad addendum et corrigendum: de 
toeschrijving van het pijpenmakersmerk 
IW dient aan Jacob Evertse Witsius uit 
Gouda toegekend en het 
pijpenmakersmerk lelie was eigendom 
van drie pijpenmakers uit Gouda. (zie 
supra) 

 

 in 1982 was ik nog niet in staat de 
steeldecoraties en hielmerken via macro 
- fotografie te belichten. Ook dit vergt 
een nieuwe kijk op de hallepijpen 

 

 bij de 43 ragfijne steelfragmenten  uit de 
18de -19de eeuw vind ik geen enkel met 
knopvormig mondstuk (inventaris I) 

 

 alle koppen en stelen zijn vervaardigd in 
wit gebakken pijpaarde, geen rood  of  
zwart  gebakken fragmenten 

 

 geen enkele pijpenkop vertoont 
rooksporen (op een uitzondering na) 

 

 de datering van de pijpenkoppen en 
stelen stemt in grote lijnen overeen met 
een groot aantal andere 
aardewerkvondsten in de halle – 
context: rood gebakken fragmenten van 
schalen met witte kleislib in 
ringeloortechniek, majolica fragmenten 
en dito steengoed uit de 17de eeuw. 
(confert inventaris  van archeologica uit 
de halle – context door mij opgemaakt 
tussen 23 mei en 14 november 2007). 

 

 Deze andere aardewerkvondsten 
kunnen het onderwerp vormen van een 
nieuwe studie of artikel. Voorwaarde dat 
er voldoende bereidwilligheid tot 
toegang van dit erfgoed kan 
gewaarborgd worden mits deskundige 
benadering. 
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