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Een pijp is meer dan een drager van tabak, het roken
ervan meer dan het inzuigen van gearomatiseerde luchi.
Wie dat betwist, moet eens gaan kijken en luisteren op
pdnsengracht 488 in Amsterdam. Het Pijpenkabinet
heef! hier een inl-ernationaal geroemde collectie piipen.
Het is dEarbij kenniscentrum én ontmoetingsplek. Geen
overbodige luxe voor wie een goed gesprek bii een goede
pijp waardeert.

-Nee, de antirooklobby
Benedi.r G.es heaamt

heef! hun zaak geen goed gedaan.
hel, n et zonder ltekweldhe d, zodra

Fnanse negentiende eelwse keipijp met de afbee ding van
De Warc Jacob

Goudse piip
De Ho andse witte kieiplples ztn als ancheo ogische vondst
bij bi,na edereen we bekend. ln somm ge gEbieden hoef le
nraar een schop in de grond te steken of je k.rnt op zln
m nst een kopje Df een stuke siee ervan tegen meestal
intens ef gebruikt en aan de binnenkant berDet Een hée
pijp vinden s een stuk zedzamer 'Het konrt voor. venter
Bened ct Goes maar ts een n een min of rneer beschenm-
de omgevinq zoa s een oude beenput.
De zagenaamde Goudse kE piipen wa.en in Nederland
a aemeen vanaf het e nde van de zeventende eeuw tor
nond 194O. A e mannen rookten ze van wever ior srad-
hoLder en van regent tot boerenknecht. Ze waren
gemaakt van zeer ftne kle de zogenaamde pijpaande de
gewonnen wend ut keiputten langs de Maas. De textuur
van die klei liet een zeer minutleLze bewerklng oÍ decorat e

De Goudse ptpmakers warcn beroemd vanweoe hun preci-
sie edere ambachtsman had zijn eigen taak: het l"ollen

Somm ge mensen
reageren alleÈ
g sch op a es wat

maken heefl lk

piip n zljn mond
b ijft houden
omdat hij her gevoe n et mlssen wil. As je weet hoe
sen daarop sor.s reageren. Asof hij in de smenlgste
men s gehu d. Ze beg nnen met hun handen te wapp
of te hEeslen. Mëq die prlp utl roepen ze.

geboetseede decoruíie

Manacodque, Ëquddot,
500400 v.Cht-

let js een wtst extreem voonbeeld, maar ro werkt het bl
-de mondige n et-r'oken van nu De missle van het

Plpenkabinet wordt er a een maan knaDhlger doofl hel
conserleren van een niet r,e ontkennen sluk cultu!rge-
schedEnis. Dt gebeurt onder andere rnet het tonen van
een rtk gevaneerde co ecte pllpen Deze s vanaf 1S6S
ontstaan uit de ntenesse van de Amstendamse verzame
aar en ondenzoeker Don Drco De door hem biieenqe-
brachte eerste kle plpen van archeo og sche oorcpnong
vormen de bas s vÀn hel museum.
Don Duco en Bened ct Goes, beiden h storc zlnthansde
motor van een n e! a edaagse comb natie van actviteten
rondEm dt museum. Na de entnee n he! souterrain van
het statige grtschtenpand s er om !e beg nnen de w nkel,
Smokiana H Ér vindt de eÍhebber behave moderne ptpen
en alie soorten plptabak ef paraferna a ook een onveF
wacht groot aanta publicales over het onderwenp, vrlwel
alle op naam van Don Duco
We rrit een hislor sche ptp wr roken kan er ook tenecht
n d epe laden ggen stukken gerangschikt die reweing
meer toevoegen aan de colecte en nu re koop rijn Zo kun
je vanaf ongeveer vlftlg euro al e genaar worden van een
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lan de k É hel PErE:r \ran

rle p p het :íretken po ls Potuetpijp van Kakingin Wilhelnina, gendakt tet

ter en b:k<en tot eae hei setegenhei'i v haat kranins, rnnkijk,1898

tr". D aq' o "

,reer rlf:g cent mE:e' langE p l

pÉn moesl le eltEr lk Elen gaÉC

!aan z r-tef Voo'E !.st
ELrropeanen h Eaen e.ran
Hot nreest kenmEl{en.le !ë:
rÉerschl m ls de k,ELrr ng d s

beslisi lets tDevoegt Ean d.
sclloonhe d ran de lrlp
AErvankÉ lk ls het mal,e.aë rt
a s voor Hoe .tens ever de p lp

!ehar kt s hoe hi:ense. en

reer !Èschakeerd hei lee en

lyperEnd Lr r,sieÉkse order
de kop de zogenaErnde h e
,ran de irlp Hel moEs]i er
abso Lrui reErt op sr,tsën

anders rierd de prjp Eige-

ke!r'd !p \,e.zaek delermt
.eÉrL her, Ptpenkabnet gl.a_

ts ke ne plpvondsten vEn

pall.Lr ere r. G.Ès: VaEk

k!- le aan her, nrerktekEr
meteen 2 Én Df le nrÉt een

o'g nele GoLdse plp oÍ met
een nlate r,e ÍEken hebr:'
ook dÉ Fransen hadden hun

piipEn !èn wltë ke Ande's
dan dE Ho anders gebr! k

ten zl de kop vee a onl
beuíorder n! oï afÍe.t e ! t te
dr!kken,roor dÉze oÍ gene

riEra re miliia.e of kor nk l

ke grootred Z r:rokken de

LrEhi,ran sne! ÉnC iabak
door iel hoofd !a. VclD.
Hlgo NapoeDr 3n zElfs

onze vr:egerÉ kon ng n

W henina Ook!,ías de pf
pÉiko.r "1,e een !thErgtrE.d
loor de protesse /an de rDker.

dÉ nsdEf Er n et,roor ie.u! hln
ocodskoppen dÉ stlrpen oír fÉL

a

SDmm ge rrirb de artsen
pal èri;en rrÈi on.Je_vE sle

lf ie lagen

Exolscher lDrdt de lerzamer|ll n dÉ gnote kane. lan hEr

mLrseum fÍaar plpen Én arteJEcten 25 Eelwer rook.L -

t!!r vEn vlf conr, nEniEn vellegenwoo.a len vandE.in's
kenbaër fa schE exÉnrp:lren ut At.lk: Én rrlkr'erserde
n-rar,erp lpÉn !t Az Ë tDt de cu'E!zE poppenhLr sm riër:rLrren

,lraErnrÈe p:EC e,rze Drtsers her, gentlt /3n raken hLrd!l_

Het oLrdste slLrk dateEt lan c m! 55O laar vaor Ch. siL's:

een zttende vrouwenÍgLrlr lenrDdE eerd n ke .de|r,lc.
rckend lekoesLsrd door dE ndiEnen,ran de nLr aFg lero
rcn JamE CoëqLrE cLltLruf ul, her hLrd !e EquEdor ndanen
LtMdden En Naord-Ame':ka lvë.Én Íerente plp.okcrc.
Dal ze het tldEns lr€de mEa' ook lldens ooro! dEaen s

aan de lorm vEn dE plp v3ak goed r,E zEn roaslrlde
tomahE,,ík dÉ zol,.,iel pLtp sas bl
Eén van de rneest btzanderE mëtera en gebru ki loo' hEr

nrakÉn ,ra1 plpEn s het zDgenaanrdÉ meersc:Lr nr Anders
nÀ. .lÈ n.am d.et lEnmo€den s hÉt :en sed mentE I
gÉsieente gertronnÉf .rt mlnEr n ÍLrkle H3t nlëtÉ.a: :s

cht lan gen-rchl en zo zachr, dal hÈi inet een n_eslÉ mak

ke lk tÉ bÉ,/r'e'ker s HEt s oDk ullersr, !!,,'etsb6ar Des te

ErwondÉ. lker s iet dël7o!ee zeÍszeergroteexenrpa-
ren bEr.ard z n qeb eÍen Voor het roken lan dezE on!È

brl r eruan De Fmnsen zegt
Soes hebben ze's Éen Yr'e.k

0.Erd .re.1:rcrl voo. het b.! n

kelren v:r de plp :!ntlEr E

Plpe:koppen zl. er ook !an
ceènai ede fisuutpijp vah kaEbas vEr hetshtlo.n voo'
.lan rJaasseh, in Fnkktljk En EgaatsteEf \ran boonrror
Polkhihelle gendand, r,e hoLrr en lan ponseten DE
Frunknjk, co 1890 angste plp sÉ.Eenmet,eel

opgerodE sieÉ van maaf elst
tra !É meler, de meesr b rarre rn ssch 3n de

rrlp \lEn.lE ro-i-" lai.le Tedzame bra. voorste erd de

.rEde ían de Co_scaarse hoofdsr,ad Alacco EÉn

gÉdrochl geEÍt Goes loe r,aar onnr sbEar !Fó. n. .. F.

HEt .ard ge '",aF zD'n co eci e zeql .ie gedre','e. ! d: s

ÍrÈ d6r le le er nler,s blvo.r klnL sle en as le het net
hÉb: lez en Je kert oi/,e lrEt ( É plple .rat lE ze f n .lE

bodsn ! ndl of de hcut,rn p lp vEn Dpa d e 'aEr rLr kÉ1d n

eEn .ërlÉ g: Daar stapt oe assoc aL:É ' Dal s !,raar
!VEi: iei PtpEn(Eh nÉt almag no! zo!der ,,]llen hebben?
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Het is niet het ee.ste het beste
gezeschap dat aanschuift de ba
lotage is streng, kand daten moe
ten een waardevolle bldrage kun

de discussie.
Deze kan, getuige het overzcht
op de webste, gaan oven zowel
de architectuur van een n euwe
stadswijk a s oven de nhoud van

'Er bestonden in Nederland al

c ubs die zich bezg hie den met
wedst.lld.oken verte I Goes over
de achtergrond van het kandide-
ren. Daar gaat het erom we hel
angst 3 grcm tabak b.andend
kan hoLden, een grapje ontstaan
ut verveling onder sodaten die tf
dEns de eerste were doodog
zaten te wachien toi het vechten
begon Wlj vonden dat nier stro-
ken met he! genoegen van plpno-
ken Wat de pijproker ondeÈ
scheidt s dat hijztn pijp rookl op
een moment van nust zodna le le
pijp begint te stoppen Laat je le
andere bezgheden os. Het s een
rt recl dàt aanTct tor reflc.t e

Goes Bepaade materalen ult bepaalde streken biivoor-
beeld eskmopijpen van warustand En hoe je daaraan
komt? Je houdt in de gaten wat er te koop is. Op een

antEkmarld of in een aniekwinkel ze je we eens ets, soms
wo.d je geipt. Mensen doen ook comp ete verzamelingen
weg via veilingen. Een kwart er geleden hebben we te efo

nisch de moolste plpen aangekocht van de kle ndochter
van de utvnder van de mEgglblokjes!

GoeE comb neeni sinds 1S82 zijn baan a s onderzoeker
rnet onv€rdroten inspanninqen voor het rnuseun-r. Maar

--.et Pijpenkab net is meen dan het mtrseum Door hei vee -

omvattend spelr'en regishatewerk van Dor Duco en de

zijnen ls her de laarste jaren ook steeds meer bekend

kornef te staan as kenniscentrurn Zelfs het Parlse
Louvr-. wst met vondsten ult graaÍwerk de weg te v nden
naar Amsterdanr

H errnee houdt het dienstenaanbEd van 'Allad ns's grot van
pijpen' aan de Amsterdanrse Pr nseng.acht nag niet op. Er

ltorder ool Ln"'sseng-ge.e' e, ree'-gsgoorgdr -

seend voor gezelschappen die de deÍtige rnsschen zelfs
wat samenzweerderige ambiance middenin de pijpenco ec-

tie waarderen En n deze arnbiance passen tot slot ook de
rnaandelijkse samenkom§ten van het zogenaamde
P prokersoenootschap
De ontmoet ngen werden gEinitiee.d door een kiant d e

behoefte had aan het geze schap van pllpnokende geeswen
wanten. n de loop de. trjd is er toen een varièrend groep
je ontstaan van een man of wvaa f, vertet Goes, dat elke

l adro sèronlont o-r rrtoèn- rp -o è .a óè p p o.ar
uiteenlopende onderwerpen te pnaten.'

Daarbij past bltjden een qoed qesprek'

Begrenz ng qua sekse bestaat er n et: de pres dent van
het genootschap Goes: Zij s een van de
we n gen d e pljp nookt n het openbaar, omdat zij ertegen
kan voortdurend tE worden aangesprcken Maar er ztn
vÉe meer vrouwen die plproken dan te denkt, we merken
het n de winke ' Flproken is een man er van leven, wii
Goes ove.igens n aile bescheidenhe d, nraar dLr deliik
maken En hoe e tair het klinken mag: n et ederÈen is een
pijproker

Meer inÍo: v,,1 1ry.prtpenkabinet.n

Foto's co ecte Plpenkabinet Amsterdam
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