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Voor u ligt het eerste jaarboek van de ‘PKN, Stichting onderzoek historische ta-
bakspijpen’.

Waarom dit jaarboek? Ons is gebleken dat er bij een groeiende groep leden be-
hoefte bestaat om de banden met vakmensen, zoals archeologen, historici en 
kunsthistorici, aan te halen. Daarvoor is het nodig dat wij beschikken over een 
representatieve jaarlijkse uitgave die ook voor vakmensen interessant is en waar 
ook zij bijdragen in kunnen publiceren. Ook is er al langere tijd behoefte om 
artikelen van een grotere omvang te kunnen publiceren. Veelal werden langere 
artikelen als een soort feuilleton over meerdere nummers verdeeld. Een voor-
beeld is het archiefonderzoek naar de pijpenmakers in Leiden door Hans van 
der Meulen. Dergelijke belangrijke artikelen komen immers als feuilleton niet tot 
hun recht.

In dit jaarboek treft u een keur van artikelen aan, die veel verschillende onder-
werpen behandelen en vanuit verschillende invalshoeken zijn geschreven. Zo zijn 
er van Bert van der Lingen, en van Ewout Korpershoek artikelen die interessante 
nieuwe archeologische vondsten tot onderwerp hebben. Wiard Krook schrijft 
over pijprokers op tegels van de 17e  tot 20e  eeuw. Arthur van Esveld belicht een 
aantal zeldzame pijpen van Gambier. Ron de Haan gaat in op de tweedeling in Eu-
ropa tussen de steelpijpen die vooral in het westen van Europa werden gemaakt 
en de manchetpijpen die vooral uit Turkije en het oosten van Europa bekend zijn. 
Arjan de Haan verbindt Amerikaanse folklore met  exportpijpen die massaal in 
Europa vervaardigd zijn voor de Amerikaanse markt. 

Op basis van archiefonderzoek zijn door Bert van der Lingen artikelen geschreven 
over het enorme verbruik van pijpen bij Felix Meritis en over een boedelinven-
taris van een Goudse handelaarster in pijpen. En Ruud Stam gaat in op de vraag 
waarom de ontwikkeling van de Belgische kleipijpennijverheid zo sterk afweek 
van wat we hier in Nederland kennen.

Wij wensen u veel lees- en bladerplezier in dit eerste jaarboek 
van de Stichting PKN,

Het Bestuur van de 'PKN, Stichting onderzoek historische tabakspijpen'.

Voorwoord
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In een sloot in de Schermer (Noord-Holland), die 
in de zeventiende eeuw waarschijnlijk dienst deed 
als spoelsloot van een naast gelegen woning, zijn 
een aantal jaren geleden een tweetal bijzondere 
vondsten uit twee werelddelen gedaan, een elle-
boogpijp uit Noord-Amerika en een manchetpijp 
uit Turkije. Bijvondsten waren gebruiksaardewerk 
en Hollandse kleipijpen uit de zeventiende eeuw. 
 
Elleboogpijpen uit Amsterdam
Sporadisch worden in Nederland elleboogpijpen 
met een cilindrische ketel uit de zeventiende eeuw 
gevonden. (Afb. 1) De reden hiervoor is dat deze 
pijpen speciaal voor de export naar Noord-Amerika 
werden gemaakt. Tabakspijpen behoorden tot de 
koopmansgoederen die zowel voor kolonisten als 
Indianen naar Noord-Amerika werden verscheept.1 
De elleboogpijpen zijn gewoonlijk gemerkt met de let-
ters EB van de Amsterdamse pijpenmaker Eduard Bird, 
maar met een gestileerde bloem op de hiel of onge-
merkt worden ze ook gevonden. De Amsterdamse
pijpenmaker Eduard Bird had het grootste markt-
aandeel van deze pijpen die hij in enorme aantallen 
naar Amerika exporteerde. Zijn producten worden 
in de periode 1645-1670 gedateerd.2  Waarschijn-
lijk waren de elleboogpijpen van Bird voornamelijk 
voor de ruilhandel met de Indianen bestemd. De 
Engelse en Hollandse kolonisten in Amerika rookten 
over het algemeen geïmporteerde pijpen met het 
hun bekende klassieke dubbelconische ketel model. 
  
Noord-Amerikaanse elleboogpijpen
De opvallende vorm van de in Amsterdam gemaakte
elleboogpijp is een kopie van de Chesapeake pijp3,
een type pijp dat voornamelijk in Virginia in het 
oosten van de Verenigde Staten werd gemaakt 
en evenals de in Amsterdam gemaakte pijpen van 
Eduard Bird gewoonlijk na 1640 wordt gedateerd. 
Wie de Chesapeake pijpen maakten is nog steeds 
niet duidelijk.4  Zowel de oorspronkelijke bewoners

Een Amerikaanse Chesapeake pijp en 
een Turkse tsjiboek uit een sloot in 
de Schermer

Bert van der Lingen

van dit gebied, de Algonquin Indianen, als de 
Engelse kolonisten en Afrikaanse slaven zouden 
deze pijpen vervaardigd kunnen hebben. Recen-
telijk zijn er, afgaande op de gebruikte motieven,
de periode waarin zij voorkomen (ca 1640-1730) 
en de locaties waar ze zijn opgegraven, aanwij-
zingen dat het voornamelijk Afrikaanse slaven zijn 
geweest die deze pijpen maakten en gebruikten.5  
 
De meeste Chesapeake pijpen zijn handgevormd 
(Afb. 3) en van een roodbakkende tot bruine klei. Ze 
hebben veelal een dikke scherf van grove en zacht 
gebakken klei. Van geheel andere kwaliteit zijn de in 
een persvorm gemaakte exemplaren. Deze pijpen zijn 
van hardgebakken klei met een gladde dunne scherf 
en over het algemeen fraaier afgewerkt zoals de 
pijp die in de Schermer is gevonden. De klei varieert 
van geel-grijs tot roodbakkend en bruin. Bij het ver-
vaardigen van deze pijpen zijn Europese technieken 
gebruikt waardoor ze sneller in grotere oplagen 
konden worden vervaardigd. Deze pijpen zijn veelal 
van een fijnere klei en hebben een hardere scherf 
omdat ze op hogere temperaturen zijn gebakken. 
Alleen van een aantal kolonisten zijn bewijzen gevon-
den dat zij zich in Noord-Amerika daadwerkelijk met 
de productie van tabakspijpen bezighielden. Zo zijn 
in boedelinventarissen van kolonisten in de Chesa-
peake regio metalen pijpenvormen aangetroffen. 

Afb. 1. Elleboogpijp, ongemerkt, Amsterdam en Chesapeake pijp, Noord-Amerika, 1645-1680 

              (coll. Ewout Korpershoek)
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In Jamestown was rond 1610 de Engelse pijpmak-
er Robert Cotton6  werkzaam en in Swan Cove de 
eveneens uit Engeland afkomstige Emanuel Drue. 
De laatste was actief in de jaren 1650-1660 en ver-
vaardigde Chesapeake type elleboogpijpen, dubbel-
conische modellen naar Engels voorbeeld en bij-
zonder gevormde hoornpijpen.7  De laatste maakte 
hij naar Hollands voorbeeld. De kleur van zijn pijpen 
varieert van wit tot donkergrijs en zwart en van 
oranje tot roodbakkend en bruin. Ook mengde hij 
verschillende kleuren om een vlammend uiterlijk 
te krijgen. De pijpen van Drue zijn in metalen pers-
vormen gemaakt en hebben een strakker uiterlijk, 
dunnere scherf, gladder oppervlak en zijn harder 
gebakken dan de handgevormde pijpen. Zijn elleboog-
pijpen hebben uiterlijk en kwalitatief een sterke
verwantschap met de pijp uit de Schermer. De 
elleboogpijpen van Drue hebben een gemiddelde 
ketelhoogte van 44mm.8  Mogelijk werden de hand-
gevormde pijpen op kleine schaal door Indianen en 
Afrikanen gemaakt en de in een vorm gemaakte 
pijpen met Europese technieken door de kolonisten. 

Een Noord-Amerikaanse elleboogpijp in de 
Schermer
De pijp uit de sloot in de Schermer is een betere 
kwaliteit Chesapeake pijp uit een persvorm en 
heeft een ketelhoogte van 44mm (hetzelfde als 
de elleboogpijpen van Emanuel Drue). De dia-
meter van de ketel bedraagt 19mm (buitenkant) 
en de steeldikte 12mm. Hoewel ze aan de oost-
kust van Noord-Amerika regelmatig worden gevon-
den is het voor ons land een unieke vondst. Niet 
eerder werd een in Nederland gevonden pijp uit dit 
geografische gebied in de literatuur beschreven. 
    
De pijp heeft een bijzondere decoratie die op een 
andere manier is aangebracht dan we gewend zijn 
bij Hollandse pijpen. (Afb. 4) Ongeveer een centi-
meter onder de ketelrand en op de overgang van 
de ketel naar de steel zijn lijnen van raderingen 
aangebracht. Niet met een radeermes, zoals bij 
Nederlandse kleipijpen, maar met een puntig voor-
werp zijn vierkante putjes dicht naast elkaar in de 
nog zachte klei gedrukt. Dezelfde ingedrukte lijnen 
zijn op weerszijden van de ketel ook verticaal tus-
sen de horizontale lijnen aangebracht, waardoor de 
ketel in twee vlakken is opgedeeld. In beide vlakken 
is in dezelfde techniek als de lijnen aan de steel- en 
achterzijde van de ketel een hert aangebracht. Het 
lijf van het dier is opgebouwd uit negen horizon-
tale lijnen van ingedrukte vierkantjes en de poten 
en de staart bestaan ieder uit twee lijnen die hal-
verwege overgaan in een enkele lijn om een slank-
er en natuurlijker effect te verkrijgen. In Noord-
Amerika worden Chesapeake pijpen met herten 

Afb. 2. Powhatan met Europees model pijp. (John Smith, Map of Virginia (detail), 1608)

Afb. 3. Handgevormde Chesapeake pijp. Nominy River, Virginia. (Mitchell 1983, p.29, Fig. 9-3)
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gewoonlijk als “Running Deer” pijpen aangeduid. 
Deze decoratie komt vrijwel uitsluitend voor op 
geperste en handgevormde pijpen van dit type. 
Bijzonder is nog een andere toegepaste decoratie 
techniek die we bij Chesapeake pijpen zien, namelijk 
het met een (onbekende) witte substantie opvullen 
van de ingedrukte putjes waardoor zowel de lijnen 
als de daartussen aangebrachte afbeeldingen sterk 
afsteken tegen de meer donkere achtergrond van de 
klei. Een dergelijke decoratie techniek werd veel door 
West-Afrikaanse culturen toegepast en zou pleiten 
voor Afrikaanse invloeden bij de productie van deze 
pijpen. Bij de Chesapeake pijp uit de Schermer is 
de opvulling met een witte stof redelijk goed be-
waard gebleven. Een vergelijkbare in een persvorm 
gemaakte pijp is in Virginia opgegraven. (Afb. 5)
       
Het in twee vlakken verdelen van de tabakske-
tel waarin twee voorstellingen zijn aangebracht 
is typisch voor deze pijpen. De meest gebruikte 
motieven zijn herten, sterren9  en geometrische 
motieven. Minder voorkomend zijn bijvoorbeeld 
tabaksplanten en afbeeldingen van schepen. Ook 
letters, mogelijk initialen van opdrachtgevers, 
komen voor. Deze afbeeldingen zijn typisch Europees
en de datering in de tweede helft van de zeven-
tiende eeuw valt samen de komst van de kolonisten. 

Vondsten in Amerika
Elleboogpijpen worden vooral rond de Chesapeake 
Baai gevonden in het gebied dat navigeerbaar was 
voor grotere schepen zoals die uit Europa kwamen 
en waar zich Europese nederzettingen bevonden. 
Uit archeologisch onderzoek is gebleken dat de 
elleboogpijp aan belangstelling wint na de komst van 
de kolonisten en Afrikaanse slaven en in de tweede 
helft van de zeventiende eeuw aanzienlijk toeneemt.10  
  

Afb. 4. Chesapeake elleboogpijp met twee herten. Schermer, Noord-Holland 1640-1700. (coll. Ewout Korpershoek)

Afb. 5. Chesapeake pijp uit persvorm. Camden, Virginia. 

(Heite 1972, p.97, Fig. 2f en 2g) 
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In Virginia en Maryland worden lokaal gemaakte el-
leboogpijpen meestal op sites gevonden waar kolo-
nisten woonden en in combinatie met uit Nederland 
of Engeland geïmporteerde pijpen. Tijdens archeo-
logisch onderzoek werden de (betere en duurdere) 
Europese pijpen en de in een persvorm gemaakte 
Chesapeake pijpen over het algemeen rond de 
woningen van de plantage eigenaren gevonden, 
terwijl tweederde van de (goedkopere) handgevor-
mde pijpen bij de verblijven en werkterreinen van 
de slaven en bedienden werd gevonden.11   Ook uit 
verscheidene andere opgravingen is gebleken dat 
de handgevormde locale pijpen voornamelijk door 
bevolkingsgroepen werden gebruikt die zich de 
duurdere Europese en in een persvorm gemaakte 
locale pijpen niet of het minst konden veroorloven. 
Een vergelijkbare in een persvorm gemaakte “run-
ning deer” pijp als die uit de Schermer is in Camden, 
Virginia opgegraven.12  (Afb. 5) In Camden woonde 
vermoedelijk een Indiaanse familie die er deels Eu-
ropese leefgewoontes op na hielden. Op Nominy 
Plantation kreeg een Engelse kolonist in 1649 toe-
stemming om het land te bebouwen en begon daar 
een tabaksplantage. Op deze plantage zijn niet al-
leen onversierde in een persvorm gemaakte elle-
boogpijpen en handgevormde “running deer” pijpen 

gevonden maar ook pijpenmakers afval waaruit lo-
kale productie is gebleken.13  Mogelijk ging het hier 
om kleinschalige productie voor de lokale markt.

Ottomaanse manchetpijp
Samen met de Chesapeake pijp is ook een man-
chetpijp uit het voormalige Ottomaanse Rijk in de 
spoelsloot in de Schermer gevonden. (Afb. 6) De 
pijp heeft een bolle ketelbasis. De daarop staande 
ketel is afgebroken. Rond het dikste punt van de ba-
sis is een horizontale radering gestempeld en op de 
bovenzijde van de basis een dubbele rij met veer-
tig florale stempels in twee verschillende motieven. 
Aan de onderzijde van de ketel zijn drie cirkels bin-
nen raderingen gestempeld. De pijp heeft een korte 
steel met een verdikte manchet waaruit een uit-
waaierend verlengstuk van 5mm lang waarin een 
los houten, rieten of metalen roer werd gestoken 
om de tabaksrook aan te zuigen. Op de manchet 
is als decoratie een dubbele rij gestempelde S-mo-
tieven gestempeld. De pijp is gemaakt van een licht-
grijs bakkende klei. De kleur van de klei, de vorm 
van de pijp en het verlengstuk aan de steel zijn allen 
typisch voor een datering in de tweede helft van de 
zeventiende eeuw. Ook de gestempelde S-motieven 
vinden we op pijpen uit deze periode. De pijp is 

Afb. 6  Manchetpijp. Turkije, 1650-1700. (coll. Ewout Korpershoek)
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waarschijnlijk in Turkije gemaakt. In de zeventiende 
eeuw werden deze pijpen over een groot deel van 
het Ottomaanse Rijk verhandeld. In de loop van de 
zeventiende eeuw en begin achttiende eeuw wor-
den voornamelijk nog de betere pijpen vanuit Turkije
geëxporteerd en begint men in de afzonderlijke 
gebieden zelf met de productie van pijpen die zijn 
afgeleid van de uit Turkije geïmporteerde modellen.14  
 
Ottomaanse pijpen worden sporadisch als bodem-
vondst in Nederland gevonden maar meestal niet 
als zodanig herkend. Evenals de Chesapeake pijp zijn 
ze bijna allemaal dicht bij de plaats van aankomst 
in havensteden gevonden. De exemplaren die wel 
elders zijn aangetroffen komen veelal van akkers 
waarop Amsterdams huisafval is gestort. Al aan het 
eind van de zeventiende eeuw komen Turkse pijpen 
voor in Nederlandse boedel-inventarissen en begin 
achttiende eeuw worden ze op veilingen en in pijpen-
winkels te koop aangeboden. Ze werden niet alleen 
gekocht als rookgerei maar werden ook als verza-
melobject aangeschaft en daarna tentoongesteld in 
rariteitenkabinetten van privé verzamelaars. Het aan-
bod van deze exoten zal altijd wel beperkt zijn geweest. 
In dit artikel zal niet verder worden ingegaan op 
deze Ottomaanse manchetpijp. Een uitgebreid 
artikel over vondsten van zeventiende en achttiende 
eeuwse Ottomaanse tabakspijpen in Nederland, het 
bezit, gebruik en de handel hiervan zal binnenkort
verschijnen. Ook worden hierin enkele in Gouda 
vervaardigde Ottomaanse modellen uit het begin 
van de achttiende eeuw besproken.15  
Helaas is de exacte locatie van de vondstplek van 
deze exotische tabakspijpen niet bekend waardoor 
de bewoningsgeschiedenis van het naastgelegen 
pand niet kan worden uitgezocht. Hierdoor zullen
we niet weten wie de inwoner uit de Schermer
is geweest die deze tabakspijpen in zijn bezit 
had. Was het een zeeman die zelf de pijpen mee-
bracht van zijn reizen naar Noord-Amerika en de 
Middellandse Zee, of had hij de pijpen in een 
Amsterdamse winkel gekocht? In ieder geval rookte 
hij behalve deze exoten ook Hollandse kleipijpen. 
Dat de buitenlandse exemplaren daadwerkelijk 
gebruikt werden en niet in een rariteitenkabinet 

werden tentoongesteld zien we aan de binnen-
kant van de tabaksketels. Beide pijpen hebben een 
zwarte aanslag veroorzaakt door intensief gebruik. 

Noten:

De Roever 1995, p.76-77, p.92-93.
Duco 2002, afb. 7.
Deze pijpen werden ondermeer aangeduid als Colono pipes, 
Colono-Indian pipes en Terra-Cotta pipes. Recentelijk worden ze 
meestal Chesapeake pipes genoemd, naar het gebied van hun 
voorkomen.
Agbe-Davies 2004.
Monroe 2002.
Zie website: www.historicjamestowne.org
Luckenbach 2004, p.8-9.
Luckenbach & Cox 2002, p.56.
Zie Sikes 2008 voor een uitgebreide studie over sterren op 
Chesapeake pijpen en hun mogelijke betekenis.
Henry 1979.
Monroe en Mallios 2004, p.70.
Heite 1972, p.97.
Mitchel 1983, p.28.
Van der Lingen 2003.
Van der Lingen 2013.
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English 
summaries

Een Amerikaanse Chesapeake pijp en een Turkse tsjiboek uit een sloot 
in de Schermer / An American Chesapeake pipe and a Turkish chibouk 
from a ditch in the Schermer 
Bert van der Lingen

In a ditch in the Schermer (province of North-Holland) an elbow pipe from 
North America and a chibouk from Turkey were found together with Dutch 
clay pipes from the second half of the seventeenth century. The mould made 
elbow pipe has a decoration of two deer on the bowl, made by pressing small 
square holes with a small pointed tool in the wet clay. The holes are filled with 
an unknown white substance which gives a stark contrast with the colour of 
the clay. Chesapeake pipes are frequently found on the east coast of North 
America but in our country it is a unique discovery. It is the first time a pipe 
from this geographical area has been found in The Netherlands. Dutch pipe 
makers from Amsterdam imitated the shape of these elbow pipes and 
exported large quantities mainly to North America. 
Ottoman pipes are also rare in The Netherlands. The chibouk from Schermer is 
made of light-grey baked clay and can be dated to the second half of the 
seven-teenth century. Colour, shape, decoration and the short extension of 
the stem are typical of seventeenth century Ottoman pipes. The pipe was 
probably made in Turkey. In the seventeenth century these pipes were traded 
over a large part of the Ottoman Empire. In the course of the seventeenth 
century and early eigh-teenth century these areas started their own 
production of pipes derived from the original models imported from Turkey. At 
the same time the better and high quality pipes were still imported from 
Turkey. 
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