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Een Bamiléképijp met drie 
ramskoppen uit Kameroen

Ruud Stam

In het PKN-blad 146 is een 33,5 cm hoge rituele 
Bamiléképijp afgebeeld met twee krokodillen en aan de 
bovenzijde gestileerde nagels van een luipaard.1

Pijpen met dieren daarop of in de vorm van dieren 
zijn minder algemeen onder de pijpen uit Kameroen. 
De belangrijkste dieren die op, vooral rituele, pijpen 
voorkomen zijn het luipaard, de slang, de olifant en de 
buffel.2  Niet altijd is op deze pijpen het onderscheid 
tussen een buffel en een ram goed te zien en beide die-
ren worden soms verwisseld.3  De buffel en ook de ram 
staan in belang op de vierde plaats. Dat op deze pijpen 
dieren worden afgebeeld heeft alles te maken met het 
feit dat dieren een voorname plaats innemen in de Afri-
kaanse mythologie en gezien worden als intermediair 
tussen de mens en de goden. Dieren worden meestal niet 
als geheel uitgebeeld en vaak zijn dierlijke en menselij-
ke lichaamsdelen door elkaar gebruikt. Zo is een pijp 
waar de hoorns van de ram vastgehouden worden door 
menselijke handen een symbool voor macht.4

De Bamiléké die in het noordwesten van Kameroen le-
ven zijn onderverdeeld in dorpen. Aan het hoofd staat 
een soort dorpskoning of chef, Fon genaamd. Bij tal van 
ceremonies heeft de Fon een aantal rituele voorwerpen 
bij zich staan, waaronder pijpen die zijn status onderstre-
pen, maar die niet behoren tot de regalia (voorwerpen 
die voor wereldse ogen de fundamenten onder de macht 
van de heerser zichtbaar maken).5 Zo symboliseert een 
pijp met een buffelkop de fysieke kracht van de Fon en 
zijn waardigheid als krijgsman. Hij is een Wambo, een 
man-buffel, een eretitel die aan hem wordt toegekend. 
De Fon omringt zich door belangrijke personen en ge-
heime genootschappen met verschillende functies. Een 
van deze geheime genootschappen, op het gebied van 
het gewoonterecht, is een belangrijke religieuze, poli-
tieke en sociale structuur, die ook de macht van de Fon 
begrenst.6 Niet alleen de Fon, maar ook belangrijke 
personen hebben tijdens een ceremonie vaak pijpen bij 
zich staan, of roken deze. Pijpen met een ramskop zijn 
vaak van leden van de raad voor het gewoonterecht (de 
Kouang).7 In Kameroen werd zeer veel pijp gerookt. 

Helaas is dit nu grotendeels door de sigaret vervangen. 
In de jaren tachtig van de twintigste eeuw werd al de 
meeste in Kameroen verbouwde tabak door de Bas-
tos fabriek opgekocht om er sigaretten van te maken.8 
Vooral zelf verbouwde zware tabakken werden in de 
pijpen gerookt. Mannen en vrouwen rookten pijp, maar 
dit moest wel gebeuren in overeenstemming met ie-
mands maatschappelijke status. De vrouwen rookten al-
leen kleine pijpen, zogenaamde reispijpen. Zij mochten 
geen pijpen met menselijke of dierlijke voorstellingen 
roken. Immers de versiering van de pijpen uit Kameroen 
was aan strikte regels gebonden. De gewone man mocht 
slechts pijpen met geometrische motieven roken, hoog-
waardigheidsbekleders pijpen met dierfiguren en alleen 
de allerhoogsten in rang en de leden van de Koninklijke 
familie rookten pijpen met antropomorfe voorstellin-
gen.9 De dieren op de pijpen hielden verband met of een 
familietotem of bijvoorbeeld het lidmaatschap van een 
geheim genootschap.  

Ceremoniële pijpen werden vaak niet gerookt, maar tij-
dens de ceremonie wel met tabak gestopt. De twee hier 
besproken pijpen zijn dan ook niet gerookt. De fabricage 
van dergelijke pijpen was voorbehouden aan mannen.10 

De pijp met de drie ramskoppen
De pijpen met ramskoppen komen in beperkte mate 
voor.11 Ter vergelijking met de pijp met de drie rams-
koppen (afbeelding 1-4) is afbeelding 5 opgenomen, 
waar een pijp met één ramskop is afgebeeld. Een pijp 

Afb. 1. Voorzijde van de Bamiléké pijp met de drie ramskoppen. 
Collectie Ruud Stam, foto Arjan de Haan.
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met drie ramskoppen is bijzonder en is in de literatuur 
niet gevonden. Deze zeer gedetailleerd uitgewerkte pijp 
is gemaakt van een licht roodbakkende klei en heeft een 
donker bruine engobe. De pijp is 20,5 centimeter hoog 
en heeft twee ruimtes voor de tabak. De pijp is duidelijk 
zoömorf met een menselijk lichaam en armen. De oren 
van de ramskoppen zijn in de vorm van bladeren uit-
gevoerd. Aan de onderzijde van de pijp is een gat om 
de tabakssappen weg te laten lopen. De insteek voor de 
(houten) steel, die grotendeels los staat van de koppen, 
staat nagenoeg verticaal. De datering van deze pijp is 
vermoedelijk eerste helft of midden van de twintigste 
eeuw.12

Pijp met één ramskop ter vergelijking
Op afbeelding 5 zien we een pijp met één ramskop en 
met een menselijk lichaam. De armen zijn extreem dun. 
De rechterhand wijst naar de grond en de linkerarm wijst 
omhoog. Ook deze pijp is gemaakt van licht roodbak-
kende klei en heeft resten van een donkerbruine engobe 
en heeft eveneens een gat om de overtollige tabakssap-
pen weg te laten lopen. De hoogte van deze pijp is 18 
centimeter. Ook dit is een pijp van de Bamiléké en is 
vermoedelijk ook eigendom geweest van een lid van een 
raad voor het gewoonterecht. De pijp is in het begin tot 
het midden van de twintigste eeuw te dateren.

Afb. 2. Bamiléké pijp met de drie ramskoppen (zijaanzicht). Collec-
tie Ruud Stam, foto Bert van der Lingen.

Afb. 3. Bamiléké pijp met de drie ramskoppen (bovenaanzicht). 
Collectie Ruud Stam, foto Bert van der Lingen.

Afb. 4. Detail van de pijp met de drie ramskoppen. Collectie Ruud 
Stam, foto Bert van der Lingen.
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Afb. 5a. Bamiléké pijp met één ramskop (zijaanzicht rechts). Col-
lectie Ruud Stam, foto Bert van der Lingen.

Afb. 5b. Bamiléké pijp met één ramskop (vooraanzicht). Collectie 
Ruud Stam, foto Bert van der Lingen.

Afb. 5c. Bamiléké pijp met één ramskop (zijaanzicht rechts). Col-
lectie Ruud Stam, foto Bert van der Lingen.

-Lecluse, J., 1985. Pipes d’Afrique noire. Tome II, Bruxelles, p. 653-
714.
-Meyer, L., 1995. Kunst uit Zwart-Afrika in het dagelijks leven bij 
ceremoniën aan de hoven. Alphen aan den Rijn.
-Notué. J. P. & Perrois, L. 1984. Contribution a l’étude des sociétés 
secrèts chez les Bamiléké Ouest-Cameroun. Yaounde. 
-Raty, F., 2012. Significations symboliques et rituelles exprimées a 
travers la pipe dans le Grassland Camerounais. Luik.
-Stam, R. D., 2015. ‘Een reparatie van een Bamiléké pijp’. PKN 37 
(146), p. 96-97.

Literatuur:

Noten:

Stam, 2015, p. 96. In dit artikeltje wordt meer informatie 
gegeven over de Bamiléké. 
Raty, 2012, p. 26.
Raty, 2012 geeft hier op blz. 36 een voorbeeld van.
Raty, 2012, p. 67.
Meyer, 1995, p. 169.
Notué & Perrois, 1984, p. 4.
Raty, 2012, p. 66.
Lecluse, 1985, p. 657.
Meyer, 1995, p. 165.
Meyer, 1995, p. 162.
Zie bijvoorbeeld ook Raty, 2012, p. 26, 66 en 67.
Deze pijp komt uit een oude Oost-Europese collectie en het is
dus aannemelijk dat deze voor de Tweede Wereldoorlog ver-
worven is.
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Een Bamiléké pijp met drie ramskoppen uit Kameroen / A Bamiléké 
pipe from Cameroon with three ram’s heads
Ruud Stam

A large ritual Bamiléké pipe with three rams’ heads is described and compared 
with another Bamiléké pipe with one ram’s head. These pipes, from the first half 
of the 20th century, were used by leaders of the secret societies for customary 
law (the ‘Kouang’). These societies limited and directed the power of the Fon’s 
(local kings) in Cameroon and were important institutions in the field of religious, 
political and social structures in these societies. These pipes were placed before 
the dignitaries during ceremonies in the villages. Animals are important in the 
mythology of the Bamiléké. The ram and the buffalo are important symbols 
of power. The buffalo is often the symbol of the Fon and shows his masculine 
power as a leader and as a warrior (a ‘Wambo’). These large pipes were seldom 
smoked during these ceremonies but mostly only filled with the strong black 
native tobacco.

English 
summaries
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