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Carottepijpen van Gambier

Arthur van Esveld

Gambier had in de eerste helft van de negentiende eeuw 
een aantal pijpen in het assortiment genaamd ‘carotte’. 
Dit waren steelpijpen met een ovale ketel bedekt met 
horizontale banden. Het ontwerp en de naam van deze 
modellen verwees naar de uithangborden die in Frank-
rijk aan de gevels hingen van de vele ‘debit de tabac’ 
en ‘bar tabac’ etablissementen waar tabak en pijpen 
verkocht werden (afb. 1). 
De carotte was een, aan beide zijden afgepunte rol ta-
bak, uit gezuiverde bladeren vervaardigd, om snuif van Afb. 1. Debit de tabac.

Afb. 2. Carotte, voormalige collectie Musée du Seita, 
circa 1900. Bron: Veiling Piasa, Parijs 18-09-2009.                                                 

Afb. 3. Moderne uitvoering van de carotte.
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te raspen. Het woord was afgeleid van de Franse naam 
voor wortel. Deze manier van tabak samenbinden werd 
vooral toegepast bij snuiftabak. Van deze tabaksbundels 
konden gemakkelijk met een scherp mes dunne reepjes 
tabak afgesneden worden die daarna fijn gemalen of ge-
wreven werden. Al sinds de zeventiende eeuw stond de 
carotte symbool voor de verkooppunten van tabak. 

In de loop van de achttiende eeuw werd de carotte steeds 
vaker als uithangbord geplaatst aan de gevels van tabaks-
verkopers en in 1906 kreeg de carotte zelfs een officiële 
status voor verkooppunten van tabak.1 Eind negentiende 
en begin twintigste eeuw werden deze uithangborden 
vaak gemaakt van beschilderd blik. Op een rode onder-
grond werden veelal tabaksbladeren, een paar pijpen en 
speelkaarten afgebeeld (afb. 2). Deze symbolen pasten 
goed bij de bars waar, onder het genot van het roken 

van een pijp, kaart gespeeld werd. Ook nu nog zien we 
in Frankrijk de carotte in gestileerde vorm hangen bij 
tabaksverkopers (afb. 3). 
         
In een verkoopcatalogus uit 1896 van Quentin & Cie 
worden naast kleipijpen van Gambier en bruyère pijpen, 
ook benodigdheden aangeboden voor bedrijven die ta-
bak verkochten.2 De familie Quentin was al vanaf 1893 
mede-eigenaar van het bedrijf. De firma handelde toen 
onder de naam Maison Gambier “Sociéte Vve. Hasslau-
er, de Champeaux & Quentin”. In de catalogus worden 
carotte-uithangborden van beschilderd blik aangeboden 
in vijf formaten. De lengte varieert van 65 tot 100 cen-
timeter (afb. 4).

De pijpen van Gambier waarbij de carotte in het ontwerp 
van de ketel verwerkt is zien we in de catalogus van 1840 

Afb. 4. Carotte van beschilderd blik. Catalogus Maison Gambier “Sociéte Vve. Hasslauer, de Champeaux & Quentin”, 1896. 
Collectie auteur.
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(afb. 5).3 Er worden drie pijpen met de naam carotte 
getoond. Het gaat hierbij om de nummers 321, 322 en 
323. De ovale ketel is bedekt met horizontale  ringen, de 
hiel is cilindrisch en gemerkt met JG. Nummer 321 is de 
grote (‘grande’) uitvoering met een ketelhoogte van 4,3 
centimeter, nummer 322 is de middel uitvoering (‘moy-
enne’) met een ketelhoogte van 3,7 centimeter en num-
mer 323 is de kleine (‘petite’) uitvoering met een ketel-
hoogte van 3,1 centimeter. In alle gevallen hebben deze 
pijpen een rechte steel met een lengte van 22 centimeter. 
Het einde van de steel is recht afgesneden. Deze pijpen 
uit de 6e serie van de zogenaamde ‘Courtes communes 
fantaisies’ hebben een vierkant kader op de ketel met 
aan één kant de tekst: ‘Pipes Gambier’ en aan de andere 
kant ‘Tabac de Paris’. Pijpen uit deze periode van Gam-
bier zijn zeldzaam en van de hierboven beschreven serie 
is alleen een bodemvondst bekend uit de fabrieks-stort 
in Givet (afb. 6).
Een variant op deze groep is nummer 292 uit de 6e serie 
van de catalogus van 1840.4 Deze heeft een identieke 
decoratie met horizontale banden maar de bordjes met 

Afb. 5. Catalogus Hasslauer & L. Fiolet Successeurs de Gambier, 1840, p. 15. Collectie auteur.

Afb. 6. Bodemvondst Givet. Collectie Declef, Givet, Frankrijk. 
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tekst ontbreken. De benaming van deze pijp is ‘Vis’ 
waarmee schroefdraad wordt bedoeld. Onlangs is een 
zeldzame en aantrekkelijke variant op de eerder be-
schreven carottepijpen gevonden (afb. 7-9). De basis van 
de ketel is gelijk aan de modellen 321 tot en met 323. De 
cilindrische hiel is vervangen door een grote, gekrulde 
spoor. De carottemodellen hebben aan weerszijden op de 
ketel een vierkant kader met tekst. Bij deze variant is de 
tekst aanwezig maar nu binnen een lofwerk van bladeren 
en bessen. Een verschil in de tekst is dat deze min of 
meer gebogen weergegeven is en dat ‘Pipes Gambier’ 
nu vervangen is door ‘Pipe Gambier’. Dus in  plaats  van 
een meer algemene reclame voor pijpen van Gambier 
wordt er op gewezen dat dit een Gambierpijp is. Aan de 
achterzijde van de ketel hangt een naakte vrouw met een 
knot in het haar. Zij heeft haar benen kruislings om de 
ketel en steelaanzet geslagen en met haar vinger wijst 
ze aan beide zijden naar de tekst op de ketel. De steel 
is grotendeels bedekt met afgeplatte bladeren die bij de 
ketel eindigen in een punt. Deze bladeren ontspringen 
uit vier grotere bladeren aan de kant van het mondstuk. 
De decoratie is twee centimeter voor het mondstuk af-
gezet met een ring. Dit model is al bekend uit de stort 
van Givet. Het hier beschreven exemplaar is aangekocht 
op een veiling in Frankrijk en afkomstig uit een oude 
collectie. De pijp is fraai geëmailleerd in felle kleuren 
rood, blauw, groen en wit. De totale lengte van de ketel 
tot en met het mondstuk is elf centimeter. Opvallend is 
dat het gebruikelijke intagliostempel met firmanaam bij 
deze pijp niet op het gladde gedeelte van de steel is ge-
stempeld. De merknaam komen we alleen op de ketel 
tegen. Mocht de roker twijfels hebben om welk fabricaat 
het hier gaat dan wordt hij er door de naakte vrouw met 
wijsvinger duidelijk op gewezen dat dit toch echt een 
Gambierpijp is. 

Afb. 7. Pijp met carotte en naakte vrouw met tekst: ‘Pipe Gambier’ en ‘Tabac de Paris’. Gambier, Givet. Collectie en foto auteur.

-Prix-courant Quentin & Cie successeurs, 1896.
-Catalogus ‘Hasslauer & L. Fiolet Successeurs de Gambier’, 1840.
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Afb. 8a-b. Pijp met carotte en naakte vrouw (detail). Collectie en foto auteur.

Afb. 9a-b. Pijp met carotte en naakte vrouw (detail). Collectie en foto auteur.
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Carottepijpen van Gambier / Gambier carotte pipes
Arthur van Esveld

In the first half of the 19th century Gambier produced pipes in three different 
sizes under the model name ‘carotte’ with the text ‘Tabac de Paris’. These pipes 
appear in the 1840 catalogue. Not many pipes survive from this early period. The 
name of this model was derived from the signboards outside the ‘debit de tabac’ 
where tobacco and pipes were sold. Recently a rare ‘carotte’ pipe was discovered 
with a naked lady under the stem and bowl and it is this that is described in this 
article. 

English 
summary
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