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In de explosieve groei van het aantal Neder-
landde musea in de jaren ‘80 onderscheiden we
verschillende soorten sarticuliere  initiatieven.
Verenigingen, stichtiigen  en bedrifien  maakten

praktische - en persoonlijke - redenen werd
vervolgens in Leiden een locatie gezocht om
het museum opnieuw  in te richten en zelf-

1 stand&  t e  late]n  voortbestaan. In 1982 werd in
zich sterk om voorwerpen van hun nadinn  te
bewaren en spijkerden- een bord ‘mÜseum-’  aan

1 de stiiholle  regentenkamer van een van de

m ”
1 Ï%ds; : hofjes het Pijpenkabinet geopend.

de deur.
Het Pijpenkabinet te Leiden, dat ais explica-

Zoals later door de praktijk bewezen zou

tieve ondertitel ‘museum voor de tabakspijp van
worden, was de tijd rijp voor een fraai
ingericht museum en een welgeïnformeerd

klei’ voert, is een van de weinige musea, die het
produkt van de initiatieven vañ  één enkele 1

documentatiecentrum op het gebied van de
kleipijp. Want nog altijd  geldtdat  de kleipijp

persoon zijn.
- Î - --

Ondanks, of misschien juist wel door deze
zeer ‘particuliere’ opzet en een voortdurend
streven naar perfectie heeft het Pijpenkabinet in
twee decennia  eën  gewaaideerde  positie  in de
Nederlandse museumwereld verworven.
Het twintig:jarig  bestaan van dit museumbedr@f
is aanleiding  om-  deze instelling hier aan u voor
te stellen en de structuur ervan aan een nadere

een ‘gat in de markt’ is,  waar geen andere
instelling zich professioneel mee bezig houdt.

BELEID
ICI IIIUVXUU~W  de ICOM (Inter-

IU  LuuIlcil  of Museumsbdeflnitie  van
Hoewel  onc’-  - ._..... ~1 m..xx-  e . 3

natior-1  r-..-
L,c -IKL  llluseum  als te beperkend ter  discussie
wordt gesteld, voldoet deze zeker om een1 Ir 1 bp  een rijtje te zetten. Volgens debeschouwing te onderwerpen.

GESCHIEDENIS
Het Pijpenkabinet is ontstaan uit de belang-

stelling van een Amsterdamse amateurarcheo-
loog voor een artikel waar weinig of niets over
bekend was: de kleipijp. In de terminologie
van de jaren ‘60 zouden we van Goudse pijp
moeten spreken. Om een antwoord te geven
op de vraag waarom er in Amsterdam en
elders in het land zoveel ‘Goudse’ pijpen
worden gevonden, begon de initiatiefnemer
Don Duce in 1969 met archiefonderzoek.

Spoedig bleek daarbij dat de beste manier
om meer over deze materiaalgroeg  te weten te

ULLIIIILIL  1J Lbl~  museum een permanente instel-
aantal rarcen  c

ling die de materiële getuigenissen van dé
r4PEn:t;P  ;,  PP+l

mens verwerft, behoudt, wetenschappelijk
onderzoekt, presenteert en hierover informeert
voor doeleinden van studie, educatie of
genoegen.

In twintig jaar heeft het Pijpenkabinet een
zeer diepgaande collectie ceramische pijpen
opgebouwd. Met een ijzeren discipline heeft
de conservator ontelbare opgegraven pijpe-
koppen bekeken en vergeleken en daaruit alle
verschillende modellen, decoraties en merken
geselecteerd. Een unieke referentiecollecite van
enkele duizenden Nederlandse bodemvond-
sten. keurig svstematisch  geordend, is hiervan

komen het aanleggen  van eefi
-----, -‘-----D  -J

‘ver&meling.  ZOU 1 het resultaat.
zijn. Ook na twintig jaar vormt deze -
tweepolige basis nog onveranderd hèt  uit-
gangspunt: informatie vergaren middels
historische bronnen en de objecten zelf. In de
loop van de jaren is het verzamel- en onder-

--__  - ___.  -_-.-._. Het aandeelvan  de bélangrij ke
Goudse pijpennijverheid is ruim de helft van
deze groep. Voor wat betreft de pijpen uit de
antiekhandel afkomstig werd zoveel aange-
kocht als binnen de financiële mogelijkheden
lag. Door de vele contacten heeft het museum

zee-ksgebied-uitgebreid  naar modernere,
bewaard gebleven pijpen, pijpen uit Europa
en zelfs uit andere werelddelen. Noch in de
tijd, noch geografisch zijn er thans
beperkingen: van precolumbiaanse pijpen tot
hedendaags rookgerei wordt verzameld en
bestudeerd, zolang het van ceramiek
vervaardigd is.

Om ook anderen van het verzamelde
deelgenoot te maken kwam er in 1975 een
bescheiden, permanente expositie in
Amsterdam. Deze bleef bestaan tot 1980, het
moment waarop de Ealerie, die tot dan toe
gastvrijheid had geböden,  vertrok. Om
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1 dëkeus  kunne: :n maken uit het beste wat de
internationale antiekhandel te bieden had:
pijpen als kunstzinnige beeldhouwwerkjes uit
Frankrijk, waaronder portretkoppen van 25
cm hoogte, pijpen van het fijnste jasperware
van Wedgwood, handgeschilderde porseleinen
koppen e%  uit erst zeldzame pre-Columbiaanse
rookr»ijpen.  Ook aan de produktiemethoden
van de kleipijp  werd ruime aandacht ge-
schonken, door de aankoop van enkele
complete fabriekscollecties pijpmakersge-
reedschap.

Na het verzamelen is het beheren een essen-
laak. Met 12.000 objectenI tiële museum1
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behoort het Pijpenkabinet tot de kleine I
musea, maar voor één conservator voor Wie
het onderhoud van de collectie slechts een van
de vele werkzaamheden is, vormt dit toch een
aanzienlijke belasting. Niet zonder trots kan
het museum dan ook zeggen dat het tot de
(waarschijnlijk zeer geringe) categorie musea
hahnfirt .1,c1ar- alla  AL’ra,,*--  ,w,on:ncr,.~.a  -::-“~II”“‘L, WQQl  QIIL  UUJGLLC”  e;CICt;l~UCC’U  LIJ”,

Zonder uitzondering zijn alle museum-
voorwerpen genummerd, unifop-  L~~L-+,-~1111  uc3LIIlcvcII,

waar nodig gerestaureerd en sv:vc ~ stematisch Buiten deze vaste tijden wordt de
opgeborgen. Dit is ten eerste een vereiste voor mogelijkheid geboden op afspraak de collectie
het behoud van het materiaal, maar daarnaast te bezichtigen.
een voorwaarde om efficiënt met de collectie De permanente expositie is in het geheel
te kunnen werken Ofwel via de inventarisatie- niet aangepast aan de moderne begrippen van
kaarten op nummer, ofwel via de systematisch educatief werk. De,vitrines, ieder aan een
ingedeelde depotkasten is ieder voorwerp snel eigen thema gewijd, hebben een zuiver
terug te vinden. esthetische inrichting. Deze keuze is gedeelte-

lijk noodgedwongen gemaakt, omdat de
Thans wordt gewerkt aan het overzetten museumruimte op dwingende wijze de sfeer

van de catalogus op een computersysteem, bepaalt. De regentenkamer van Hof Meer-
opdat een groot scala aan mogelijkheden tot mansburg  is gesierd met een achttiende eeuws
collectie-ontsluiting geboden kan worden. stucplafond en dito schouw, licht houten
Voor de - ditmaal externe! - financiering zijn lambrizeringen en wandbespanningen van
particuliere fondsen aangesproken. donkerrood velours. Bewust is de aangename

De automatisering zal .ook  de historische sfeer zoveel mogelijk ,gehandhaafd
wetenschappelijke museumtaak ten goede of zelfs vervolmaakt door het ophangen van
komen. Het onderzoek, waar niet ieder een serie regentenportretten, de keuze van

museum aan toe kan komen, geniet voor het meubilair dat voor een passende aankleding
Pijpenkabinet hoge prioriteit. Het bijhouden zorgt en enkele voor deze ruimte omtworpen
van een internationaal georiënteerde biblio- vitrines.
theek en bestanden van archiefaantekeningen Middels een zaalpapier wordt de bezoeker

hebben tot een documentatiecentrum geleid, de benodigde informatie ,over  het
waarin alles wat over de pijpennijverheid geëxposeerde ter beschikking gesteld. Daaruit

bekend is teruggevonden kan worden. Door voortvloeiende vragen geven vaak aanleiding
de uniciteit van het onderzoek en de daaruit tot zeer gewaardeerde en informatieve
voortvloeiende publicaties, geniet dit uiterst gesprekken met de museummedewerkers. In
gespecialiseerde werk mondiale belangstelling. andere gevallen brengen bezoekers zelf

Dat blijkt uit de nimmer aflatende reeks infor- gevonden pijpekoppen of tabacologische voor-
matieverzoeken van archeologen en historici werpen uit familiebezit mee naar het museum.
uit alle delen van de wereld waar vroeger Zonder uitzondering kunnen bezoekers in het
eeuwen Hollandse pijpen naar geëxporteerd Pijpenkabinet een adequate determinatie
zijn of waar een regionale nijverheid is verwachten.

geweest. In eigen land werd de waarde van het Ook buiten het eigen museum verzorgt het
onderzoek onlangs onderstreept door een Pijpenkabinet exposities. De belangrijkste
wetenschappelijke prijs, die de Kon. Neder- daarvan is de permanente presentatie van *
landse Akademie van Wetenschappen aan de kleipijpen in het museum De Moriaan in \
conservator drs. D. H. Duce  toekende voor Gouda. Deze opstelling bestaat bovendien
zijn publicaties. voor ongeveer de helft uit bruiklenen van het \

Pijpenkabinet. De samenwerking tussen de

EXPOSITIE
diverse pijpenmusea is een goede zaak, die in
de toekomst nog uitgebreid kan worden.

Op het gebied van het presenteren van de Van tijdelijke aard zijn de reizende
collectie - de laatste museumtaak uit de tentoonstellingen, die vooral in het buitenland
ICOMdefïnitie  - neemt het Pijpenkabinet een (België, Duitsland, Zweden) in musea en
zonderlinge plaats in. Door de financiële l culturele instellingen zijn verzorgd.
onmogelijkheid om personeel in dienst te
nemen is het museum slechts op,zondag- EXPLOITATI#
middag geopend, wanneer enkele goed
geïnstrueerde vrijwilligers en bij gelegenheid

In een tijd waarin zo veelvuldig over het

de conservator zelf de honneurs waarnemen.
privatiseren van musea wordt gedebatteerd is
het boeiend te beschouwen hoe een particulier
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museum kon ontstaan en geheel op eigen
kracht tot bloei kon komen.

Hoewel het werk van het Pijpenkàbinet
uniek is in Nederland en zonder twijfel een
nationale reikwiidte heeft. ontvangt het
museum geen o;erheidssubsidie. Öntvangen
subsidies uit particuliere fondsen bereikten
over twee decennia in totaal een hoogte van
zesduizend gulden. Zoals een ieder begrijpt
bestaat het museum dankzij andere geldbron-
nen. In eerste instantie is dat - evident voor
een particuliere collectie - datgene wat de
oprichter heeft geïnvesteerd. Daarnaast
schrikt het Pijpenkabinet er niet voor
duplicaten te verkopen. Aangezien de kleipijp
altijd een massaprodukt is geweest, is het
onvermijdelijk dat men zeer geregeld duplica-
ten tegen komt. Daaruit is een internationale
handelsuitwisseling met verzamelaars en colle-
ga-musea ontstaan, waaruit fondsen vloeien
voor nieuwe aankopen. Een tweede, niet te
verwaarlozen voordeel van deze werkwijze is,
dat de museumcollectie verschoond blijft van
overtollige ballast. Materiaal dat door schen-
king of aankoop van grotere groepen
binnenkomt, maar niet in het verzamelgebied
past of dubbel is, kan zonder problemen
worden afgestoten.

Naast de verkoop van objecten is de litera-
tuurverkoop één van de fïnacïële peilers van
het museumwerk. Het Pijpenkabinet heeft
steeds een omvangrijk assortiment nieuwe en
antiquarische boeken in voorraad. Middels
een literatuurcatalogus vinden gezochte titels
via het Leidse museum een wereldwijde ver-
spreiding. Eigen publicaties hebben daarnaast
een duidelijke publicatie-waarde, waardoor
alle museumactiviteiten direct of indirect
worden gestimuleerd. Boeken die het
Pijpenkabinet zelf uitgeeft - zoals het hand-

in de vorm van donaties. Hun morele steun en
geïnteresseerd meeleven is evenwel een
waardevolle immateriële bijdrage.

NAWOORD
:ndDe periode van twintig jaar overzit--

kunnen we concluderen dat na een voorzichtig
en zoekend begin het Pijpenkabinet uitge-
groeid is tot een in alle opzichten volwaardig
museum. Voor het beheer daarvan, nu en in
de toekomst, is inmiddels gekozen voor een
stichtingsvorm.

Het Pijpenkabinet heeft zich kunnen
verheffen tot een gerenommeerde instelling
doordat het als enige het verwaarloosde onder-
werp van de kleipijp  in al zijn facetten heeft
uitgediept, De kleipijp  wordt, mede dankzij de
toewijding en de publicaties van dit
gespecialiseerde museum, thans beschouwd
als een waardevol archeologisch document en
een boeiend kunstnijverheidprodukt.

De museale taken, gecombineerd met de
voor het bestaan noodzakelijke commerciële
activiteiten zoals het Pijpenkabinet die
uitoefent, vormen voor de tweehoofdige staf
een zware dagtaak. Maar door een bezield
enthousiasme en een sterke discipline blijkt
het mogelijk op eigen kracht een particuliere
collectie te maken tot een model-museum.

B. R. Goes

Drs.  D. El.  Duce  ontving in 1988 de Da la Court-
prijs voor zijn onderzoek m.  6.  t.  de Nederlandse
kleipijp. Het Leids Pijpenkabinet kan gelden als
een voorbeeld van kleinschalige professionele
museale  opzet op particuliere basis.

boek ‘De Nederlandse Kleipijp’ - betekenen een
enorme investering met een zeker risico, maar
kunnen op den duur goed rendement opleve-
ren. Deze handelsactiviteiten, die voor de
Nederlandse musea over het algemeen taboe
zijn, vergen een veel bredere kennis dan een
zuiver (kunst-)historische. Dat is dan ook de
aanleiding om het Pijpenkabinet als
‘museumbedrijf te profileren.
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De inkomsten van entreegelden zijn per
saldo te verwaarlozen. De ruim tweeduizend
bezoekers per jaar, voor wie overigens geen
enkele kortingsmogelijkheid als MJK, CJP of
65+geldt, brengen ongeveer zoveel in als de
noodzakelijke publiciteit en onderhoud van
het gebouw kosten. De ‘souvenir’-verkoop
daarentegen is een welkom neveneffect van
het bezoek.

EEN

Tenslotte vormt de kring van ‘Vrienden van
het Pijpenkabinet’ een op het geheel be-
scheiden financiële bijdrage aan het museum
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Adres Ne. 25 Bureau  vau dit Blad.
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