
‘Oude voorwerpen vertellen vaak een verhaal’; impressie lezing Peter 
Sluisman op maandag 2 maart 2020 

 

‘Na 1600 kwam de eerste tabak in ons land, en in die beginjaren was dit een schaars en duur product. 
Mensen die wilden roken, konden zich geen grote hoeveelheden veroorloven. Vandaar dat de eerste 
kleipijpenmakers in Gouda en andere steden, werkend naast aardewerkfabriekjes vanwege het 
brandrisico, pijpen met kleine kopjes vervaardigden. Maar dat had wel als nadeel, dat je niet met je 
dikke vingers de tabak in je pijpenkopje kon aandrukken.  

Daarom zat in oude 
tabaksdoosjes, tot 
ongeveer 1650, een 
stoppertje. Daarmee 
kon je de tabak in je 
pijp aandrukken. Na 
1650 krijg je 
goedkopere tabak en 
grotere kopjes, en 
verdwijnen de 
stoppertjes uit de tabaksdoosjes.’ 



Wie op 2 maart jl. naar Concordia kwam, kreeg van oud-antiquair en voormalig stadsgids Peter 
Sluisman aan de hand van antieke objecten een reeks historische weetjes voorgeschoteld. Voor Die 
Goude had hij een lezing ‘Verhalen achter antieke objecten’ samengesteld, die niet onderdeed voor 
een aflevering Tussen kunst en kitsch. In een enthousiast en met humor doorspekt betoog sprong 
Sluisman vlot van de hak op de tak, of beter gezegd: van tabaksdoosjes naar antieke tegels, van het 
kantmaatje naar de strijkstok, van zilveren uierprikkers naar zilveren lodereindoosjes.  

Uiteraard ruimde hij plek in voor ‘Goudse’ objecten zoals pijpen 
en kaas. ‘Weet u wat dit zijn?’, vroeg hij zijn publiek bij een dia van 
vier kleine zilveren voorwerpen. ‘Dat zijn zilveren kaasduimen. En 
weet u waarvoor die werden gebruikt?’ Algehele stilte. ‘U kent 
natuurlijk de grote tweezijdige kaasmessen waarmee van die 
taartpunten kaas worden gesneden. Het probleem is alleen, dat 
zo’n stuk kaas vet is, en chique dames van weleer wilden geen 
vette vingers hebben. Vandaar dat ze die kaasduimen hadden. Die 
prik je in je stuk kaas en dan kun je hem vasthouden zonder vette 
vingers te krijgen.’ 

Gewichtjes van vóór 
het metrieke stelsel 

met specifieke 
ijkmerken;  

 

 

een beaardingsdoosje voor gewijde grond uit 
Rome zodat rooms-katholieken in gewijde grond 

begraven konden worden; een moffenkruikje 
zodat je ’s winters op de fiets warm water had; 

gekleurde tegels,  

 

 

wandbordjes en een majolica bord met een loden punt in 
het midden om een kluit boter op te prikken; een vlijm 
met mesjes om bij dieren aderlatingen te kunnen doen 
(‘daar komt onze uitdrukking “vlijmscherp” vandaan’); 

zilveren en houten breischedes om de korte breipennen 
te ondersteunen... Sluisman bewees dat over elk antiek 
voorwerp inderdaad wel een interessant verhaal(tje) te 

vertellen valt. (JPvdZ) 

 


