De introductie van Aristophane pijpen door Gambier.
De Aristophane modellen van Gambier zijn steelpijpen met knoopmondstuk die over het algemeen
uitgevoerd zijn met een slanke, ovoïde ketel met een puntige spoor of hiel. De rechte steel is bij een aantal
series afgeplat. Er zijn verschillende groepen Aristophanes in de catalogi opgenomen die per soort dan
vaak in meerdere formaten geleverd werden. De hoogte van de ketel varieert tussen de 35 en 50 mm en
de lengte van de steel tussen 8 en 16 cm. Uitzondering op deze omschrijving zijn de nummers: 213, 975b,
1005 en 1329. (zie afbeeldingen uit de catalogus van 1894) De naam Aristophane was afgeleid van de
naam van de Griekse blijspeldichter Aristophanes (445 – 385 VC)
De Aristophanes zijn populair en blijven meer dan 60 jaar in het assortiment, In de catalogus van 1894 zijn
ongeveer 30 Aristophanes opgenomen, een aantal modellen komen voor in meerdere formaten. De
grootste groep betreft de Aristophanes Trafalgar die in 7 formaten voorkomt, de Aristophanes-Croches, Angulaires, -Belges en Rustiques zijn er in 3 à 4 formaten.

Pagina 49 uit de catalogus van 1868, de verschillende modellen Aristophanes staan op 1 pagina afgebeeld
met afgekorte stelen. De formaten waarin het model verkrijgbaar is staan erbij vermeld.

Pagina 60 uit de catalogus van 1894, alle formaten van de verschillende series Aristophanes die worden
geleverd staan in volle lente afgebeeld. In de catalogus van 1894 zijn 4 pagina’s met Aristophane pijpen
opgenomen.

Pagina 63 uit de catalogus van 1894, Aristophane Cône.

Pagina 63 uit de catalogus van 1894, Aristophane Médaillons

Pagina 63 uit de catalogus van 1894, Aristophane Casque

Aristophane Trafalgar nr. 87

Aristophane Croche nr. 209

Aristophane Croche nr. 237

De vroegste catalogus waarin Aristophane modellen zijn opgenomen is die van 1868. Toch was de
introductie al voor 1860. De eerste vermelding van Aristophane pijpen ben ik tegen gekomen in een
handgeschreven lijst uit 1858 waarin de inventaris van de groothandel in Parijs op de Rue de l’Arbre sec nr.
20 is vastgelegd. Van ieder model is in deze lijst de voorraad vastgelegd. De Aristophane pijpen worden
hierin omschreven als “Néo Aristoph”. Néo is een afkorting van “Néogène”, een andere naam die door
Gambier geïntroduceerd is. Deze naam is afgeleid van het Griekse woord Neos en staat voor nieuw. Deze
benaming werd gebruikt voor een nieuwe generatie steelpijpen die na 1850 geïntroduceerd zijn. In deze

periode zijn er grote groepen nieuwe modellen gemaakt, deze steelpijpen met knoopmondstuk en een
lengte tussen 10 en 17 cm vervingen de traditionele modellen met een lange rechte steel en afgesneden
mondstuk zoals die in de catalogus van 1840 nog te zien zijn.
Gambier heeft veel aandacht besteedt aan het maken van reclame voor de nieuwe modellen door o.a. het
plaatsen van advertenties in nieuwsbladen, daarnaast is er ook een komische poster bekend waar rondom
een advertentie voor pipes Aristophane een gezelschap gevormd wordt van dansende pijpen en een
orkest.

Een meerkleurige variant van deze poster bevindt zich in de collectie van de Bibliothèque nationale de
France welke gedateerd is op 1853.
Op deze reclameaffiche valt ook de benaming “Terre Endosmoïde” op. Gambier was erg creatief met het
bedenken van nieuwe, nog niet bestaande benamingen die ergens van afgeleid zijn. Zo verwijst
Endosmoïde naar het natuurkundige proces osmose of endosmose waarbij vloeistofmoleculen zich door
een half doorlatende wand verplaatsen. Gambier gaf met deze benaming aan dat de pijpen door de goed
doorlatende klei mooi doorroken en dat de wrange smaak van nieuwe kleipijpen snel verdwijnt.
Toen de Aristophane modellen geïntroduceerd werden zien we dat de benamingen Néogène en
Aristophane door elkaar gebruikt werden. In een advertentie uit 1858 wordt reclame gemaakt voor
Néogène modellen die op de steel gemerkt zijn met Aristoph. In de advertentie wordt aangegeven dat de
groothandel voor de verkoop van Gambier pijpen in Parijs gevestigd is in het ‘Huis’ J. Gambier door de
gebroeders Deportes. Het gaat hier om het adres Rue de l’Arbre sec nr. 20, waar de verkoop in eerste
instantie geleid werd door de familie Gambier en later door Charlemagne Beaumont, zoon van Marie
Rosalie Gambier en Jean Beaumont. (gehuwd in 1811)

Advertentie uit 1858, le Journal amusant

In de catalogus van 1868 worden de namen niet meer door elkaar gebruikt en vormen de Aristophanes net
als de Néogènes een aparte groep.

Intagliostempel Aristoph Gambier à Paris M*H. Bodemvondst fabrieksstort Givet.
M*H staat voor Minervin Hasslauer die vanaf 1835 eigenaar van de Gambierfabriek was.
De introductie van een nieuw model Gambierpijp bleef niet onopgemerkt door de publiciteit die er door
Gambier aan gegeven werd. De door Gambier bedachte benamingen zoals Pipes Néogène, Terre
Endosmoïde en Aristophane blijkt zelfs aanleiding te zijn om er in een bekend satirisch blad een artikel aan
te wijden waarin de draak wordt gestoken met de laatste noviteiten van Gambier.
In 1858 verschijnt in het Journal Amusant een paginagroot artikel genaamd: “Les nouvelles pipes
Aristophanes”. Aan de hand van een aantal prentjes met een korte verhaaltje erbij wordt het nieuwe
product van Gambier op komische wijze belicht. Deze prentjes met bijbehorende verhaaltjes zijn gemaakt
door Gilbert Randon (1814- 1884), hij was tekenaar, karikaturist en lithograaf werkzaam bij le Journal pour
Rire en le Journal Amusant. Het is toch wel zeer opmerkelijk te noemen dat de introductie van een nieuwe
serie pijpen aanleiding was om in een satirisch blad te bespreken, de Gambier pijp was in het midden van
de 19e eeuw blijkbaar een veelbesproken onderwerp.

Journal amusant was een Franse satirisch weekblad gepubliceerd van 1856 tot 1933. Het werd opgericht
door de karikaturist, journalist en uitgever Charles Philipon.

De voorganger van dit blad was het ‘Journal pour Rire’ wat Philipon voor het eerst publiceerde in 1849. In
1856, verving hij Journal pour Rire voor het Journal amusant. Le Journal amusant besloeg gemiddeld 8
pagina’s en bestond voornamelijk uit cartoons en karikaturen van allerlei dagelijkse zaken. Het blad was
lichter van toon dan Le Charivari (ook opgericht door Philipon), de redactionele inhoud is grotendeels
gericht op het theater en mode in plaats van de politiek.
Na de dood van Charles Philipon in 1862 werd het tijdschrift geleid door zijn zoon Eugène tot aan zijn eigen
dood in 1874. Pierre Véron nam het toen over als hoofdredacteur. In 1899, kort voor de pensionering van
Véron werd het formaat gewijzigd in 16 pagina's met een voorpagina in kleur. De publicatie van het
tijdschrift stopte gedurende de jaren van de Eerste Wereldoorlog en werd hervat in mei 1919. Het laatste
nummer van le Journal amusant verscheen in 1933.
Hieronder de prenten uit le Journal Amusant en een vertaling van de bijbehorende teksten. In een komisch
stripverhaal wordt omschreven hoe Aristophanes zijn naam schenkt aan de nieuwe pijpen en hoe die
vervolgens de wereld veroveren. Gambier was vermoedelijk op de hoogte van het plaatsen van dit verhaal.
In hetzelfde blad is namelijk een advertentie opgenomen van de Néogènes met het Aristophanemerk terwijl
er in de andere nummers van het Journal amusant uit 1858 geen advertenties van Gambier te vinden zijn.

Les nouvelles pipes Aristophanes, par Randon

Vanuit de eeuwige velden, waar hij zijn vrije tijd doorbrengt met het beroken van Néogènes,
schreef Aristophanes aan J.Gambier om hem te laten weten dat hij een prachtig proces wist voor
de perfectionering van deze pijpen, en machtigt hem zijn naam te gebruiken.

In werkelijkheid, vader Aristophanes, bent u meedogenloos ... ik heb toch al genoeg over Néogène
pijpen gesproken .. ik ben er moe van. Dat is waar, maar we moeten de wereld laten weten dat de
Néogène endosmoïde pijp, de nieuwste benaming is voor de ultieme perfectie. Kom op oudje, neem
je bazuin , op weg en goede reis!

Zo lief en zoet is de Aristophanes pijp, dat de Academie voor Geneeskunde het gebruik heeft
goedgekeurd voor de Franse jeugd en men daar zelfs opgeroepen de rammelaar hierdoor te
vervangen.

Uiteindelijk de behoeften en progressieve tendensen van de nieuwe generatie beter begrijpend zijn
inmiddels veel schoolhoofden gekomen tot het toestaan van het gebruik van de Aristophane pijpen
en hebben ze inmiddels het plan ze uit te delen aan leergierige studenten als aanmoediging en
beloning.

Plan voor de oprichting van een monument van berookte pijpen op de schoolpleinen ter eer en glorie
van Aristophanes en J. Gambier. Intekenen bij de commissie aan de Rue de l’Arbre sec no. 20 in
Parijs en bij alle verkopers van tabak en grappen in Frankrijk en het buitenland.

Vermoeid door de verdrogende gevolgen van roken op de longen, en de bijtende bitterheid van de
sigaar op hun delicate lippen, verschenen enkele zeer elegante vrouwen bij de races van Chantilly,
heerlijke kleine Aristophane pijpen rokend. Deze innovatie die een onbeschaafdheid zou lijken, zal
binnenkort gretig worden opgenomen in de mode en getuigen van goede smaak.

Dit is het gevolg als je niet oplet bij het kopen van een pijp, je zal ze beroken en verdriet hebben.

Op u vrienden en niet op de idioten en pummels voor wie alles goed is! Op U wijze fijnproevers van
de goddelijke Aristophanes. Het is aanbevolen het merk te leren kennen en te onthouden. De enige,
de ware en uniekste ter wereld. Zegt het voort!!

De Néogène endosmoïde pijpen moesten een criticus tegenkomen: Hier is een man die klaagt dat ze
te licht zijn.. aan de mond, dat de klei te zacht is, je moet er nauwelijks van spugen en uiteindelijk
heb je niet zo’n dorst als bij de andere.. helaas!
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