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Duivels, saters en faunen van
Gambier

dus geen afbeelding van de duivel. Bokkenstaart en
-oren en soms ook bokkenpoten behoren tot zijn fysieke
kenmerken. Saters zijn doorgaans sterk behaard en
dragen een baard.2

Arthur van Esveld

De ‘Satyre’ (vormnummer 159) is tot nu toe het oudst
bekende model van Gambier met een ontwerp dat
lijkt op de kop van een duivel. Hij is afgebeeld in de
catalogus van 1840 in de 1e serie manchetkoppen. De
Satyre is een kleine manchetkop met gebogen steel. De
grijnzende kop van de sater heeft een baard, puntige
oren en rond de kop zijn wijnranken aangebracht. Hij
komt voor in een aantal varianten. De oudste die in dit
artikel afgebeeld is heeft geen hoorns en de wijnranken
lopen door op het voorhoofd. Deze pijp draagt de
merknaam en vormnummer niet in reliëf op de steel,
zoals later gebruikelijk was bij Gambierpijpen, maar
heeft alleen het JG stempel op of onder de steel (afb.
1). Een iets latere variant in de catalogus van 1840
heeft twee stompe hoorns op het voorhoofd (afb. 2). Dit
model werd alleen in de catalogus van 1840 afgebeeld.
In de latere ‘nomenclatures’ of modellenlijsten werd het
model nog wel genoemd. Deze pijp werd ook wel voor
een duivel aangezien met zijn puntige oren en hoorns op
zijn kop. In de ‘nomenclatures’ van de catalogi van 1879
t/m 1894 werd hij ‘Diable’ (duivel) genoemd. De wat
latere exemplaren van dit model kregen de merknaam
en het vormnummer in reliëf op de steel.

De duivel is in verschillende religies als de personificatie
van het kwaad uitgebeeld in een bovennatuurlijk
wezen. Hij wordt vaak afgebeeld als een zwarte engel
met bokkenpoten, hoorntjes, vleermuisvleugels en
een drietand. In sommige religies wordt de duivel
Satan genoemd.1 Er zijn veel verschijningsvormen en
benamingen voor de duivel die mensen angst aanjaagt.
Veel pijpenfabrikanten hadden pijpen met een afbeelding
van de duivel of op duivels gelijkende personages in het
assortiment. Ook Gambier had een aantal duivelskoppen
als pijp. Daarnaast had deze firma diverse pijpen met
afbeeldingen van andere figuren uit de oudheid, met het
uiterlijk van een duivel, maar die in werkelijkheid veel
onschuldiger waren, zoals faunen en saters. Gambier
gebruikte de namen soms door elkaar waarbij de naam
duivel of sater aan dezelfde pijp werd toegekend. In dit
artikel zijn alle tot nu toe bekende op duivels gelijkende
pijpen van Gambier toegelicht.
Saters

Een sater of, in verouderde spelling, satyr is een figuur uit
de Griekse mythologie. Het is een vrolijk en ondeugend
boswezen, behorend tot het gevolg van de god Dionysos
en heeft de taak van een vruchtbaarheidsgeest. Het is

Afb. 1. Satyre (vormnr. 159). Particuliere collectie.

Rond 1850 kwam er opnieuw een manchetkop met een
ontwerp in de vorm van een sater in het assortiment.
Deze manchetpijp van Gambier kreeg de naam ‘Satyre,
Tête’ met vormnummer 810. Deze kop zal rond 1850
in het assortiment zijn opgenomen want hij werd
al vermeld in een inventarisatielijst uit 1858 van de
groothandel van Gambier in Parijs. Deze pijp kreeg een

Afb. 2. Satyre (vormnr. 159) met hoorns op het voorhoofd, Gambier
catalogus, 1840. Collectie David Higgins.
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Afb. 3. Satyre, tête (vormnr. 810). Collectie auteur.

meer menselijke uitdrukking dan de overige satyrs; een
bebaarde mannenkop met puntige in plaats van normale
oren (afb. 3) en rondom zijn hoofd een rank met bloemen
en puntige bladeren. Dit model werd afgebeeld in de
catalogi uit 1879 en 1886.
Naast deze fraaie manchetkop werden ook twee
steelpijpen, zogenaamde ‘fantaisies’, in het assortiment
opgenomen. Als eerste vormnummer 773, ‘Le Satyre,
fantaisie’, een steelpijp met een figurale ketel in de vorm
van een mannenhoofd met puntige oren, een kromme
neus en een grijns op het gezicht. Hij heeft een lange,
naar achteren gekrulde baard. Rond het voorhoofd zijn
bladeren aangebracht en op de rechte steel bevinden zich
bladeren en een bloem. Hij wordt in twee catalogi (1879
en 1886) getoond. Een andere sater van Gambier betreft
eveneens een steelpijp behorende tot de ‘fantaisies’. Het
gaat om vormnummer 1345, ‘Satyre, fantaisie’ (afb. 4).
Deze steelpijp, die rond 1870 in het assortiment wordt
opgenomen, heeft een kleine ketel die versierd is met
wijnranken en op de steel zit een sater die tegen de ketel
leunt en de roker aankijkt. Hij heeft een doek om het
onderlijf geslagen en op de steel zijn de opgetrokken
bokkenpoten zichtbaar. Een afbeelding van deze pijp is
voor het eerst in de catalogus van 1875 opgenomen en
voor het laatst in 1886. In de ‘nomenclature’ van 1894 is
dit fraaie model nog wel vermeld.

Afb. 4. Satyre, fantaisie (vormnr. 1345). Collectie P. Severin.

terwijl het in Europese landen vooral gebruikt wordt als
aanduiding voor de duivel of, preciezer, de duivel voor
zijn val.
Satan (Hebreeuws:  ן ָטׂ ָשśāṭān, “tegenstander”) is een

aanduiding in de Hebreeuwse Bijbel. Als de term op
mensen betrekking heeft, betekent het tegenstander,
valse raadgever of in enkele gevallen potentiële deserteur.
Als gepersonifieerd hemels wezen komt de aanduiding
Satan in de Hebreeuwse Bijbel op vier plaatsen voor.

Lucifer, Duivel, Satan en Mephistopheles
Lucifer is een Latijns woord dat letterlijk ‘lichtbrenger’

betekent. In het Latijn duidt het meestal op de Morgenster,
4

Afb. 5. Lucifer, tête (vormnr. 541). Collectie auteur.

Jaarboek van de PKN, stichting voor onderzoek historische tabakspijpen, 2018

Ook in het Nieuwe Testament komt de aanduiding Satan
voor. Binnen het christendom is Satan de benaming van
een enkele persoonlijkheid, vaak vereenzelvigd met de
duivel of Lucifer en vaak gezien als een gevallen engel
of aartsengel, die door God uit de hemel werd geworpen
toen deze tegen God in opstand kwam.
Mephistopheles (ook bekend onder de namen Mephisto,

Mephistophilus, Mephistophilis, Mephostopheles en
andere varianten) is een van de bekendste demonen
uit de Europese literaire traditie. De naam wordt
voornamelijk geassocieerd met de legende van Faust.
De naam, of variaties daarop, is veelvuldig gebruikt in
literatuur, muziek, films en spellen. Hoewel daarbij niet
altijd aan de Mephistophelesfiguur uit de Faustlegende
wordt gerefereerd, verwijst de naam wel meestal naar
een ‘duivels’ personage. De naam Mephistophiles wordt
in ieder geval al vermeld in Praxis Magia Faustiana, in
1527 gedrukt in Passau en in het anonieme Faustbuch uit
1587. Ook in verschillende verhalenbundels die vanaf
de late zestiende eeuw over Faust verschijnen, komt
Mephistopheles als personage voor.3
Een zeer fraaie manchetkop van Lucifer (vormnummer
541) werd voor het eerst vermeld in de inventarisatielijst
uit 1858 van de groothandel van Gambier in Parijs. Deze
figurale pijp met gebogen steel en manchet kreeg de
vorm van een grijnzende man met een gedraaid sikje,
een opstaande mond waaruit twee omhoog gekrulde
tanden steken en dikke wenkbrauwen waarboven twee
gestileerde hoorns naar achteren krullen. De onderzijde
van de ketel werd gedecoreerd met puntige bladeren, op
de omhoog gebogen steel werd een gerasterd patroon
aangebracht. De steel is aan de onderzijde gemerkt met
JG.

Afb. 6. Méphistophélès, tête (vormnr. 511). Collectie auteur.

Een fraaie kop met de benaming Méphistophélès
(vormnummer 511) is een fantasierijke manchetpijp
waarvan de kop een duivel moet voorstellen. Het
ontwerp lijkt echter ontleend te zijn aan het mysterieuze
gezicht in bladeren dat in grote delen van de wereld
voorkomt op pilaren en doorgangen van kathedralen
en grote kerken. Dit gezicht, tegenwoordig ‘De Groene
Man’ genoemd, verscheen voor het eerst op Romeinse
bouwwerken in de 2e eeuw in Turkije. Deze kop,
waarvan de haren, baard en snor uit gestileerde bladeren
bestaan, is alleen afgebeeld in de catalogus uit 1840.
Een verkoopcatalogus van groothandel Saillard-Ainé
uit Besançon uit 1843 toont dezelfde pijp, maar onder
de naam Satan. Opvallend detail is dat de ogen van deze
pijp in meerdere kleuren (rood, blauw en zwart) bekend
zijn.
Een andere manchetkop, vormnummer 722 waarvan
de naam onbekend is, betreft een kop die gedeeltelijk
bedekt is met bladeren. Deze figuur heeft een grote
mond waaruit gekrulde slagtanden naar buiten steken.
Boven zijn grote ogen steken twee gebogen hoorns uit
die hem de uitstraling van een duivel geven (afb. 7).
Op de inventarisatielijst uit 1858 van de groothandel in
Parijs komt ook een pijp voor met de benaming Satan,
deze heeft vormnummer 575. Tot op heden is er geen
voorbeeld van deze pijp bekend.
Een unieke pijp die gevonden is op het terrein van de
voormalige Gambierfabriek wilde ik niet onbesproken
laten. Het betreft een zeer fraai ontwerp van een
duivelskop met opengesperde mond en diepliggende
oogkassen waar mogelijk glazen ogen in geplaatst
konden worden (afb. 8). Hij heeft een kromme neus en
een puntsik en langs de zijden van de kop zijn vleugels

Afb. 7. Onbekend (vormnr. 722). Collectie auteur.
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vormnummer is later, of mogelijk tegelijkertijd, gebruikt
voor ‘Narcisse, tuyau droite’ (afb. 9).
Een fraaie steelpijp met de kop van een duivel vinden we
onder vormnummer 889 en is genaamd ‘Le Diable’. De
kop met uitgestoken tong heeft een grote neus en oren
en langs de ketelrand twee hoorns. Dit model wordt niet
afgebeeld maar is alleen in de ‘nomenclatures’ van de
catalogi uit 1879, 1886 en 1894 te vinden (afb. 10).

Afb. 8. Onbekend, gemerkt JG, (vormnr. onbekend). Collectie
Declef, Givet.

te zien. De hoorns van de duivel steken naar achteren en
lopen door tot de geribbelde manchet. Deze pijp is alleen
gemerkt met JG in reliëf. De officiële benaming en het
vormnummer van deze zeldzame pijp zijn onbekend.
Een andere pijp waarover weinig bekend is betreft een
zeer zeldzame manchetpijp met vormnummer 686. Het
gaat om een pijp met een staande, figurale ketel met
rechte steel en een manchet. Aan weerszijden is een
geknielde duivel met bokkenpoten en horens op de kop
afgebeeld. Deze duivels houden een halfnaakte vrouw
vast die in hoog reliëf op de voorzijde van de ketel staat.
Aan de rechterzijde van de steel staat in reliëf ‘Gambier’
en aan de linkerzijde ‘à Paris’ en het vormnummer. Dit
model is vermoedelijk korte tijd gemaakt en wordt in
geen enkele catalogus of ‘nomenclature’vermeld. Het

Afb. 9. Onbekend (vormnr. 686). Particuliere collectie.
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Een steelpijp met de afbeelding van een meer menselijke
figuur met de benaming Diable vinden we onder
vormnummer 1189 (afb. 11). Het is een pijp met een
figurale ketel zonder hiel, een rechte steel en een afgeplat
mondstuk met een knoop. De ketel is in de vorm van
een mannenhoofd met snor en dikke bakkenbaarden.
Het hoofdhaar is bij de haargrens in twee punten
gemodelleerd, waardoor het lijkt of hij hoorns heeft.
Over de rest van het haar draagt hij een kap van stof met
aan de punten een bal. Op de steelaanzet bevinden zich
takjes. Deze pijp komt vaak voor met het merk Noël.
Hierbij werd in de originele persvorm van Gambier een
‘N’ aangebracht voor het vormnummer en op het gladde
deel van de steel werd een intagliostempel gezet met
‘Noël à Paris’. Het vermoeden bestaat dat de man op
deze pijp Méphistophèles uit de opera Faust van Charles
Gounod is. Deze opera in vijf akten speelde voor het
eerst in het Théâtre Lyrique in Parijs op 19 maart 1859.
De pijp werd rond 1860 geïntroduceerd, kort nadat deze
bekende opera in Parijs opgevoerd werd. De rol van
Méphistophèles werd gespeeld door de bariton Jean
Baptiste Faure (1830-1914). Het werd één van de meest
vertoonde opera’s in dat theater en verschillende nieuwe
producties van het stuk volgden tussen 1875 en 1975.
Een steelpijp met de naam Méphistophélès vinden we
onder vormnummer 1673 (afb. 12). Het gaat hierbij

Afb. 10. Le Diable, fantaisie (vormnr. 889). Collectie auteur.

Jaarboek van de PKN, stichting voor onderzoek historische tabakspijpen, 2018

Afb. 11. Diable, fantaisie (vormnr. 1189). Collectie auteur.

Afb. 12. Méphistophélès, Tête (vormnr. 2033). Collectie auteur.

om een pijp met een oplopende steel en een gebogen
steeleind met knoop. De ketel is in de vorm van een smal
duivelsgezicht met vooruitstekende sik. Om het hoofd zit
een kap met de vorm van een vleermuizenvleugel. Vanaf
de onderzijde wordt deze duivelskop vastgehouden door
een behaarde klauw met vier tenen. Dit model wordt
later als gemonteerde pijp met bus en caoutchouc roer
onder vormnummer 2033 geïntroduceerd. Dit is het
meest recente model met de afbeelding van een duivel.
Op een affiche uit 1918 waarop een beperkt aantal
Gambierpijpen wordt aangeboden zit deze gemonteerde
versie in het assortiment.

Faune. Een wezen dat vaak voor de duivel wordt

aangezien maar feitelijk een onschuldige bosgod is.
Faun of Faunus komt zowel in de Romeinse als Griekse
mythologie voor. Een faun heeft de achterpoten van een
paard of een geit en het bovenlichaam van een mens.

Asmodeus of Asmoday, is een demon van de zeven

hoofdzonden. Hij stelt de zonde Lust voor. In verhalen
wordt hij ook gezien als koning en is anders dan de
meeste demonen. Hij is kalm van aard en vrij slim. Het
woord ‘ratsmodee’ is een Amsterdamse verbastering uit
het jiddisch van het woord ‘Ashmedai’. De uitdrukking
‘Naar de ratsmodee gaan’ betekent zoveel als ‘naar de
bliksem gaan’.
De pijp met de afbeelding van deze demon is ‘Asmodée’
(vormnummer 540), een zeer zeldzame pijp met
figurale ketel zonder hiel en met een oplopende steel
en manchet. De ketel is in de vorm van een staande
man met grijnzend gezicht op een plateau. Hij heeft
een tulband op het hoofd met een aantal naar rechts
hangende veren. Om de schouders heeft hij een mantel
van geborduurde stof geslagen en in zijn rechterhand
houdt hij een wandelstok. Het rechterbeen is van hout en
het linkerbeen stelt een hoef voor. De steelaanzet heeft
grote halfronde inkepingen. Op de steel staat in reliëf
‘ASMODÉE’ (afb. 13).

Afb. 13. Asmodée, Tête (vormnr. 540). Collectie auteur.
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Vaak heeft de faun een panfluit of fluit. In de Griekse
mythologie wordt in het oud-Grieks over Pan gesproken
of Faunus in het Latijn. Hij is een zoon van Hermes en
de nimf Penelope. Pan is de god van het woud en patroon
van de herders en hun kudden. Verder is hij de god van
het vee en het dierlijk instinct.
Gambier had een aantal faunen in het assortiment.
De oudste twee die we kennen zijn een steelpijp met
vormnummer 753 (afb. 15) en een manchetkop die
mogelijk onder vormnummer 756 is gemaakt. Deze
manchetpijp heeft een figurale ketel in de vorm van een
mannenhoofd met snor en baard (afb. 14). Het gezicht is
aan de onder- en bovenkant gehuld in bladeren. Langs
de zijkant van het hoofd hangen bloemen naar beneden.
Deze pijp is aan de onderzijde gemerkt met JG. De
hier afgebeelde pijp heeft geen vormnummer. Jean Leo
noemt deze pijp ‘Le Roi des Aulnes’ met vormnummer
756. In de ‘nomenclature’ van 1858 heeft nummer 7564
de naam ‘Faune’, het ontwerp van deze kop wijkt echter
af van afbeeldingen van faunen die we kennen. Een in
bladeren gehuld gezicht is gebruikelijk maar deze kop
mist bijvoorbeeld de puntige oren.
De laatste faun uit het assortiment van Gambier is een
steelpijp met nummer 1209 (afb. 16 en 17). Hierop zien
we een naar de roker toekijkende faun met een grijnzend
gezicht, klimop bladeren rond zijn hoofd en een baard
die doorloopt op de steel. De steel is gedecoreerd met
puntige bladeren. Deze pijp zien we voor het eerst in
de catalogus van 1868 en komt later voor in de catalogi

Afb. 14. Faune of Roi des Aulnes? (zonder vormnr.). Collectie
auteur.
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van 1879 en 1886. Latere varianten van deze pijp hebben
het Noël merk. Voor het vormnummer werd een grote
N geplaatst en op de steel is het intagliostempel ‘Noël à
Paris’ te lezen.
Een ander mythologisch personage is Midas, de koning
van Frygië. Gambier maakte een fraaie kop met
vormnummer 700 waarbij Midas ezelsoren heeft die hij
als straf van Apollo kreeg (afb. 18). Hij kreeg die straf
omdat hij bij een muziekwedstrijd tussen Pan en Apollo
de prijs aan Pan toekende. Door zijn puntige oren zou je
deze figuur kunnen verwarren met een faun. Gambier
noemt deze pijp ook ‘Faune’ in de modellenlijst uit 1858,
maar in de latere catalogi van 1868 t/m 1894 draagt
deze pijp de naam Midas. Midas komt overigens ook
voor als steelpijp, het betreft hier een doetelvormige,
zogenaamde Néogène met vormnummer 1125. De basis
is het model 643t, Néogène Dinantaise, maar nu met een
decoratie aan de onderzijde in de vorm van het hoofd
van Midas.
Een andere bosgod die verwant is aan faun is Sylvain.
Deze beschermer van bomen, planten en kudden,
werd ook afgebeeld met puntige oren, een baard en
bladeren rond het hoofd. Gambier had een pijp in het
assortiment met dit personage als beeltenis. In 1879 zien
we in de catalogus voor het eerst ‘Le Sylvain’ onder
vormnummer 798 (afb. 19). In twee latere catalogi is hij
ook nog afgebeeld5.

Afb. 15. Faune, fantaisie (vormnr. 753). Collectie auteur.
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Het roken uit pijpen met een angstaanjagend ontwerp
als de duivel of een daar op gelijkend figuur moet
populair geweest zijn gezien de vele ontwerpen met
dit thema. Ze behoorden lange tijd tot het assortiment,
in ieder geval van rond 1830 tot de jaren 20 van de
twintigste eeuw. De namen werden in de catalogi en
de bekende ‘nomenclatures’ van Gambier door elkaar
gebruikt waarbij de onschuldige sater soms als duivel
benoemd werd. Naast duivels maakte Gambier ook nog
vele ontwerpen in de vorm van een monster of andere
mysterieuze fantasiefiguren. Blijkbaar sprak het roken
uit dergelijke pijpen tot de verbeelding.
Noten:
1
2
3
4
5

https://nl.wikipedia.org/wiki/Duivel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Satyr
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mephistopheles_(demon)
Leo, 1971, p. 65.
Gambier catalogus 1886, blz. 18 en Gambier catalogus 1894,
blz. 16.
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