Keramisch Museum Goedewaagen
‘Stenen pijpen van Goedewaagen,
Collecties van Jan Alblas en Ruud Stam
06 juli t/m 30 september 2012
Het keramisch Museum Goedewaagen richt
zich in de volle breedte van alle keramische
technieken op de presentatie en studie van
gedecoreerd Nederlands aardewerk vanaf
1876. Daar hoort in principe ook het verhaal
over de stenen pijpen bij. De pijpen
vormden ook een kernactiviteit van de
Goedewaagens zelf sinds de stichting van
de pijpenmakerij in Gouda in 1779. Dat
Goedewaagen na de strategische aankoop
van de pottenbakkerij van de Star in 1853
uitgroeide tot één van Europa’s grootste
pijpenmakerijen, is een gegeven dat strijdig
lijkt met het feit dat ons museum in de
afgelopen 23 jaar alleen op een bescheiden
educatieve manier aandacht schonk aan de
pijpenproductie. Voor de initiatiefnemers
van het museum was echter het gegeven
dat Aart Goedewaagen III de fameuze
pijpen-showkamer van de fabriek over had
gedragen aan het toen nog in Leiden
gevestigde Museum Pijpenkabinet een
argument om geen verdere studieactiviteiten te ontwikkelen. GoedewaagenGouda BV verkocht daarenboven een 800tal messing kastvormen en gipsmallen aan
het inmiddels in Amsterdam gehuisveste
museum. Don Duco bracht voor het
Pijpenkabinet voorts een groot aantal
toonaangevende publicaties over
Goedewaagen-pijpen op zijn naam. Zie
www.pijpenkabinet.nl.
Omdat tijdens de rondleidingen vaak en
veel gevraagd wordt naar de pijpen brengt
het museum nu een uitgebreide zomerexpositie over de bijzondere Goedewaagenproductie. Het museumbestuur prijst zich
gelukkig met de medewerking van twee
excellente verzamelaars, te weten oudpersoneelslid Jan Albas en pijpeloog Ruud
Stam die werkt aan een proefschrift over de
export van de kleipijp. In hun
verzamelingen komt de grote diversiteit van
de Goedewaagen-pijpen goed tot hun recht.
Veelbelovend is tenslotte dat Yvon
Kerkhoven en Anneke Lutz, beide
medewerksters van het museum, nu in
Gouda geschoold worden in het kasten van
stenen pijpen, zodat op termijn in het
museum zelf daar ook demonstraties van
kunnen worden geboden.
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