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e stad Deventer heeft een bescheiden rol gespeeld in de landelijke productie van sigaren.
De grote centra lagen in Brabant en in en rond Kampen. Toch werkte in Deventer
op het hoogtepunt van de sigarenindustrie - het begin van de twintigste eeuw zo'n 10% van de beroepsbevolking van de stad in de sigarenindustrie.
In dit artikel beschrijven we de opkomst en neergang van de Deventer sigarenindustrie.
Besproken wordt hoe deze bedrijfstak zich in de Deventer situatie op de golven van
(inter)nationale politiek, economie en sociale onrust als gevolg van de strijd om betere
werkomstandigheden probeerde staande te houden. Ook worden kort de belangrijkste
sigarenfabrieken in de stad besproken.
In de honderd jaar die we in dit artikel bestrijken (ongeveer 1850-1950) zijn er in Deventer
meer dan honderd fabrieken, fabriekjes en eenmansbedrijfjes geweest, die zich met de
fabricage van sigaren bezighielden, met snel wisselende bezettingen, snel op elkaar volgende bedrijfsstichtingen en -sluitingen en overnames. Voor een artikel van deze omvang
was een beschrijving van al die elkaar snel opvolgende ontwikkelingen niet mogelijk.
We beperken ons dan ook tot de hoofdlijnen.
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Afbeelding 1. De sigarenmakerszaal van Bijdendijk & Ten Hove in de fabriek aan de Reviusstraat.
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Afbeelding 2. De sigarenfabriek van Bijdendijk & Ten Hove (Jacob Reviusstraat).

Een rookoffer van indianen
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'Eens was het een rookoffer aan Manitoe, de Grote Geest van de Algonkin-indianen
van Noord-Amerika.'1 De geschiedenis van het roken van tabak gaat ver terug. Over
het hele Amerikaanse continent zijn sporen teruggevonden van tabaksgebruik, sommige
daarvan zijn wel vierduizend jaar oud.
Met de herontdekking van Amerika leerden ook de Europeanen de tabak kennen. Het
verhaal gaat dat toen Columbus in de West aan land ging, hij onder andere een aantal
gedroogde tabaksbladeren als geschenk aangeboden kreeg.
Tabak werd in die tijd op het Amerikaanse continent al gepruimd, gesnoven en in pijpen
gerookt. In reisverslagen van de eerste Europeanen in Amerika wordt ook gesproken
van 'smeulende stukken hout', die men als rookwaar tot zich nam. Blijkbaar was ook de
sigaar toen al bekend.
Rond 1560 wordt ook in Nederland melding gemaakt van tabak. Interessant is dat in die
tijd een felle discussie gevoerd werd over tabak, zijnde een geneesmiddel of een genotmiddel.2 De Europeanen zijn zich al snel bezig gaan houden met het telen van tabak, eerst
in Amerika, later ook in Europa en de overige delen van de wereld. Ook in Nederland werd
tabak geteeld. Deze Nederlandse tabak was vooral geschikt voor snuif- en pruimtabak en
minder geschikt voor de productie van sigaren. Toen het roken van sigaren na de Napoleontische tijd populair werd, verdween de tabaksteelt dan ook bijna geheel uit Nederland.
Rond 1800 werden sigaren handmatig geproduceerd. Toen de sigaar aan haar opmars
begon en de behoefte eraan ook snel vermeerderde, ontstonden de eerste sigarenfabriekjes.
Weliswaar ging men in die fabrieken, met meerdere sigarenmakers bijeen, nog lang voor
het merendeel handmatig te werk, maar de aanlevering van de tabak en de afvoer van de sigaren
werden grootschaliger en bedrijfsmatiger opgezet. De eerste sigarenfabrieken in Europa
ontstonden in Rome (1779) en in Hamburg (1788). Wat later ontstonden ook in Nederland
sigarenfabrieken, de eerste in Kampen (1826).
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De s i g a a r
Bij een artikel over de sigarenindustrie past een korte uitleg over het met de hand maken
van een sigaar. Een sigaar bestaat uit het binnengoed, het omblad en het dekblad. Voor
het binnengoed wordt tabak versnipperd. Dat noemt men kerven. Het binnengoed bestaat
vaak uit een melange van soms wel twintig soorten tabak. Binnengoed, omblad en dekbladen moeten vochtig zijn om soepel verwerkt te kunnen worden. Het maken van een
sigaar begint door een pluk gekerfde tabak in een omblad te rollen. Dit verkregen halffabrikaat heet een bosje. Een verzameling bosjes gaan in een houten pers om stevigheid en
de typische vorm te krijgen. De persen gaan in een droogkast of worden aan de lucht
gedroogd. Halverwege het droogproces worden de sigaren een kwartslag gedraaid om naden
te vermijden. Voor het dekblad wordt een gaaf tabaksblad gebruikt, waarvan de middennerf uit het blad wordt getrokken. Deze handeling wordt strippen genoemd. Er blijven
na het strippen twee halve tabaksbladeren over. Vervolgens rolt de sigarenmaker een half
blad, na het op maat te hebben gesneden, om het bosje, likt het dekblad vast met stijfsel en
werkt de sigaar af. Voor het dekblad worden de beste soorten tabak gebruikt, meestal
Sumatra. Het dekblad mag geen lucht doorlaten. Kleur, smaak en gaafheid zijn de belangrijkste kwaliteitskenmerken van de sigaar.
De Nederlandse sigaar wordt gekenmerkt door een melange van tabakken uit Brazilië,
Havana, Java en Sumatra. Bovendien wordt de sigaar droog gehouden. De Zuid-Amerikaanse sigaar (Havana) wordt niet gevuld met gekerfde tabak, maar met stroken tabak,
die in de lengterichting liggen en vochtig gehouden worden. Dit type sigaar wordt longfiller genoemd. De long-filler wordt sinds kort ook door Nederlandse fabrikanten op de
markt gebracht.
Ook veel niet-rokers hebben interesse in sigaren. Dat wordt vooral veroorzaakt door het
sigarenbandje. Tussen 1900 en de Eerste Wereldoorlog was het verzamelen van deze
bandjes met veel goud opdruk een rage. Maar ook na die tijd zijn bandjes verzameld.
Het bandje is vermoedelijk in 1844 geïntroduceerd om fabrikanten tegen namaak te
beschermen en om de vingers van rokers tegen nicotineaanslag te beschermen. Het
kon ook de functie hebben om het dekblad bij elkaar te houden, voor het geval er te
weinig gom was gebruikt.

Afbeelding 3.
De bekende Deventer
familie Birnie bezat vanaf
1859 tot in de twintigste
eeuw in voormalig Nederlands-lndië (Oost-Java)
de tabaksplantages
van de Landbouwmaatschappij 'Oud-Djember'.
Later kwam daar
'Soekaokerto Adjong' bij.
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Tabaksteelt in Nederland
Omstreeks 1610 is er al sprake van tabaksteelt in Nederland.3 De productie neemt zo toe,
dat Nederland aan het eind van de zeventiende eeuw een geducht exportland is. De productie concentreert zich rond Amersfoort, Amerongen, Rhenen, Barneveld, Nijkerk en Elburg.
Ook Overijssel wordt genoemd als tabaksproducent.4 Bij het in onbruik raken van de snuiftabak en de opkomst van het roken van sigaren (jaren twintig en dertig van de negentiende
eeuw) wordt Nederland in plaats van een exporterend een tabak importerend land. Uit
diverse delen van de wereld wordt nu tabak ingevoerd. De inlandse tabaksteelt bestaat
momenteel niet meer. Na een schimmelziekte in 1959 verdwenen de laatste percelen.
De koloniale tabaksteelt in Nederlands-lndië is na de invoering van het cultuurstelsel in
1830 de basis geweest voor de sterke ontwikkeling en het kwaliteitsimago van de Nederlandse sigarenindustrie, met name door de komst van tabak van het eiland Sumatra
vanaf 1864.

De o p k o m s t van de s i g a r e n i n d u s t r i e in N e d e r l a n d
De sigarenindustrie is in Nederland relatief jong. In 1826 wordt de eerste sigarenfabriek
opgericht door Johan Wilke Lehmkühl uit Bremen, die zich met vier Duitse knechten in
Kampen vestigt. Waarom de keuze op Kampen valt, is niet geheel duidelijk. Een populaire
verklaring is dat er veel werkloosheid in Kampen was vanwege de instorting van de trijpnijverheid (trijp is een wollen fluweel). Deze uitleg is echter niet afdoende, omdat er in die
periode overal in Nederland grote werkloosheid heerste. De verklaring moet eerder worden
gezocht in de beschikbaarheid van vakkennis vanwege de tabaksteelt in de omgeving.5
De aanwezigheid van machines, vervoersfaciliteiten en brandstof waren, anders dan in
veel andere bedrijfstakken, niet de factoren die bepalend waren voor de vestigingen van
sigarenfabrieken. De aanwezigheid van en kennis over tabak daarentegen wel. In Rotterdam en Amsterdam werd tabak uit Indië verhandeld; in de omgeving van Veenendaal,
Amersfoort en Culemborg werd tabak geteeld. De streek rond Eindhoven kende de traditie
van de fabricage van snuiftabak.
De bedrijfstak groeit gestaag.6 Aanvankelijk ontstaan de meeste fabrieken in de grote
steden in het westen. Na de toename van de arbeidsonrust in deze steden en vanwege
de lagere lonen vertrekken veel fabrikanten aan het eind van de negentiende eeuw naar
het oosten en zuiden van het land. De sigarenindustrie is lange tijd in termen van werkgelegenheid een belangrijke bedrijfstak geweest, vooral in de concentratiegebieden,
zoals de Kempen en de stad Kampen.
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In de negentiende eeuw zijn de bedrijven klein: 65% van de werknemers werkt in 1889 in
bedrijven kleiner dan vijftig personen. In 1939 is dat gedaald tot 22%. In dat jaar werkt
68% van de werknemers in bedrijven met meer dan tweehonderd personen.7
Er is vanaf het begin geproduceerd voor de eigen, Nederlandse markt. Daarnaast werd
en wordt er veel geëxporteerd. Tot op de dag van vandaag zijn Nederlandse sigaren over
de hele wereld geroemd.
Door de stijgende inkomens aan het eind van de negentiende eeuw wordt de sigaar voor steeds
meer mensen betaalbaar. Tussen 1850 en 1900 vertienvoudigt de consumptie in Nederland.
Vooral in de stad gaat dat ten koste van het pijproken. Kort na de eeuwwisseling raakt de
industrie echter in een crisis, met een korte opleving in de aanloop naar de Eerste Wereldoorl
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Na de Tweede Wereldoorlog zet de mechanisatie zijn opmars in een versneld tempo door.
Ook wordt de bedrijfstak dan door fusies, overnames en sluitingen geteisterd. In en na de
Tweede Wereldoorlog wint de sigaret snel terrein. Dat gaat ten koste van de sigaar. In 1939
rookten de Nederlanders gemiddeld 191 sigaren per jaar, in 1954 zijn dat er 94 stuks en
in 1997 nog maar 27. Nu is er weer sprake van een lichte toename.
In totaal werden er in Nederland in 1939 zo'n 1,7 miljard sigaren gerookt. In 1949 waren
dat er nog 700 miljoen.

Arbeidsomstandigheden en werkorganisatie
In de beginperiode wordt het strippen en kerven van tabak thuis gedaan. Ook het maken van
sigaren is dan voor veel sigarenmakers thuiswerk, dat gedaan wordt in dienst van een fabrikant.
Deze sigarenmakers worden thuiswerkers genoemd. Soms wordt er ook voor eigen rekening gefabriceerd. Dit zijn de zogenaamde eigenwerkers. Voor eigenwerkers is de inkoop
van tabak in die tijd een zware financiële last. Thuiswerkers betrekken de tabak van de
fabrikant en leveren het gereed product weer bij hem af. Het thuiswerk kent extreem lange
werktijden - negentig tot honderd uur per week is geen uitzondering - en slechte woon- en
werkomstandigheden, onder andere doordat de vochtige tabak vaak ook in het enige
vertrek van de woning opgeslagen werd.8
De toenemende vraag en de noodzaak van kwaliteitscontrole leiden tot vorming van
fabrieken, waarin het productieproces beter gecontroleerd kan worden. In de periode
1850 tot 1870 vindt deze overgang van huisindustrie naar manufactuur, handwerk in een
fabrieksruimte, plaats. Een meesterknecht houdt toezicht op het productieproces. In de
fabrieken zijn de werktijden en de arbeidsomstandigheden relatief gezien beter. Ondanks
dat is ook het werk in de fabrieken ongezond. Longtuberculose en reuma zijn algemeen
voorkomende beroepsziekten. Een specifieke beroepsziekte is lipkanker, als gevolg van
het veelvuldig likken van de sigaren en het werken op een zinken blad.
Het werken in fabrieksruimte betekent nog niet dat er sprake is van loondienst, zoals we
dat nu kennen. De sigarenmakers in de manufacturen blijven net zoals voorheen kleine
ondernemers. De sigarenmaker wordt per duizend stuks afgerekend. Slechte exemplaren
worden niet meegeteld. Bovendien gebeurt het uitbetalen vaak onder aftrek van bijvoorbeeld kosten van verwarming, licht en het gebruik van stoel en werkbank, het 'zitgeld',
te betalen aan de fabrikant. Een zeer gehate 'arbeidsvoorwaarde' is het inhouden van
betaling vanwege een te hoog tabaksverlies.
In de negentiende eeuw wordt veel werk in de sigarenindustrie door vrouwen en kinderen
verricht. Het gaat dan vooral om het strippen en kerven van tabak. Het maken van sigaren en
het op kleur en smaak sorteren blijft overwegend mannenwerk. Dit handwerk vergt veel
oefening vooral om het specifieke gevoel in de vingertoppen te krijgen. Gemiddeld worden
er wel zo'n 2200 a 2400 sigaren per week gemaakt, maar sommigen halen aantallen van
zo'n 3500 per week.
Vaak hebben sigarenmakers een jongen die voor hen werkt - vóór de Kinderwet van 1874
vaak zelfs twee jongens. Die betalen zij zelf uit. De kinderarbeid is tot 1870 zowel in Brabant
als in Overijssel hoog.9 Vooral in Kampen komt kinderarbeid veel voor. De Kinderwet van
Van Houten leidt tot een daling van de kinderarbeid. Bovendien zijn de kinderen die na
dat jaar nog in de sigarenindustrie werken, ouder.
Inpakken en verzenden is vrouwenwerk. Verandering in de werkverdeling tussen mannen en
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vrouwen komt pas bij de mechanisatie van het maken van sigaren op gang, omdat voor
het bedienen van machines minder scholing en ervaring nodig is. Het inkopen, keuren
en mengen van de tabak is zeker bij de kleinere bedrijven de verantwoordelijkheid van
de directie, die zelf naar Amsterdam of Rotterdam reist om tabak in te kopen.
Door de enorme groei van het roken van sigaren is het heffen van tabaksaccijns voor de
overheid zeer interessant. In 1922 doet ook in de sigarensector de accijns haar intrede.
Firma's kregen hun eigen accijnsnummer. De belasting wordt op 10% vastgesteld van de
verkoopprijs, sigaretten worden overigens belast met 15%. Geleidelijk aan is die accijns
steeds hoger geworden. In 1949 is de accijns op sigaren 25%.10
Sigaren moeten voorzien worden van een banderol, een papieren bandje waarop onder
andere de kleinhandelsprijs vermeld staat. Deze fiscale bandjes dienen als bewijs van
betaalde tabaksaccijns.

Mechanisatie
Aan de ontwikkeling van de sigarenindustrie in de negentiende eeuw is door de economisch
historici weinig aandacht besteed vanwege het beperkt industriële karakter.11
De overgang naar mechanische productie komt pas zeer laat op gang. Tabak blijkt een
weerbarstig product. Frederic Philips (de vader van!) verkrijgt in 1857 het alleenrecht voor
de sigarenwikkelmachine, maar het loopt niet storm. De firma Lurmans uit Eindhoven is
in de jaren zeventig van de negentiende eeuw de eerste fabrikant die zo'n machine aanschaft.12 In theorie leidt deze machine tot een verviervoudiging van de productiviteit.
Vóór 1920 zijn er nauwelijks machines voor de vervaardiging van sigaren in gebruik, wel
voor het drogen en kerven van tabak. Het aandeel van de dure en technisch gecompliceerde compleetmachines - voor het maken van een hele sigaar - blijft tot de Tweede
Wereldoorlog beperkt. Bovendien is er speciale tabak voor nodig en is deze machine
alleen geschikt voor simpele, goedkope sigaren met een lage winstmarge. Ook de in de
jaren twintig beschikbare bosjesmachines, waarmee bosjes gemaakt konden worden,
worden tot de Tweede Wereldoorlog weinig gebruikt.13
De crisis in de jaren dertig heeft de mechanisatie wel versneld. Als gevolg van de dalende
koopkracht van de consumenten en de toenemende concurrentie van met name eigenwerkers (vaak werkloze sigarenmakers) moeten steeds goedkopere sigaren op de markt
worden gebracht. De noodzaak tot mechanisatie wordt ook versterkt door het steeds
stijgende aandeel van de loonkosten in de kostprijs van de sigaar. Vooral tijdens de Eerste
Wereldoorlog stijgen de lonen snel.14 In de negentiende eeuw was de prijs van de tabak
doorslaggevend voor de kostprijs en speelde productiviteit nog vrijwel geen rol. Vanaf de
Eerste Wereldoorlog zullen de loonkosten én de productiviteit de winstgevendheid gaan
bepalen.
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De mechanisatie doet de crisis echter niet verdwijnen. Er ontstaat in 1934 een uniek
verbond tussen vakbonden en ondernemers om de mechanisatie zelfs te bestrijden.16
De vakbonden zijn bevreesd voor het verdwijnen van het geschoolde werk van hun leden
en de werkgevers zijn benauwd voor de concurrentie van de eigenwerkers. De overheid
werkt mee door het aanvaarden van het wetsvoorstel 'Wet houdende tijdelijke maatregelen
betreffende de mechanisatie van de sigarenindustrie' (1936), waarin de mechanisatie
gereguleerd wordt.
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Na de Tweede Wereldoorlog zet de mechanisatie echter door. In de jaren vijftig is de
compleetmachine een normaal verschijnsel geworden. Veel kleine fabrieken verdwijnen dan.
Een paar grote bedrijven redden het in de concurrentieslag. Nu zijn er in Nederland nog
een paar moderne fabrieken over. Zij besteden veel uit aan vestigingen in Azië en Ierland.
In 1998 bood de bedrijfstak in Nederland nog werk aan negenhonderd personen. In Kampen
en Culemborg resteren nog twee ambachtelijke bedrijven.

Vakbonden en werkgevers
In de sigarenindustrie organiseren de werknemers zich al vroeg. In 1871 wordt de eerste
sigarenmakervereniging opgericht en in 1873 woedt maandenlang een staking onder de
sigarenmakers in de vier grote steden, het eerst in Amsterdam. Deze eerste staking wordt
verloren en leidt enige jaren tot een afname van de strijdvaardigheid. De eerste vereniging
overleeft dit verlies ook niet.16 In 1887 volgt de oprichting van de Nederlandsche (Internationale) Sigarenmakers- en Tabaksbewerkersbond waar de werkgevers op reageren door
dreiging met ontslag voor bondsleden. De bond heeft haar eigen orgaan De Sigarenmaker,
dat wekelijks uitkomt en de leden per drie maanden vijftig cent kost.
Pas de opgaande conjunctuur vanaf 1895 leidt tot toename van de organisatiegraad. Het
aantal stakingsacties dat succes heeft, neemt dan ook toe." Zoals gebruikelijk in het verzuilde Nederland komen er ook een rooms-katholieke vakbond (1897) en een christelijke
(1899). In 1904 wordt na een afscheiding uit de Nederlandsche Sigarenmakers- en Tabaksbewerkersbond de Federatie van Sigarenmakers en Tabaksbewerkers gevormd.
De werkgevers bundelen hun krachten ook: in 1907 komt er een Verbond van Vereenigingen
van Sigarenfabrikanten en in 1912 de Rooms-katholieke Zuidelijke Bond van Sigarenfabrikanten.
De vakorganisaties slagen er in 1910 in om een gezamenlijk eisenpakket voor de arbeidsvoorwaarden te formuleren, waarna de eerste landelijke CAO in 1913 wordt afgesloten.
Bijzonder is dat het eigenlijk gaat om twee CAO's: één voor het noorden en één voor het
zuiden van het land, met in het zuiden iets lagere lonen. Aan dit resultaat gaat een langdurige staking in het noorden vooraf. Ondanks uitsluitingen (stoppen van loonbetaling,
ook van degenen die niet staken) geven de werkgevers na vijf maanden toe. In het zuiden
bemoeit zelfs de bisschop van 's-Hertogenbosch zich ermee. In beide delen van het land
leidt de CAO tot verbetering van de lonen. De toonverschillen tussen de goedkopere plattelandsgemeenten in vooral het zuiden en de steden in het westen en noorden verdwijnen
in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. Dankzij het succes van de staking neemt
het aantal vakbondsleden toe.18 In 1920 is 50% van de werknemers lid van een vakbond.
In de CAO van 1920 wordt thuiswerk verboden: het is fabrikanten dan niet meer toegestaan thuiswerkers in te zetten. Deze bepaling heeft maar beperkt effect, omdat huisindustrie voor eigen rekening, door eigenwerkers, niet door het verbod wordt getroffen.
De huisindustrie wordt wel bedreigd door de eisen die de Tabakswet van 1921 stelt aan
de werkplek en ook door de financieringslasten van de tabaksaccijns.19 Toch zien we
dat in de jaren twintig en dertig veel ontslagen sigarenmakers voor zichzelf beginnen.
Veel eigenwerkers leven in die crisistijd echter op de grens van gebrek.20
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De k e n n i s m a k i n g met t a b a k in D e v e n i er
De kennismaking met tabak in Europa in de zestiende eeuw zal ongetwijfeld niet aan
de in die tijd belangrijke handels- en jaarmarktenstad Deventer voorbijgegaan zijn. Hier
en daar zal in de stad ook de verwerking van inlandse tabak ter hand genomen zijn.
In Overijssel werd immers al vroeg tabak geteeld. Ook zullen handelaren en winkeliers
in de stad rookbenodigdheden in het assortiment opgenomen hebben.
Zo richtte in 1828 Klaas ten Have aan de Brink 28 'Het Wapen van Antwerpen' op, een
kruidenierswinkel annex koffiebranderij en tabakskerverij. Het bedrijfje breidt gestaag uit.
Rond 1900 zijn er negentien twaalf- tot zestienjarige jongens en drie meisjes in dienst.
Een nog oudere tabakskerverij in de stad was die van de firma Harm's ten Harmsen Hzn.
De oprichting dateert van 1758. De fabriek heeft zich op het fabriceren van allerlei soorten
tabakswaren gericht, onder andere de pijptabak met de merknaam 'Museum de Waag'.

Afbeelding 4.
De tabakshandel van
C. van Veelen was
gevestigd op het Grote
Kerkhof 20.
Bij de restauratie van
dit pand zijn kopieën van
de trosjes tabaksbladen
herplaatst.
De originelen bevinden
zich in Historisch Museum
Deventer.
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Later is men ook sigaren gaan maken. In 1836 wordt de winkel en tabakskerverij van
de firma F. ten Bloemendal in de Noordenbergstraat geopend.
Het aantal tabakskerverijen groeit gestaag. In 1875 wordt er melding gemaakt van negen
tabakskerverijen in de stad.21 Het zijn de firma's Harm's ten Harmsen Hzn, K. ten Have,
G.J. Dwars, M. van Calker & Co., P. Rommenie (in de Bergstraat), A.J. Verweij &Zn.,
M. Strunk (Nieuwstraat), de Wed. H.J. Varenbrink (Keizerstraat) en G.J. te Riele Jr.
Kijken we niet alleen naar de kerverijen, maar ook naar de winkeliers, dan is het aantal
bedrijven nog groter. In 1883/1884 zijn er in Deventer 27 winkeliers in tabak en sigaren.
Een bijzondere was de tabakshandel van C. van Veelen. Deze winkelier hing als reclame
aan weerszijden van zijn winkel uit hout gesneden trosjes tabaksbladen op.
Tabakswinkels zijn er sindsdien altijd geweest. Deventer ondernemers hebben zelfs
exploitatiemaatschappijen van sigarenwinkels opgericht. De firma Muller & Co. kende
de M.E.S. (Maatschappij tot Exploitatie van Sigarenmagazijnen) en ook de firma H.W. ten
Hove Jzn. beheerde verschillende filialen in het land. De sigarenfabriek Hulscher heeft
lang een luxe tabakswinkel in de passage in Den Haag geëxploiteerd en had ook in
andere steden verkoophuizen en depots.
Sinds er in Deventer tabaksproducten verkocht worden zijn er vele tientallen tabakswinkels in
de stad geweest. Bekende tabakszaken uit de twintigste eeuw waren onder andere het
tabak- en sigarenmagazijn van de firma Karel Inklaar aan de Kleine Poot 8 en de winkel
van H.W. ten Hove op de hoek van de Spijkerboorsteeg en de Brink 95, In het winkelpand
van H.W. ten Hove aan de Brink was later de firma Jansen op de Brink gevestigd. Vele
Deventenaren liepen op zondagmiddag naar deze winkel, niet om sigaren te kopen, maar
om de voetbaluitslagen na te lezen, die daar in de etalage bekendgemaakt werden.
Eigenaar A. Joh. Jansen was secretaris van de KNVB, afdeling Gelderland.
Deventenaren bemoeiden zich niet alleen met de handel en verwerking van tabak, maar
zoals al gezegd ook met de verbouw van tabak. 'Oud-Djember' en 'Soekaokerto Adjong'
op Java waren landbouwmaatschappijen waar tabak verbouwd werd. Deze ondernemingen
stonden onder leiding van leden van de Deventer familie Birnie.
Ook in de omgeving van Deventer zelf werd tabak geteeld. In Diepenveen is tot na de
Tweede Wereldoorlog een tabaksplantage van de firma Keurhorst geweest.

Het ontstaan van de Deventer s i g a r e n i n d u s t r i e
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Deventer wordt in de literatuur over de Nederlandse sigarenindustrie sporadisch genoemd.
Brabant was daarvoor te dominant. Toch is er in de bloeitijd van de sigarenindustrie ook
in Deventer sprake van een verrassend groot aantal arbeiders, dat zich met het maken
van sigaren bezig heeft gehouden. Bovendien heeft de plaatselijke afdeling van de Nederlandse
sigarenmakers- en tabaksbewerkersbond een zeer actieve en vooraanstaande rol gespeeld
in de landelijke activiteiten.
Voor de goede speurder is er in de stad nog een aantal overblijfselen van de tabaks- en
sigarenindustrie te ontdekken. Straatnamen als de Tabakswal, de Tabaksstraat en de
Tabaksdwarsstraat herinneren nog aan deze bedrijfstak. Ook zijn er nog oude bedrijfspanden
te zien, die ooit als sigarenfabriek in gebruik waren, onder andere in de Venenstraat (Van
Dissel en Ten Hove), op de Tabakswal (Langkat) en in de Jacob Reviusstraat (Horst &
Maas). In de Polstraat bevindt zich op nummer 48 nog een sigarenmakerszaal. Deze
stamt uit 1910 en behoorde aan de firma G. Bijdendijk.
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Afbeelding 5.
De uit 1910 stammende
sigarenmakerszaal van de
firma G. Bijdendijk op de
bovenste verdieping van
het pand Polstraat 48.
De zaal was bovenin
ondergebracht vanwege
het benodigde licht.

24

De eerste sigarenfabrieken in de stad zijn ontstaan uit de oudere tabakskerverijen. In
1853 wordt de firma A.J. Verweij & Zn. als enige sigarenfabriek in de stad genoemd.22
Daarnaast was er in die tijd ook al een aantal tabakskerverijen. Een aantal van deze tabakskerverijen is zich aan het eind van de negentiende eeuw, toen het roken van sigaren
zeer populair werd, ook bezig gaan houden met het fabriceren van sigaren.
De fabricage van sigaren is in het midden van de negentiende eeuw nog een kleinschalige
bedoening. In 1853 heeft de firma Verweij & Zn., die gevestigd was op Achter de
Muren/Duimpoort, twintig man personeel. Ook zijn er twee jongens in dienst. Lange tijd
blijft Verweij & Zn. de enige sigarenfabriek in de stad. Het aantal werklieden daalt naar
tien. Pas in 1864 en 1865 zien we een stijging van het aantal werklieden naar respectievelijk 20 en 32. Ongetwijfeld zijn er onder dat aantal ook kinderen. In 1862 heeft de fabriek
zeven jongens onder de zestien jaar in dienst. In 1876 wordt er gesproken over acht man,
negentien jongens en drie meisjes.23
Niet alleen het aantal werknemers groeit in die tijd. Ook de aanvoer van tabak laat een
gestage groei zien, hoewel door de wisseling van maataanduiding - vaten, kisten, kilo's - een
vergelijking moeilijk te maken is. In 1867 is er sprake van 69 vaten tabak, in 1868 van 39 vaten
en 173 kisten tabak. In 1871 is er sprake van 11.000 kilo ingevoerde tabak.24
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In het verslag van de Kamer van Koophandel over de toestand van de ambachts- en
fabrieksnijverheid van 1877 lezen we: 'Een nieuwe sigarenfabriek werd door de Meeren
Becking & De Vroom gevestigd (aan de Pontsteeg), terwijl die van den Heer A.J. Verweij
& Zn. zich voortdurend uitbreidt, waardoor deze tak van Nijverheid ook in onze gemeente van
meer betekenis wordt.' 25
Het aantal sigarenfabrieken groeit verder. Ook in 1882 wordt melding gemaakt van een
nieuwe fabriek. Het is de fabriek van R.A. Hulscher. Eerst is er sprake van nieuwbouw
achter de fabriek van Hagenbeek op de Noordenberg, maar uiteindelijk verrijst de fabriek aan
de Sijzenbaan.26 In 1884 wordt de heer J.W. Hulscher in de firma opgenomen. De sigarenfabriek van R. & J.W. Hulscher breidt snel uit. In het verslag van burgemeester en wethouders van 1884 lezen we: 'Het fabriceren van sigaren o.a. is zeer toegenomen en
draagt bij voortduring bij tot de welvaart, welke in deze gemeente heerst. Hierbij kunnen
wij nog vermelden dat aan de fabriek van de heeren Hulscher een belangrijke uitbreiding
is gegeven.'27 In dat jaar wordt een houten loods bijgebouwd, in 1888 wordt de fabriek
vergroot en in 1892 wordt er een gasmotor geplaatst. In 1907 heeft deze sigarenfabriek
eigen verkoophuizen gevestigd in Den Haag (twee), Utrecht, Arnhem, Leeuwarden en
Nijmegen. In andere steden in het land heeft ze dan depots gevestigd en wordt er ook
flink geëxporteerd.28
De politieke en economische situatie in de wereld wordt aan het eind van de negentiende
eeuw ook in de Deventer sigarenindustrie gevoeld. In 1894 lezen we29: 'Evenals in de
meeste andere takken van nijverheid wordt de concurrentie in den sigaren- en tabakshandel nog steeds grooter. Door de groote schaarschte aan lichtkleurige dektabakken
- wijl juist die hoofdzakelijk voor de Amerikaansche markt tot zeer hooge prijzen werden
gekocht - gevoegd bij de steeds meerdere vraag naar lichtgekleurde sigaren door het
publiek, hetwelk helaas nog grootendeels ten onrechte de meening is toegedaan dat
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Afbeelding 6. De in 1882 opgerichte sigarenfabriek van R. Hulscher aan de Sijzenbaan.
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alléén een lichtkleurig dekblad de sigaren licht van kwaliteit maakt, is het den sigarenfabriekanten ook in de afgeloopen jaar dikwijls moeilijk gevallen hunne afnemers steeds
naar wensch te kunnen bedienen.' Er wordt nog aan toegevoegd dat 'in de rooktabaksfabrikatie (pijptabak!) men met dergelijke bezwaren niet heeft te kampen.'
Het aantal sigarenfabrieken in Deventer blijft tegen de eeuwwisseling verder stijgen.
De fabriek van Van Os & Co. in Amsterdam wordt gesloten, nadat daar werknemers in
staking zijn gegaan. In Deventer opent de heer Van Os een nieuwe fabriek in de Polstraat.
Daar wordt koeltjes verslag van gedaan30: 'Tengevolge van de in de afgeloopen jaar te
Amsterdam plaats gehad hebbende werkstaking hebben eenige firma's hare fabrieken
vandaar naar elders verplaatst, waaronder de firma Van Os & Co., welke zich hier ter
stede heeft gevestigd, zoodat het aantal sigarenfabrieken alhier in 1895 met eene is
vermeerderd.'
Aan het eind van de negentiende eeuw is de werkgelegenheid in de Deventer sigarenindustrie gegroeid tot 700 plaatsen.31 De meesten vinden emplooi bij een van de zes
grotere sigarenfabrieken, die in 1900 in de stad gevestigd waren: A.J. Verweij & Zn.
(sinds 1853), Becking & De Vroom (Pontsteeg, sinds 1877, later Achter de Muren
en Sint Jansstraat, vanaf 1881), J.J. van Dissel (Sint Jansstraat, sinds 1894),
R. & J.W. Hulscher (Sijzenbaan, sinds 1882), Van Os & Co. (Polstraat, sinds 1895)
en H.J. Wijnveldt (sinds 1896, nieuwbouw aan de Borgelerstraat in 1901).

De s i g a r e n i n d u s t r i e in Deventer in de t w i n t i g s t e
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In de laatste jaren van de negentiende eeuw wordt er geklaagd in de Deventer sigarenindustrie. De concurrentie is hevig; in de stad, maar ook landelijk en internationaal is de
inkoopprijs van tabak hoog, zijn de voorraden van (te) duur ingekochte tabak groot en
is aan de vraag naar licht gekleurde sigaren (met licht gekleurde dekbladen) moeilijk te
voldoen.
De situatie blijft na de eeuwwisseling kwakkelend. De sigarenindustrie is onmiskenbaar
na een lange tijd van gestage groei in een gestabiliseerde markt terechtgekomen. In 1902
lezen we nog: 'De toestand van de tabaks- en sigarenindustrie te dezer stede is tamelijk
welgesteld aan dien van het jaar 1901, dus niet ongunstig.'32 Wel wordt voor het eerst
gewezen op het gevaar van het verhogen van invoerrechten, waartoe sommige landen in
dat jaar zijn overgaan. In 1903 is er echter sprake van een slecht jaar voor de Deventer
sigarenindustrie. Dat wordt geweten aan de stagnerende export naar met name de koloniën,
de hoge belastingen en de opkomst van de sigaret in ons eigen land. Veel sigarettenrokers prefereren bovendien de buitenlandse sigaretten boven het Nederlandse fabrikaat.
Het aantal sigarenfabrieken in Deventer blijft ondanks dat geleidelijk stijgen. Vanaf 1906
wordt jaarlijks bijgehouden op hoeveel sigarenfabrieken in de stad de Veiligheidswet van
toepassing is. In 1906 zijn er dat negen; in 1907 tien; in 1908 dertien; in 1909 vijftien.
Tot 1920 blijft dat aantal vervolgens schommelen tussen de elf en vijftien.
De belangrijkste sigarenfabrieken, die er in de tijd voor de Eerste Wereldoorlog in Deventer
bijkomen, zijn de volgende.
- In 1900 de sigarenfabriek 'De Arend' van H.J. Veldhoen, hoek Boterstraat/Brink 47-48.
- In 1902 de sigarenfabriek 'Daventria' van H. van Leusen aan de Bruynssteeg 28.
- In 1903 neemt Muller & Co. de oudste sigarenfabriek uit de stad, die van A.J. Verweij
over. In 1904 verrijst er aan de Lage Hondstraat/Schurenstraat een nieuwe fabriek.
- In 1904 beginnen Horst & Maas een sigarenfabriekje in Wijhe. Uiteindelijk vestigen zij
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Afbeelding 7.
Uiterst rechts de sigarenfabriek
'De Arend' van H.J. Veldhoen,
hoek Brink/Boterstraat.
Het frontaal geziene pand op
de hoek Zandpoort/Boterstraat is
in 1932 afgebroken t.b.v.
verbreding van de Zandpoort.

zich in 1917 aan de Sint Jurriënstraat in Deventer en zal het bedrijf uitgroeien tot een
van de bekendste Deventer bedrijven.
- In 1907 de fabriek van G.B. Hooyer aan de Tabakswal. Deze fabriek gaat al snel in
andere handen over. In 1916 staat deze fabriek bekend als de sigarenfabriek Langkat.
- In 1907 begint G. Bijdendijk aan de Welle 32-33-34 een sigarenfabriek. Aan de achterzijde van dit perceel, Polstraat 48, werd in 1910 een sigarenmakerszaal gebouwd.
Later zal deze fabriek onder de naam Bijdendijk & Ten Hove in 1914 aan de Jacob
Reviusstraat nieuwbouw betrekken.
- In 1908 de sigarenfabriek van de firma H.J.L. Ankersmit aan de Brinkgreverweg.
Een aantal andere fabrieken breidt zich in deze periode uit. Het meest in het oog springend is
de nieuwbouw van de sigarenfabriek 'Borneo' van Van Dissel & ten Hove aan de Venenstraat.
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In de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog en in het eerste jaar van de oorlog gaat het
in Deventer nog prima. Wel wordt er geklaagd over de verhogingen van (Duitse) invoerrechten, de hoge tabaksprijzen en de steeds hoger wordende belastingen op tabaksfabrikaten, maar over het algemeen is men toch tevreden. In 1910 lezen we in het jaarverslag van burgemeester en wethouders dat de uitvoer naar Scandinavië en Zwitserland
sterk verbeterde. Naast de sigarenfabrieken wordt ook in de tabaksfabrieken in Deventer
uitgebreid. Er zijn in 1912 vijf tabaksfabriekjes in de stad waar met 'krachtwerktuigen'
gewerkt wordt: de firma's H. van Harte (Bruynssteeg), G.J. Dwars (Broederenstraat), Harm's
ten Harmsen Hzn (Noordenbergstraat), gebroeders A.H.J. en W.G.L. Meuter (Geert Grootestraat) en K. ten Have (Menstraat). Er werken dan zo'n dertig man in deze fabriekjes.
Het jaar 1912 is een goed jaar voor de sigarenindustrie, wordt in het vakblad De Tabaksplant, een Nederlands orgaan gewijd aan de belangen van Tabakshandel & Tabaksteelt
voor tabakshandelaren, fabrikanten en planters, gemeld. Over het jaar 1912 wordt geschreven: 'Het jaar 1912 bracht steeds door volop werk (...) Op sommige tijdstippen
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kwamen handen te kort, om in de behoefte te voorzien en kon men niet dan met inspanning
van alle krachten de orderstijging uitvoeren. De arbeidskrachten waren niet steeds te
verkrijgen, als die gewenst waren, waarvoor verschillende redenen werden opgegeven
o.a. de al maandenlang voorziene stagnatie in dit vak, waardoor de werklieden bleven,
waar ze waren, terwijl er anders meer heen en weer getrokken wordt.'
Onrustiger tijden werden dus duidelijk voorzien. De politieke situatie was instabiel, landen
verhoogden de invoerrechten om de eigen economie te versterken, de concurrentie was
moordend.
Als de oorlog eenmaal uitbreekt wordt er nog veel geëxporteerd naar het front in België
en Duitsland. Bovendien profiteren sommige bedrijven in Deventer van grote orders van het
Nederlandse leger. De sigarenfabriek 'Borneo' van Van Dissel & Ten Hove heeft die order
gemist. Over 1914 wordt gemeld dat het een matig jaar is geweest: ' ( • • • ) Bijzonderen
leverantiën aan leger of vloot, waarvan eenige collegas hier ter stede tot heden zeer van
profiteeren kwamen bij haar niet voor, zij was geheel op de gewone clientèle aangewezen.'
De firma E.A. Muller & Co. mist de slag ook. Zij krimpt in dat jaar het aantal werkuren met
een derde deel in, omdat de export vermindert.
De vraag naar sigaren neemt in 1915 nog even toe. Er wordt nog veel geëxporteerd naar
het front. Vanaf 1916 wordt het allemaal veel minder. De werkloosheid stijgt, de voorraden
nemen toe, de prijzen worden steeds hoger en er is een groot gebrek aan met name
goedkope Java tabak. Bovendien wordt in de Eerste Wereldoorlog de sigaret populair,
die dan al snel ook voor de sigarenindustrie in Deventer een bedreiging gaat vormen.
De sigarenomzet loopt terug, ondanks verschillende steunmaatregelen.
Saneringen en ontslagen volgen, versterkt door de mechanisering van de industrie.
De overheid probeert de bedrijfstak te ondersteunen. Tabak wordt gedistribueerd en
wordt verstrekt tegen vastgestelde prijzen.
De Deventer sigarenfabrikanten verenigen zich in 1917 om het tij te keren. In 1918 wordt
nog optimistisch geschreven dat ondanks de slechte situatie meer fabrikanten zijn toegetreden tot 'De Vereenigde Deventer Sigarenfabrikanten'.
Maar het wordt allengs slechter. Na de wapenstilstand valt de vraag in het buitenland stil.
De bedrijven blijven met duur ingekochte voorraden tabak zitten. In 1919 worden verschillende bedrijven in de stad in het eerste halfjaar zelfs geheel stilgelegd. Sommigen moeten
sluiten. Begrijpelijk is dat in die slechte tijd de industrie in de stad de concurrentie gaat voelen
van eigenwerkers. Zij kunnen immers leveren onder de prijs van de sigarenfabrieken.
Ook 1920 is een rampjaar: 'Met uitzondering van enkele fabrikanten welke nog eenige
afzet in het binnenland hadden, heerschte er over het algemeen in onze industrie een
ongekende slapte, hetgeen ten gevolge had verkorting van den arbeidsduur of ontslag
van arbeiders. Tevens was daarvan weer het gevolg, dat verscheidene van de ontslagen
sigarenmakers voor eigen rekening gingen fabriceeren en zgn. 'huiswerk' verrichtten,
waardoor zij den fabrikanten eene niet onbelangrijke concurrentie aandeden.'33 Bovendien
wordt gemeld dat deze thuiswerkers nog extra kunnen concurreren, doordat zij niet aan
de wettelijke werktijden gebonden zijn.
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Ondanks de misère werken er in de jaren twintig toch nog meer dan zevenhonderd mensen
in de Deventer sigarenindustrie, velen ervan in kleine fabriekjes of als eigenwerker. Maar de
werkloosheid is ook groot. In 1922 zijn er in de sector maar liefst 506 mannen en 73 jongens
werkzoekend. Slechts 87 mannen en 28 jongens vinden weer emplooi.34
In het Deventer Dagblad van 22 september 1923 lezen we 'De toestand in de sigarenindustrie alhier wordt steeds ernstiger, zoodat gisteren bij de firma E.A. Muller & Co.
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aan het grootste gedeelte van het personeel ontslag werd aangezegd, terwijl in de
andere fabrieken o.a. die der fa. Bijdendijk en Ten Hove, Hulscher, Veldhoen en Wijnveldt
gedeeltelijk wordt gewerkt.'
Het is de tijd van sluitingen en overnames. In 1929 neemt de al uit 1758 daterende Stoomtabakfabriek Harm's ten Harmsen Hzn (eigenaar J.RW. van Nieuwland) een aantal andere Deventer
sigarenfabrieken over: de tabaksfabriek van de firma Wed. H.J. Varenbrink en de sigarenfabrieken van G.J. Dwars, R. & J.W. Hulscher, A.J. Verweij & Zn. en J.H. de Vries.
In 1930 werken er nog 382 arbeiders in de sigarenindustrie. Deze werknemers (78%
mannen, 4% jongens, 11 % vrouwen en 7% meisjes) vormen dan nog 6% van de totale
beroepsbevolking van Deventer. Deze 382 arbeiders werken in maar liefst 35 tabaksen sigarenfabrieken.36 In deze cijfers zijn niet de vele sigarenmakers verdisconteerd,
die thuis als bijverdienste sigaren bleven maken.
In die tijd worden er veel eenmansbedrijfjes opgezet. Alleen al in 1936 en 1937 worden
er door de volgende personen vergunningen aangevraagd voor het oprichten van een
sigarendrogerij: J. Baars (Burgemeester Jacobsonstraat), G.A. Bekking (Vonderstraat),
T. v.d. Berg en L. ter Haar (Duivengang), Bloemhof en Kok, B. de Graaf (Walstraat),
Hendriks (Bergstraat), H. Hoevers (Molenwijk), A.W. Hof (Rijsterborgherweg), A. van Laar
(Schoutenweg), E.J. Leurink (Menstraat), H. Roebers (Bruynssteeg), RW. Rump (Sijzenbaan) en H.J. Stok (Lange Zandstraat).
In de Tweede Wereldoorlog is de aanvoer van tabak tot bijna nul gereduceerd. Er wordt
dan nog wel inlandse tabak verwerkt. In Diepenveen bevindt zich de tabaksplantage van
Keurhorst. Ook verbouwen sommige sigarenmakers zelf tabak. In de oude kokosfabriek
in het dorp Diepenveen is in 1942 de Diepenveensche Tabakscentrale (DTC) gevestigd
onder leiding van Keurhorst. De DTC had ook een vestiging aan de Brink in Deventer.
Men kon bij de DTC zijn tabaksbladen - minimaal in partijen van 1 kilo - aanbieden voor
fermentatie en verdere verwerking. Bij het fermenteren, dat in speciale fermentatieruimten
plaatsvond, gaat het om een broeiproces, waarbij de tabaksbladen kleur en geur krijgen.
De DTC was een van de landelijk erkende fermenteurs in en net na de oorlogstijd.
Na het fermenteren kon de tabak gesneden en verder verwerkt worden tot sigaren,
sigaretten of kerftabak, vaak voor eigen gebruik en voor de ruilhandel. Bekend uit die
tijd zijn de DTC Amateur sigaretten en 'Allemans Tabak'. De DTC werkte samen met de firma
Ten Have CV, de buurman op de Brink in Deventer (Brink 27-28). Bij Ten Have CV werd
onder andere kerftabak gemaakt en werden sigaretten 'gesausd'.
Ook bij de Deventer fabrikant Bijdendijk & Ten Hove aan de Jacob Reviusstraat konden
'amateurs' hun inlandse tabak laten fermenteren en laten verwerken tot sigaren.
Na de Tweede Wereldoorlog is de tabak nog een tijd schaars. Bovendien is het roken van
sigaren dan 'uit'. Met name jongeren roken sigaretten. Als gaandeweg de aanvoer van
tabak weer op gang komt, mechaniseren twee fabrieken in Deventer het productieproces
en maken na de oorlog een succesvolle herstart. Dat zijn de firma's Horst & Maas en
Bijdendijk & Ten Hove. Maar het is niet genoeg. De concurrentie is moordend en de vraag
naar sigaren vermindert verder. De beide bedrijven zijn te klein om zelfstandig door te gaan en
worden in 1952 overgenomen door grotere ondernemingen. De fabrieken in Deventer worden
gesloten. De bekende merken van de firma Horst & Maas (Horma en de Nederlandse
Munt) blijven nog een tijd als merknaam bestaan.36
Een flink aantal sigarenmakers vindt vanwege hun ervaring met handwerk emplooi bij
de blikfabriek van Thomassen & Drijver, vooral in het fijn soldeerwerk. Een aantal verhuist
ook naar steden waar zij hun vak nog wel kunnen uitoefenen.
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De sigarenfabriek Harm's ten Harmsen Hzn in de Noordenbergstraat krijgt in de oorlog
een voltreffer. Uiteindelijk wordt in 1945 de fabriek door F. Koster van de toenmalige
eigenaar J.M. van Nieuwland overgenomen. Koster richt de handelsonderneming NV
Roemar op, een theepakkerij, koffiebranderij en tabaksfabriek. Hij vestigt zich aan de
Handelskade. Het bedrijf blijft bestaan tot in de jaren tachtig. De sigarenproductie wordt
echter al snel beëindigd.
Op grond van paragraaf 7 van de verordening van de Rijkscommissaris voor het bezette
Nederlandse gebied van 12 maart 1941, no. 48 betreffende de verwijdering van joden
uit het bedrijfsleven, wordt met ingang van 3 maart 1943 de Omnia Treuhandgesellschaft
benoemd tot bewindvoerster van de sigarenfabriek Muller & Co., met de opdracht om
de onderneming volgens aanwijzingen van de Commissaris-Generaal van Financiën
en Economische Zaken te liquideren. De directeur wordt met een deel van zijn familie
gedeporteerd. Na de oorlog, in 1946, heropent een dochtervan E.A. Muller, mevrouw
F.T. Pieterse-Muller de fabriek weer. De fabriek heeft als zelfstandige onderneming echter
geen lang leven meer. Een paar jaar later wordt de fabriek overgenomen door de Panter
sigarenfabriek in Veenendaal.
In 1961 is er nog een korte opleving van de sigarenindustrie in de stad. 36 oude vaklieden
pakken hun oude stiel weer op in het gebouw Klooster 9 (nu: 3). De Panterfabrieken
van H. en J. van Schuppen N.V. uit Veenendaal vragen de Deventer vaklui om de tabak
bestemd voor sigaren voor te behandelen. Voor die voorbehandeling was vakmanschap
en ervaring vereist en dit proces kon moeilijk gemechaniseerd worden. Vakmanschap en
ervaring konden de oude Deventer sigarenmakers nog leveren.37
Onder de sigarenmakers is er ook na de oorlog nog een aantal eigenwerkers, maar
geleidelijk wordt dat aantal minder. Doordat de industrie geheel uit de stad verdwijnt zijn
er geen jonge mensen meer die zich het vak eigen maken. Het Deventer Dagblad meldt
op 30 januari 1967 nog dat er van een eens bloeiende industrietak nog één eigenwerker
over is, de heer Arend Kamp, met zijn werkplaats in de vroegere sigarenfabriek van Langkat aan de Tabaksstraat.38

Afbeelding 8.
In 1961 namen
36 oude vaklieden voor de
Panterfabrieken
van H. en J.
Schuppen NV
uit Veenendaal
in het gebouw
Klooster 3 hun
oude stiel
weer op.
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A r b e i d s o m s t a n d i g h e d e n en w e r k o r g a n i s a t i e in de Deventer
sigarenindustrie
De eerste sigarenfabriek in de stad was die van de firma Verweij & Zn. Tussen 1853 en
1871 schommelt het aantal personeelsleden in deze fabriek rond de twintig. Het weekloon varieert in het begin van deze onderneming tussen ƒ 0,20 en ƒ 1,-. In 1871 is dat
weekloon opgelopen tot ƒ 5,50. De twee jongens die dan in dienst zijn verdienen ƒ 1,25.
Zoals in veel bedrijfstakken is het in de sigarenindustrie geen vetpot. Het maken van
sigaren is handwerk. Het is arbeidsintensief en het zijn laaggeschoolde arbeiders die hun
emplooi vinden in de sigarenindustrie. Er wordt uitbetaald volgens het principe van prestatieloon. Er wordt gewerkt met tal van kortingen op het loon voor tabaksverlies, verwarming, 'zitgeld', en dergelijke. Als een sigarenmaker een slechte sigaar maakt, wordt de kosten
van de verknoeide kostbare tabak van het loon afgetrokken. Ook kinderarbeid komt dan nog
veel voor. De lonen zijn laag en er worden lange dagen gemaakt. Op de fabriek werken de
sigarenmakers als kleine zelfstandigen. Ze zijn niet in loondienst, maar krijgen stukloon.
Ook in de Deventer sigarenindustrie is er een voortdurende strijd tussen de fabrikanten en
de arbeiders over lonen, werkomstandigheden, werktijden, ziektekostenverzekeringen en later
ook over pensioenen. Arbeiders en fabrikanten verenigen zich in belangengroepen, zijn enerzijds
van elkaar afhankelijk, maar staan anderzijds regelmatig tegenover elkaar.
R.A. Hulscher, oud 33 jaar, directeur van de sinds 1882 aan de Sijzenbaan in Deventer
gevestigde sigarenfabriek werd in 1892 uitgebreid verhoord door de Staatscommissie,
belast met het instellen van een arbeidsenquête naar de maatschappelijke toestand der
arbeiders, de verhoudingen werkgever-werknemers en de werkomstandigheden van de
arbeiders.
Het verslag van het verhoor van de Staatscommissie uit 1892 vertelt veel over de arbeidsomstandigheden in de sigarenindustrie in Deventer en van de visie van de werkgevers uit
die tijd. R.A. Hulscher is begaan met zijn 150 man personeel onder wie zestig sigarenmakers.
De fabrikant tijdens het verhoor van de Staatscommissie39:
'Den achturigen werkdag acht ik niet goed voor de arbeiders. Wat gaan de menschen doen,
als zij om 4 uur thuis komen en niet meer te werken hebben? Velen zijn niet ontwikkeld
genoeg om hun tijd goed te besteden.'
In de onderneming bestaat een ziekenfonds. Bij ziekte wordt ƒ 3.50 (per week) uitgekeerd.
Hulscher beheert het fonds zelf.
Citaat:
'Als de werklieden een zekeren leeftijd bereikt hebben en niet meer in staat zijn om in hun
onderhoud te voorzien, kunnen zij daaruit f 2,- 's weeks trekken.'
'Hoeveel draagt de firma bij?' luidt de vraag dan. Antwoord: 'Niets. Het eerste jaar hebben wij
ƒ 100,- gegeven, en het tweede ƒ 50,-; er is nu ƒ 800,- in kas; zij kunnen dus zichzelf redden.
Dit prikkelt ook de zelfstandigheid.'
Het verhoor gaat verder:
Vraag: 'Hoe lang wordt er dagelijks gewerkt?'
Antwoord: 'Wij beginnen des winters des morgens van 8-12 en van half 2 tot 7.
Des zomers beginnen wij een uur vroeger.'
Vraag: 'Wordt er wel overgewerkt?'
Antwoord: 'Door de sigarenmakers niet; wel door het bovenpersoneel, de plakkers
en de sorteerders. Die werken tegen St. Nicolaas, als het druk is, wel tot 10 a 11 uur
's avonds. Dit duurt echter maar eene maand ongeveer.'
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Vraag: 'Dat bovenpersoneel zijn de sorteerders, niet waar? Pakken de sorteerders dan
de sigaren in en spijkeren en plakken zij de kistjes dicht?'
Antwoord: 'Ja; dat doen de p/akkers dan omdat wij de jongens volgens de wet niet later
houden, en dan nemen de sorteerders hun werk over.'
Vraag: 'Hoeveel bedraagt feitelijk het loon, dat een sigarenmaker kan halen?'
Antwoord: 'Met het wikkelloon 's winters van f 8,- tot ƒ 14,-; 's zomers van f 9,- tot
f 15,-. (per duizend sigaren). Om het loon van den sigarenmaker te vinden, moet men
die cijfers met gemiddeld f2,- voor den wikkeljongen verminderen.'
(Sigarenmakers hebben leerjongens als het ware in hun dienst en zij moeten die leerlingen zelf
van hun verdiende loon betalen, RFB.)
Vraag: 'Genieten de jongens nog wel eenig onderricht, wanneer zij bij u werkzaam zijn?'
Antwoord: 'Een enkele bezoekt de teekenschool, terwijl wij er de hand aan houden dat
zij trouw de catechisatie bezoeken. Verleden jaar is in Deventer opgericht de vereeniging
Volksbelang die om de jeugdige arbeiders 's avonds nog eenigszins nuttig bezig te houden
en hen van straatslenteren afhouden, twee uren in de week les verschaft in zang en
gymnastiek.(...).'
Vraag: 'Kunt gij het goed vinden met het personeel?'
Antwoord: 'Ik geloof, dat de verhouding gunstig is, ofschoon een maand of vijf geleden
er eene vergadering geweest is van den tabakwerkersbond naar aanleiding van de werkstaking te Culemborg. Toen zijn er ongeveer vijftien werklieden van die bond lid geworden,
zeer tegen onzen zin. Die bond heeft de m. i. zeer onzedelijke gewoonte, alle werkliedenleden tot werkstaking te verplichten, als er op eene fabriek een werkman op z.i. ongegronde motieven wordt weggezonden.
Wij hebben die menschen toen gesteld voor de keus óf te bedanken voor hun lidmaatschap, óf
over drie weken bij ons te worden ontslagen. Nu zijn velen blijde hun lidmaatschap van
de bond te hebben opgezegd.'
Vraag: 'De grondslagen van de vereeniging, waarop gij doelt, zijn mij niet bekend; Maar
vindt gij uwe handelwijze toch niet ver ingrijpend in de aangelegenheden der werklieden?'
Antwoord: 'Dit is waar; wij hebben hun het recht ontnomen daarvan lid te zijn, maar bij
ons stond het vast, dat zij bij ons eene in al/e opzichten goede behandeling genieten en
dan achten wij het verkeerd, dat zij lid zijn van een bond, die niets anders zoekt dan hun
ongeluk. Ik geloof dat wij zeer goed gehandeld hebben.'
Rond de eeuwwisseling is het nog niet veel anders: Deventenaar Hendrikus Wichgert Werff
(61 jaar) weet in 1900 per week nog 3100 a 3200 sigaren te maken. Daarvoor betaalt
sigarenfabrikant Verweij hem ƒ 3,50 de duizend. Zijn vingers zijn te stijf geworden om
meer dan 3200 sigaren per week te maken. Jongeren vervaardigen wel 3500 per week.
Hun verdiensten variëren van ƒ 3,-, tot ƒ 5,- de duizend sigaren, ledere sigarenmaker heeft een
(leer)jongen als het ware in eigen dienst. Ze betalen de jongens van hun verdiende loon
ongeveer 35 stuivers per week. Werff houdt om en nabij ƒ 9,- per week over.40
De huizen waar Deventer arbeiders wonen zijn in het algemeen klein, tochtig, vochtig,
gehorig en ze stinken. Daarom zitten de mensen veel buiten. Dat alles blijkt uit het
'Onderzoek omtrent de maatschappelijke toestanden der arbeiders (...)' ingesteld door
de Staatscommissie (1890). Dokter Jan Anthoni Hendrik Gooszen, huisarts in Deventer
klaagt erover: 'Er komt dikwerf thypus voor naar den kant van de Noordenberg. Ook
scrofuloze (klierziekte), ademhalingsziekten en tering eisen veel slachtoffers.'41
Er is geen reden te veronderstellen dat de gezondheidstoestand van sigarenmakers veel
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beter zou zijn. De werkomstandigheden zijn ook hier slecht en er worden lange werkdagen
gemaakt. Vaak wordt er na de werkdag thuis nog doorgewerkt.
De arbeiders organiseren zich voor een in hun ogen gerechtvaardigde strijd om betere werkomstandigheden en lonen. In 1895 wordt op initiatief van Hendrik Jan Fetlaar in Deventer
de plaatselijke afdeling van de Nederlandsche Sigarenmakers- en Tabaksbewerkersbond
opgericht. Fetlaar, in hart en ziel socialist, werkt twaalf uur op de fabriek, maakt zo'n driea vierduizend sigaren per week, tegen een weekloon van ƒ 7',-. 's Avonds thuis, aan de
keukentafel, gaat het werk nog verder. Dan worden er nog tabaksbladeren gestript. Fetlaar
wordt ontslagen als hij zich met de oprichting van de afdeling van de bond bemoeit: 'Jij
de bond uit of mijn bedrijf uit!' is het standpunt van de fabrikant.42
Fetlaar weet zijn werkgever, Van Dissel, te overtuigen dat vakbonden ook in het belang
van de werkgever zijn. Er wordt niet alleen naar arbeidstijden en loon gekeken, maar men
bepleit ook gedegen vakopleidingen. Fetlaars inzet voor het welzijn van de sigarenmakers
wordt beloond. In 1907 krijgt hij een zilveren horloge, als hij 121/2 jaar bij Van Dissel in
dienst is en in 1941, als hij vijftig jaar getrouwd is, is de belangstelling op de receptie
overweldigend. De tweede secretaris van de afdeling, B.H. Torn Broers spreekt het gouden
echtpaar dan toe43: 'Gij viert niet alleen feest, onze leden en vooral uw oude kameraden
vieren de dag met u. Helaas, uw oude kameraden van 12 januari 1895 zijn reeds voorgoed van ons heengegaan. Met hen heeft u de afdeeling Deventer opgericht. Wat u en
uw kameraden bewogen heeft hiertoe over te gaan, is ons bekend (...) De rechteloosheid
en uitbuiting van de arbeiders heeft u bewogen de arbeiders daartegen te organiseren. Moge
de zon schijnen voor allen en licht banend de opgang der arbeidersklasse laten beleven.'
Regelmatig zijn er stakingen in bedrijven, de ene keer omdat de arbeidsomstandigheden en
lonen in de bedrijven ter discussie gesteld worden, de andere keer omdat er mensen
op straat gezet zijn, waartegen collega's in verzet komen. Jan ten Hove citeert Theo
Hendriks als hij over zijn vader praat, die sigarenmaker was44: 'Hij was sigarenmaker bij
Bijdendijk & Ten Hove. Nadat vader had deelgenomen aan een staking is hij ontslagen.
Een aantal mensen werd niet teruggenomen, omdat ze te opstandig waren. Na zijn ontslag begon vader samen met een ander voor zichzelf. Hij vertrok tegen acht uur naar z'n
werkplaats aan de Binnensingel en bleef daar tot vijf of zes uur 's middags. De kinderen
moesten hem bij toerbeurt boterhammen en koffie brengen, zodat hij door kon werken,
's Avonds deed hij thuis ook nog wat. Vader wikkelde dan vijf of tien sigaren van drie of
vijf cent in grauwgroen papier, die de kinderen naar zijn klanten moesten brengen. Hij
leverde evenwel voornamelijk aan tabakszaken. Vader had ook wel eens klanten die niet
met geld maar met goederen betaalden. Moeder was daar niet altijd blij mee.'
Soms was ontslag of schorsing voor een aantal dagen in de ogen van de werkgever
nodig. Het kwam nogal eens voor dat er 'geraspt' werd. Dat betekent dat tabak, met
name binnengoed gestolen werd. Men ging dan 'uit wandelen'. Dat was het eufemisme
voor geschorst worden.
Fabrikanten kozen soms voor rigoureuze tegenmaatregelen45: 'Tengevolge van de in de
afgeloopen jaar te Amsterdam plaats gehad hebbende werkstaking hebben eenige firma's
hare fabrieken vandaar naar elders overgebracht, waaronder de firma Van Os & Co., welke
zich hier ter stede heeft gevestigd, zoodat het aantal sigarenfabrieken alhier in 1895 met
eene is vermeerderd.'
De firma Van Os krijgt ook in Deventer echter te maken met arbeidsonrust: 'De firma
Van Os heeft in 1898/'99 aan de stakende sigarenmakers bekend gemaakt dat voorloopig
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tot 1 April de fabriek voor hen gesloten blijft; dat de firma haar principes blijft handhaven
en dat zij zich het recht zal voorbehouden om diegenen der stakende werklieden weer in
haar dienst te nemen, waarvan zij overtuigd is, dat die niet tot de oproerstokers behoren.
De stakende sigarenmakers van de firma Van Os te Deventer, hebben aan die firma bekend
gemaakt dat zij hun eisenen blijven handhaven en dat, wanneer de eischen niet worden
ingewilligd, de firma haar fabriek wel gesloten kan houden. Niet de stakers, de firma is de
oorzaak van den strijd. De firma vergist zich, als zij denkt slechts enkelen der nu stakende
gezellen terug te nemen: deze staan één voor allen en allen voor één.
Naar verneemt zal de firma Van Os en Co. te Deventer tengevolge van de werkstaking
van het personeel, haar sigarenfabriek met 1 maart tijdelijk overbrengen naar Kampen.'46
In De Tabaksplant, een Nederlands orgaan gewijd aan de belangen van Tabakshandel &
Tabaksteelt voor tabakshandelaren, fabrikanten en planters kunnen we nog meer delen
van de strijd in Deventer in korte knipsels volgen:
'1902-1903: Men meldt uit Deventer: Zondagmiddag vergaderden de gezellen, betrokken in
de quaestie der sigarenfabriek Langkat. Besloten werd, dat allen zich Maandagochtend
weer zouden aanmelden, daar de patroon allen desverlangd weer zou aannemen.
Hedenochtend zijn dan ook drie arbeiders weer aan 't werk gegaan. Morgen, wanneer
er voldoende tabak is ingevocht, volgen de tien anderen. De slecht te verwerken tabak,
waardoor de quaestie is veroorzaakt, is op; voortaan zal betere tabak worden verstrekt.
De schade, die de gezellen hebben geleden, wordt door den bond vergoed.'
'1907 (Wijhe): In zake de staking van eenige der sigarenmakers van de firma Horst en
Maas alhier, kan worden gemeld: Gisteren heeft een bijeenkomst van den heer Maas en
een paar afgevaardigden der patroons-vereeniging ter eene en van afgevaardigden der
sigarenmakers-vereeniging ter andere zijde, plaats gehad. Nadat de heer Maas geweigerd
had de tien sigarenmakers, die jl. woensdag het werk neerlegden, allen weer aan te nemen,
werd door nagenoeg al het personeel den arbeid gestaakt. Alleen het vaste personeel
en een paar jonge sigarenmakers zijn aan 't werk gebleven.'
'1907: De sigarenmakers van den heer Wijnveldt voelen zich verplicht, op te komen tegen
het bericht in uw courant van gisteren, aangezien dit bericht geheel bezijden de waarheid
is en dus niet van hen afkomstig. De ware toedracht is deze: Alle sigarenmakers gaan
a.s. Maandag op de oude voorwaarden aan 't werk, doch zoodra het thans aanwezige
dekblad is verwerkt en dus nieuwe tabak moet worden aangeschaft, wordt een loonsverhoging tot ƒ 4,50 toegestaan.'
Informatief is ook het volgende commentaar:
'De uitsluiting aan de sigarenfabriek van den heer H.J. Wijnveldt te Deventer is opgeheven.
Alle sigarenmakers gaan Maandag a.s, weer aan 't werk, onder de volgende conditiën:
de heer Wijnveldt zal in 't vervolg den eisch der arbeiders, n.l. ƒ 4,50 per mille, inwilligen,
doch voor deze 14 mille zal hij nog ƒ 4,25 betalen. Er zal n.l. voortaan een ander soort
dek voor de sigaren worden gebruikt, wat voor deze 15 mille nog niet gebezigd zal worden. Dat
komt dus op een verschil van 15 kwartjes - zegge: ƒ 3,75 voor ééns! Waarvoor en waardoor ontstaan soms toch al niet quaesties!'
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'1913: Deventer. Alhier is een staking uitgebroken bij de firma Bijdendijk en Ten Hove,
sigarenfabrikanten. De hoofdreden is gelegen in onvoldoende verwarming. De staking
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omvat 50 sigarenmakers. Met de hoofdbesturen van den Nederlandschen Sigarenmakers
en Tabaksbewerkersbond en de Federatie van Tabaksbewerkers is overleg gepleegd. De
directie der fabriek deelde mede, dat er van onvoldoende verwarming naar haar meening
geen sprake is.'
'1927: Naar aanleiding van de proteststaking bij de sigarenfabriek van de firma Bijdendijk
& Ten Hove te Deventer hadden de hoofdbesturen der vakorganisaties Woensdagmiddag
een onderhoud met de directie. Deze stelde voor dat wanneer alle werklieden het werk
zouden hervatten, binnen enkele dagen de grieven der arbeiders op een conferentie zouden worden besproken. In een drukbezochte vergadering namen de stakers gisteravond
het besluit, aan dit voorstel gevolg te geven, zoodat Donderdag zich allen weder bij de
fabriek konden aanmelden.'
Niet altijd rolden de arbeiders en werkgevers in Deventer met elkaar over straat. In het
verslag van burgemeester en wethouders uit 1908 lezen we: 'Ernstige conflicten met de
arbeiders kwamen in 1908 niet voor!' en in 1909 lezen we: '(...) terwijl ertussen patroons en
werklieden een goede geest heerschte, stakingen kwamen niet voor.'47
De Deventer afdeling van de Sigarenmakers- en Tabaksbewerkersbond komt wekelijks,
op maandagavond in 'Help U Zelven' aan de Diepenveenseweg bijeen. Er worden successen geboekt. Landelijk wordt er veel bereikt: verbeteringen van de werkomstandigheden
en de veiligheid op het werk, de achturige werkdag. Maar ook plaatselijk zijn er successen te melden. Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt er in Deventer een wachtgeldfonds
opgericht, die werkloze arbeiders gedurende die periode ƒ 15,- per week en ƒ 1,- toeslag per inwonend kind geeft.
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Afbeelding 9. Het bestuur van de Nederlandse sigarenmakers- en tabaksbewerkersbond, afdeling
Deventer. Van links naar rechts: de heren Fetlaar, Bloemendaal, ???, voorzitter Knoop, Kolkman,
Ter Haar en Kanis. Deze foto is gemaakt rond 1915.
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Soms was er een goed onderhandelingsklimaat, soms moest er hard gevochten worden.
Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog is het bijvoorbeeld goed raak. Over het
jaar 1913 wordt geschreven: 'Door de dreigende staking in het begin van 1913 heerschte in
de sigarenindustrie hier ter stede een zeer grote bedrijvigheid totdat de staking met daarmede verbonden uitsluiting uitbrak. De staking duurde circa 3 1 /2 maand en stond de
fabricatie gedurende dezen tijd nagenoeg stil en werd het onkostencijfer hierdoor
abnormaal hoog.'48 De uiteindelijk aan werklieden gedane concessies waren de oorzaak
van prijsverhogingen.
Hoewel in de negentiende eeuw fabrikanten vaak gebruikmaakten van thuiswerkers werd dit
thuiswerken (door eigenwerkers) nu vaak door de fabrikanten bestreden. Het was in hun
ogen een vorm van oneerlijke concurrentie.
Dat eigenwerk gebeurde ook in Deventer veel en vaak onder slechte omstandigheden.
De Gezondheidscommissie van Deventer schrijft in 1914 nog dat 'in veel gezinnen van
eigenwerkers het strippen op "de meest onzindelijke wijze" plaatsvindt'. Zowel de dampen
van natte tabak als het stof van droge tabak vindt zij zeer schadelijk voor de gezondheid.
In de jaren twintig wordt het probleem voor de fabrikanten alleen maar groter, wanneer
veel sigarenmakers noodgedwongen moeten besluiten weer eigenwerkers te worden.
Ze zijn dan niet meer gebonden aan de intussen voor bedrijven geldende achturige werkdag en vinden bij de fabrieken geen emplooi.49
Er werken in het begin van de jaren twintig nog meer dan 700 mensen in de Deventer
sigarenindustrie, velen ervan in kleine fabriekjes of als eigenwerker. Maar de werkloosheid is
ook groot. In 1922 zijn er in de sector maar liefst 506 mannen en 73 jongens werkzoekend.
Slechts 87 mannen en 28 jongens vinden weer emplooi.50 In het Deventer Dagblad van
22 september 1923 lezen we: 'De toestand in de sigaren-industrie alhier wordt steeds
ernstiger, zoodat gisteren bij de firma E.A. Muller & Co. aan het grootste gedeelte van het
personeel ontslag werd aangezegd, terwijl in de andere fabrieken o.a. die der fa. Bijdendijk
en Ten Hove, Hulscher, Veldhoen en Wijnveldt gedeeltelijk wordt gewerkt.'51
De strijd om een reëel loon en goede werkomstandigheden heeft in die periode succes.
Het gemiddelde weekloon in het sigarenmakersbedrijf is in 1931 ƒ 29,-.52 Dat is vergelijkbaar
met beroepen als metselaar, loodgieter, timmerman en met een baan bij de Deventer Capsulefabriek. Bij Burgers (fietsenfabriek) en Noury & Van der Lande (meelfabriek) wordt door de
arbeiders gemiddeld wat minder verdiend (ƒ 26,-), bij de katoendrukkerij van Ankersmit
(ƒ 35,-) en bij de ijzergieterij en machinefabriek Nering Bögel (ƒ 31,-) wat meer.
Door de prestatiebeloning - het stukloon - had de sigarenmaker de eigen hand in de
hoogte van zijn weekloon. Vaardige sigarenmakers haalden een weekproductie van 3500
stuks en werden dan ook beter beloond dan minder vaardige collega's.
Dat het echter geen vetpot was blijkt wel wanneer we daar de gemiddelde prijzen van
een aantal levensmiddelen in 1931 bij zetten. Een mud aardappelen kostte ƒ 4,- a ƒ 5,-;
een pond boter ƒ 0,80 tot ƒ 1,-; een brood ƒ 0,10 a ƒ 0,13; een kilo vlees ƒ 1,40 tot
ƒ 1,60, een pond koffie ƒ 0,50 tot ƒ 1,30.
De crisisjaren doen zich ook in de Deventer sigarenindustrie voelen. Het aantal arbeidsplaatsen in deze sector vermindert per jaar en het aantal werkzoekenden is groot. In 1931
wordt in een overzicht van de Deventer fabrieken en werkplaatsen en de aantallen van de
daar werkzame arbeiders (stand 1930) een aantal van nog maar 382 arbeiders in de
sigarenindustrie genoemd. Deze werknemers (78% mannen, 4% jongens, 11 % vrouwen
en 7% meisjes) vormen dan 6% van de totale beroepsbevolking van Deventer. Deze 382
arbeiders werken dan in maar liefst 35 tabaks- en sigarenfabrieken.53
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De mechanisering zet zich in die tijd ook geleidelijk door. In 1932 krijgt de firma Horst &
Maas een hinderwetvergunning voor het oprichten van verschillende tabaksbewerkingsmachines, waardoor sneller en goedkoper geproduceerd kan worden.
Het is ook de tijd van sluitingen en overnames. In 1929 neemt de al uit 1758 daterende
Stoom-tabakfabriek Harm's ten Harmsen Hzn (eigenaar J.RW. van Nieuwland) een aantal
andere Deventer sigarenfabrieken over: de tabaksfabriek van de firma Wed. H.J. Varenbrink en de sigarenfabrieken van G.J. Dwars, R. & J.W. Hulscher, A.J. Verweij &Zn. en
J.H. de Vries.
Om het tij te keren zoeken de Deventer fabrikanten ook mogelijkheden om over te
schakelen op het produceren van andere producten. Zo raakt de firma E.A. Muller & Co.
betrokken bij ATB Egyptian Cigarettes Import en worden er ook sigaretten geproduceerd.
De sigarenfabrikanten verenigen zich om samen een poging te doen het tij te keren. In
1932 treedt de firma Horst & Maas toe tot de Nederlandse Vereniging tot behartiging der
economische belangen van de sigaren-, sigaretten- en tabaksindustrie 'Sisita' Eindhoven.
In deze tijd wordt ook het middel van prijsverhogingen gehanteerd om uit de rode cijfers
te blijven. De beide verenigingen van sigarenfabrikanten, het Verbond van sigarenfabrikanten in
Nederland en de Nederlandse R.K. Vereeniging van Sigarenfabrikanten besluiten in 1939
in verband met de loonsverhogingen en de stijging van de prijs van grondstoffen de prijs
van sigaren te verhogen: sigaren van 3 en 3,5 cent worden 4 cent; die van 4 cent gaan
5 cent kosten en de sigaren van 5 cent komen op 6 cent. Deze aankondiging van prijsstijgingen is mede ondertekend door de firma Horst & Maas.
In het begin van de oorlog kabbelt het sigarenbedrijf in de stad nog wat door. De vakverenigingen boeken nog een belangrijk punt. In het begin van 1941 wordt het Noordelijk Pensioenfonds voor de sigarenindustrie en aanverwante bedrijven opgericht. De firma Bijdendijk
6 ten Hove en de firma Horst & Maas behoren dan tot de aangesloten ondernemingen.
Als ongeorganiseerde Deventer bedrijven worden genoemd: W. v.d. Enden, B. Jansen
en E.A. Muller & Co.
De fabricage van sigaren komt in de latere oorlogsjaren bijna helemaal stil te liggen. Er
is slecht mondjesmaat aanvoer van tabak en de verspreiding wordt door de bezetter
ook nog streng gereguleerd.
Na een korte opleving na de oorlog van een aantal sigarenfabrieken verdwijnt de hele
bedrijfstak uit de stad. De meeste sigarenmakers vinden dan in een opgaande conjunctuur werk bij andere Deventer bedrijven.
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Briefhoofd van een
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De b e l a n g r i j k s t e s i g a r e n f a b r i e k e n in Deventer
Om een sluitend overzicht van de sigarenfabrieken in Deventer te geven is meer bronnenonderzoek nodig dan voor het schrijven van dit artikel mogelijk was. We hebben al aangegeven dat er veel kleine bedrijfjes geweest zijn, waar vaak maar één man in een werkplaatsje als zelfstandige werkte. Het was jaarlijks een komen en gaan wat betreft die
werkplaatsjes. Ook bij de grotere fabrieken volgden stichtingen, sluitingen, fusies en
verhuizingen elkaar in hoog tempo op.
Een aanzienlijk aantal sigarenmakers wisselde bovendien veel van werkplek. Soms werkten ze op een van de vele fabrieken, soms, met name in tijden van economische neergang, werden er in een eigen werkplaats sigaren gemaakt. Regelmatig kwam het zelfs
voor dat sigarenmakers overdag in de fabriek en in de weinige vrije tijd die hen restte,
nog in de eigen werkplaats of zelfs aan de keukentafel sigaren maakten.
Ondanks deze bezwaren bij het beschrijven van de sigarenindustrie, kan een overzicht
van de belangrijkste sigarenfabrieken in Deventer in dit artikel niet gemist worden.
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Afbeelding 11 (linksboven).
Een verpakkingszakje voor sigaren van de winkel van H.W. ten
Hove Jzn, gevestigd op de Brink, hoek Spijkerboorsteeg.
Afbeelding 12 (rechtsboven).
Reclame voor sigaren van de winkel H.W. ten Hove Jzn.
Afbeelding 13 (linksonder).
Tabaksbladen als uithangteken van de sigarenhandel Van Veelen,
Grote Kerkhof 20.
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Afbeelding 14. Sigarenbandjes van in Deventer gefabriceerde merken.

De sigarenfabriek van G. Bijdendijk & M.J.J. ten Hove
Een van de bekendste Deventer sigarenfabriek was die van Bijdendijk & Ten Hove.
Op 1 oktober 1902 richt G. Bijdendijk deze firma op. In de beginfase van de fabriek kwamen
veel sigarenmakers uit Kampen. In 1907 wordt melding gemaakt van de verbouw van
het sigarenfabriekje aan Welle 32-33-34. In 1910 wordt de fabriek opnieuw verbouwd.
Deze verbouwing betreft de nog bestaande sigarenmakerszaal in de Polstraat 48,
gelegen aan de achterzijde van het pand aan de Welle.
Ook in de verbouwde fabriek is het nog niet allemaal pais en vree. In 1913 staken de
vijftig sigarenmakers, omdat in hun ogen de fabriek niet voldoende verwarmd wordt.
De directie laat in de krant weten dat er volgens haar geen sprake is van onvoldoende
verwarming.
De firma laat in 1914 een nieuwe fabriek bouwen aan de Jacob Reviusstraat. Het architectenduo Gantvoort en Knuttel ontwierp het gebouw.
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Afbeelding 15.
Twee sigarenblikjes
van de fa. Bijdendijk
& ten Hove.

De firma overleeft de moeilijke tijd van de jaren twintig en dertig, al wordt er in 1923 in het
Deventer Dagblad melding gemaakt van het feit dat er nog maar gedeeltelijk gewerkt wordt.
In de Tweede Wereldoorlog is de fabriek van Bijdendijk & Ten Hove een van de weinige
fabrieken waar nog gewerkt wordt. De invoer van tabak lag toen nagenoeg stil. Inlandse
tabak werd nog wel gefermenteerd en verder verwerkt.
Na de Tweede Wereldoorlog heeft men door mechanisatie van het proces een poging
gedaan zich in de steeds grootschaliger wordende branche staande te houden. Uiteindelijk
lukt dat niet. De fabriek is in 1952 gesloten en overgenomen door de firma Van de Mijle
te Kampen. Van de werkloos geworden werknemers vinden velen emplooi bij de blikfabriek van Thomassen & Drijver.
De sigarenfabriek 'Borneo' van Van Dissel & Ten Hove
E. en J.J. van Dissel begonnen hun sigarenfabriekje in de Sint Jansstraat. In 1894 krijgen
ze een bouwvergunning om aldaar een sigarendrogerij te bouwen. Maar toen daar niet
uitgebreid kon worden, werd in 1901 in de Venenstraat een nieuwe fabriek gebouwd.
Het pand bestaat nog steeds. Later wordt de heer Ten Hove aan de directie toegevoegd.
Een aantal bekende sigarenmerken van de fabriek van Van Dissel & Ten Hove waren:
Dinco-sigaren, Generaal van Heutsz (gedeponeerd 1903) en Indische Kiekjes (gedeponeerd 1902).
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De sigarenfabriek van Harm 's ten Harmsen Hzn
De firma Harm's ten Harmsen Hzn is al in 1758 opgericht. Het was toen een tabakshandel waar ook tabak verwerkt werd, onder andere tot snuif- en pijptabak. In 1876
staat de firma bekend als tabakskerverij en heeft zij zeven man personeel. De firma was
gevestigd in de Noordenbergstraat. Een bekend tabaksmerk van Harm's ten Harmsen Hzn
was 'Museum De Waag'.
Eind jaren twintig van de twintigste eeuw zwaait de heer Van Nieuwland er de scepter.
Er wordt dan een aantal Deventer tabaks- en sigarenfabrieken in de stad overgenomen.
Allereerst de tabakskerverij Wed. Varenbrink van de heren Meuter (Keizerstraat/Geert
Grotestraat). Dit bedrijf wordt al in 1883/1884 genoemd als 'patentplichtige' tabakskerver.
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Afbeelding 16,
Een kartonnen doos Oud-Hollandsche
Tabak van de firma
Harm's ten Harmsen Hzn.
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Ook de firma G.J. Dwars, gevestigd in de Broederenstraat, wordt in die tijd overgenomen.
In dit bedrijf waren al eerder de tabaks- en sigarenfabrieken van R. en J.W. Hulscher,
A.J. Verweij & Zn. en J.H. de Vries & Co. opgegaan.
Het fabriekspand aan de Noordenbergstraat krijgt in de oorlog een voltreffer.
Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog gaat de firma Harm's ten Harmsen Hzn over
in handen van de heer F. Koster. Deze verhuist de fabriek naar Handelskade 17. Koster
heeft in die tijd ook een koffiebranderij en koffie- en theehandel en draagt voor deze
producten de merknaam Roemar. De 'tabakspoot' van de firma wordt begin jaren vijftig
beëindigd.
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De sigarenfabriek Horst & Maas
De meest bekende sigarenfabriek in Deventer is Horst & Maas geweest. Deze fabriek is
opgericht door W. Horst en J. Maas. De firma startte in 1904 met het maken van sigaren. Dat
gebeurde in een oude zuivel- en boterfabriek in Wijhe. In 1910/1911 verhuist de firma door
personeelsgebrek naar Utrecht. Daar ontstaat al gauw ruimtegebrek. Door tegenwerking
van de gemeente Utrecht wordt omgekeken naar een andere vestigingsplaats, die door
de gemeente Deventer snel wordt geleverd.
W. Horst treedt al na twee jaar (in 1906) uit de zaak. Zijn naam wordt evenwel tot het eindf
in de bedrijfsnaam en in een merknaam sigaren (Horma) gehandhaafd.
In 1917 wordt op de hoek Sint Jurriënstraat/Reviusstraat het nieuwe fabriekspand betrokker
Dit pand wordt ontworpen door W.P.C. Knuttel, met op de begane grond een aparte
stripkamer, vochtkamer, droogmagazijn, pak- en plakkamer en op de verdieping een
binnengoedkamer, sorteerderzaal, natmagazijn, deksorteerderzaal, melangekamer en
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de (grootste) sigarenmakerszaal. Tot 1952 blijft dit pand als sigarenfabriek in gebruik.
Daarna is het pand verbouwd tot school voor technisch onderwijs. Rond 1994 is het
verkocht en in gebruik genomen als moskee. De firmanaam is op de buitenmuur nog
steeds onder een laag verf leesbaar.
W. Maas heeft zijn opleiding in Duitsland gehad. Daar heeft hij ook het idee opgedaan
dat vrouwen in de sigarenindustrie ingezet kunnen worden. Er werken dan ook vanaf
het begin meer vrouwen bij Horst & Maas dan bij enig andere sigarenfabriek in de stad.
Alleen het sorteren van de tabak en het op smaak en kleur sorteren van de sigaren was
mannenwerk. In de bloeitijd van het bedrijf (1931) werkten er 250 personen.
Twee bekende sigarenmerken zijn Horma en Nederlandse Munt. Het merk Horma was
landelijk vermaard. Het verhaal gaat dat minister-president H. Colijn om Horma-sigaren
vroeg tijdens zijn internering in de oorlogsjaren.
Er werden veel soorten sigaren bij Horst & Maas gemaakt. Alleen al het merk Nederlandse
Munt kende twaalf ondersoorten en twee soorten 'tuitknakjes'.
De verkoop geschiedde door eigen vertegenwoordigers. Er werd ook veel via Rotterdam
geëxporteerd, met name naar Nederlands-lndië.
De inkoop van de tabak gebeurde bijvoorbeeld bij Frascati aan de Nes in Amsterdam.
De meeste tabaksvemen stonden echter in Rotterdam. Daar kwam het merendeel van
de tabak vandaan.
Bij Horst & Maas kregen de arbeiders, zoals overal, uitbetaald per duizend stuks. De
sigaren werden bij de meesterknecht ingeleverd, die ze nakeek en met de arbeiders
verrekende.
'Sigarenmakers bij Horst & Maas zongen graag. Ze deden het uit volle borst en daarbij
galmden ook allerlei psalmen door de fabriek. Het was fantastisch als je zo'n honderd
man hoorde zingen: 'Jeruzalem, Jeruzalem.' Op maandagmorgen kwamen de arbeiders
nog wel eens te laat, omdat ze de dag ervoor een borreltje teveel gedronken hadden.'64

Afbeelding 17 (boven).
Een verpakkingsblikje Horma-sigaren.
Afbeelding 18 (rechts).
Een verpakkingszakje met reclame voor Horma en
Nederlandse Munt-sigaren.
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Bij Horst & Maas wordt er geïnvesteerd in modernisering van het productieproces. In
1932 worden verschillende tabaksbewerkingsmachines geïnstalleerd.
Horst & Maas verpakt haar sigaren voor een deel in blikjes. Die worden bij de plaatselijke
blikfabriek van Thomassen & Drijver gemaakt. Houten kistjes worden door de eigen timmerman
in de fabriek gemaakt.
In de oorlog wordt mondjesmaat doorgewerkt. De fabriek verliest na de oorlog de concurrentieslag met andere bedrijven. In 1952 wordt de fabriek gesloten en overgenomen
door de firma Louwers & De Groot uit Zeist. De merknamen Horma en Nederlandse
Munt hebben nog een tijd bestaan.
De sigarenfabriek van R. en J, W. Hulscher
R.A. Hulscher was een zoon van een andere Deventer fabrikant, W. Hulscher. Deze had
een olie-, pel- en cementmolen en meelfabriek aan de Zwolschestraat, thans Gibsonstraat.
R.A. Hulscher laat in 1881 een sigarenfabriek bouwen aan de Sijzenbaan. De fabriek
breidt daarna nog een aantal keer uit.
Volgens de gegevens van de enquête van de Staatscommissie uit 1890 kende dit bedrijf
in die tijd 150 medewerkers, waarvan zestig sigarenmaker waren, en had het geen thuiswerkers in dienst.
Later hebben de zonen R. & J.W. Hulscher de fabriek voortgezet. Zij hebben hun activiteiten
ook uitgebreid tot buiten Deventer. In de passage in Den Haag had de firma een luxe
sigarenwinkel. Ook in andere steden had de fabriek winkelfilialen, onder andere in Arnhem,
's-Gravenhage, Leeuwarden, Nijmegen en Utrecht.
De firma Hulscher kon er prat op gaan zich hofleverancier te mogen noemen.
Er werden vele soorten sigaren gemaakt. Er zijn enkele tientallen merknamen gedeponeerd.
Bekende Hulscher-sigaren waren onder andere Diana (gedeponeerd 1895), Helios
(gedeponeerd 1908), Knijpertjes (gedeponeerd 1897), Very nice ones (gedeponeerd 1898).
In 1923 is de toestand in de plaatselijke sigarenindustrie zorgelijk.65 Bij Hulscher wordt

Afbeelding 19.
Een sluitzegel en een foto met
reclame van R. en J.W. Hulscher,
sigarenfabriek Deventer.
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R. &J.W. HULSCHER,
S1QARENFABR1KANTEN,
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Afbeelding 20 (links).
Reclame uit 1901 voor Very nice ones, sigaren uit
de fabriek van Hulscher.
Afbeelding 21 (boven).
Twee lucifersdoosjes met reclame van Hulscher.
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Afbeelding 22.

Teli'SO-runnctres: Kabat.
-**<*-

JleUxntrne.
Madioe.n.

fabriek van

R. &J.W.
Hulscher.
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er dan nog maar gedeeltelijk gewerkt. Uiteindelijk moet het bedrijf stoppen. De fabrieksgebouwen worden publiekelijk verkocht (27 oktober 1924). De merknamen worden overgenomen door de firma G.J. Dwars. Later gaat ook deze firma in het grotere verband op,
namelijk die van de firma Harm's ten Harmsen & Hzn.
De sigarenfabriek Langkat
In 1907 wordt het fabrieksgebouw aan de Tabakswal 32-34 gebouwd. Architect van de
fabriek was de heer J.D. Gantvoort. Deze bouwde het pand voor de heer G.B. Hooyer
uit Ede.
Het bedrijfspand van de sigarenfabriek aan de Tabakswal bestaat nog steeds. Nadien
waren hier de chemische fabriek Carbonia en de lakken en kleurstaalkaarten-fabriek van
Multicolor gehuisvest.

Afbeelding 23.
Sigarenbandjes van
Langkat en HKD.

In 1916 is deze fabriek bekend als de sigarenfabriek Langkat De heer J. Goossens is dan
eigenaar. In 1916 en 1917 wordt er nog flink verbouwd in het pand. Maar in 1917 is er
ook een flinke brand, ontstaan in de schoorsteen. Vermoedelijk verlaat men daarom het
pand. De fabriek Langkat wordt voortgezet aan de Venenstraat 9, het gebouw waar
voorheen de sigarenfabriek van Van Dissel & Ten Hove gevestigd was.
H. Zuurveen en H. Zur Kleinsmiede nemen in 1924 het bedrijf over, echter niet voor lang.
In 1931 wordt de sigarenfabriek Langkat overgenomen door de firma H. v.d. Sluis uit
Kampen en de productie verhuist ook naar die plaats.
Zur Kleinsmiede gaat nog een tijd alleen verder. Er worden dan in de fabriek HKD-sigaren
gemaakt. (HKD staat voor Herman Zur Kleinsmiede Deventer).

SELECTOS
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Afbeelding 24. Twee doosjes HKD-sigaren,
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De sigarenfabriek van E.A. Muller & Co.
In 1903 wordt de sigarenfabriek van A.J. Verweij & Zn. overgenomen door Muller. Deze
joodse fabrikant gaat op 'Het Borgelerhof' in Diepenveen wonen en laat een nieuwe
fabriek bouwen aan de Lage Hondstraat, hoek Schurenstraat. Dit fabriekspand wordt in
1907 in gebruik genomen. Het pand brandt in 1949 af. Op dat moment is er de fabriek
in lakken en kleurstaalkaarten van Multicolor gevestigd.
De firma E.A. Muller & Co. had ook een sigarenfabriek in Emmerich (1905). In het Gedenkboek
van de Nederlandse Handel en Industrie (1813-1913) wordt de firma uitgebreid genoemd.
Er werden niet alleen sigaren voor de thuismarkt geproduceerd, maar ook voor de export.
In de hinderwetvergunning is te lezen dat de firma een eigen blikslagerij had. De blikken,
waarin de exportsigaren verpakt werden, werden zelf geproduceerd.56
De firma E.A. Muller & Co. bracht onder andere de sigarenmerken 'Mulco', 'Adonis' en
'Asta' op de markt. De merknamen moesten verleidelijk zijn. De concurrentie moest worden
afgetroefd. Muller dacht dat zelfs te bereiken met merknamen als '5 cents?? Pardon maar
2 cent!!' (gedeponeerd 1908).
Muller exploiteerde ook winkels onder de naam M.E.S. (Maatschappij tot Exploitatie van
Sigarenmagazijnen). M.E.S. bezat in 1921 filialen in Amersfoort, Amsterdam, Arnhem,
Breda, Deventer, Groningen, 's-Gravenhage, Hengelo, 's-Hertogenbosch, Maastricht,
Middelburg, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht, Venlo, Winterswijk, Zeist en Zwolle.
In 1923 gaat het slecht met het bedrijf. Voor het grootste gedeelte van het personeel
wordt ontslag aangevraagd. Muller wil het tij keren. Hij richt zich ook op de sigaret. Op
een briefhoofd uit 1932 staat E.A. Muller & Co. vermeld als importeur van ATB Egyptian
Cigarettes (zie afbeelding 10, pagina 37).

ABMTEM Nieuwe Plein 23
HKE»A
Stationsplein 6
DEN ItAAU Unge Poolen 1
EA MUbLKRÖ Cï DEVENTER

hoek Spul

3H»»15tBBne Markt C1
IJTIUECHT Stationsplein 2
TITIUSCira Marlapiaats 8
Parade 76

Afbeelding 25 (boven). Een verpakkingszakje van Adonissigaren van de firma Muller & Co.
Afbeelding 26. Een verpakkingszakje voor sigaren van de M.E.S.
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Afbeelding 27. De uit 1907 stammende sigarenfabriek van Muller & Co. aan de Schurenstraat. Op
de achtergrond o.a. de sigarenfabriek van Hooyer aan de Tabakswal.
Met ingang van 3 maart 1943 wordt Omnia Treuhandgesellschaft m.b.H. benoemd tot
bewindsvoerdster van de firma Muller, met opdracht om de onderneming te liquideren.
De joodse familie Muller wordt gedeporteerd, de zaak opgeheven.
Na de oorlog zet een dochter, mevrouw F.T. Pieterse-Muller, de firma voort in het oude
pand van de sigarenfabriek van H.J. Veldhoen, hoek Brink/Boterstraat. Maar de firma
kan het in de schaalvergroting die dan op gang komt, niet bolwerken. Panter-sigaren uit
Veenendaal neemt de fabriek over en sluit de vestiging in Deventer.
De sigarenfabriek van A. J. Verweij & Zn.
De firma A.J. Verweij & Zn. was de eerste sigarenfabriek in Deventer. In 1851 wordt
deze firma als enige sigarenfabriek in de stad genoemd.57 Verweij & Zn. stond ook bekend als
tabakskerverij. Het bedrijf was gevestigd op Achter de Muren/Duimpoort. In 1865 is het
qua omvang een aardig bedrijf. Er zijn dan 32 man in dienst. In het jaar 1874 worden er
bij Verweij & Zn. 475.000 sigaren gemaakt.58
In de enquête van de Staatscommissie van 1890 wordt de directeur van de fabriek
gehoord omtrent de arbeidsverhoudingen in de sigarenindustrie. Dit bedrijf werkte toen
al zonder thuiswerkers. In 1903 wordt de firma overgenomen door E.A. Muller & Co.
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De tabaks- en sigarenfabriek 'Daventria'
De tabaks- en sigarenfabriek Daventria van H. van Leusen en H. van Harte was gevestigd in
de Bruynssteeg , vóór 1918 Diefsteeg geheten. In 1883/1884 was Van Leusen al bekend als
tabakskerver. In 1902 worden er ook sigaren gemaakt.
De firma was ook bekend als groothandel en winkel. In 1921 had het bedrijf twee filialen
in Deventer.
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Afbeelding 28.
Factuur van de sigarenfabriek
'De Arend' van H.J. Veldhoen,
hoek Brink/Boterstraat.
Afbeelding 29. Een pakje amateurpijptabak, -sigaretten en -sigaren van de DTC, de Diepenveensche
Tabakscentrale.

Sigarenfabriek 'De Arend'
De uit Terwolde stammende H.J. Veldhoen richtte zijn sigarenfabriek op in 1900. Deze
was gevestigd op de Brink, hoek Boterstraat. Zoon J. Veldhoen nam de zaak later over.
Het bedrijfje richt zich geleidelijk meer op de groot- en kleinhandel en heeft tot in de
Tweede Wereldoorlog bestaan.
De sigarenfabriek van Wijnveldt
In 1896 startte de heer H.J. Wijnveldt zijn sigarenfabriekje. In 1901 wordt aan de Borgelerstraat
een sigarenfabriek gebouwd. De fabriek krijgt toestemming voor het 'oprichten van een
droogkamer voor sigaren'.
In 1907 wordt er gestaakt in het bedrijf. De werklieden winnen hun strijd. Als de oude
voorraden verwerkt zijn, wordt het loon verhoogd tot ƒ 4,50. Het bedrijf redt het niet in
de crisistijd. Het wordt beëindigd in 1936. Bekende sigarenmerken waren Grompie
(gedeponeerd 1915) en Ready (gedeponeerd 1910).
K. ten Have C.V. (stoom)koffiebranderij, koffie- en theehandel, tabaksfabriek
In het rijtje Deventer sigarenfabrieken hoort de firma K. ten Have C.V. niet helemaal thuis.
Er zijn in dit bedrijf nooit veel sigaren gemaakt. In 1828 is het bedrijf opgericht. In 1876
werken er op de tabakskerverij acht mannen en 22 kinderen in de leeftijd van twaalf tot
zestien jaar.
Bij Ten Have richt men zich verder op het branden van koffie en op de groot- en kleinhandel in koffie, thee en tabaksartikelen.
Sinds mensenheugenis was de firma gevestigd op de Brink (nummer 28). Veel Deventenaren herinneren zich ongetwijfeld de scherpe geur op de Brink, wanneer er koffie gebrand werd.
In oorlogstijd en net na de oorlog wordt er samengewerkt met de DTC, de Diepenveensche
Tabakscentrale. Er worden amateurtabak, sigaretten en sigaren gemaakt van inlandse
tabak, dat door kwekers in de regio naar de DTC gebracht werd.
K. ten Have C.V. bestaat nog steeds en is op het industrieterrein gevestigd. Tabaksproducten heeft het echter niet meer in het assortiment.
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Eigenwerkers in de Deventer sigarenindustrie
Naast de hierboven genoemde middelgrote en grote sigarenfabrieken, die Deventer in
de periode 1850-1952 gekend heeft, zijn er vele tientallen een-, of tweemansbedrijfjes
geweest. Het waren vaak mannen die ooit als jongen begonnen bij een van de fabrieken
in de stad, daar het vak hadden leren kennen bij een oudere sigarenmaker en vaak door
sanering van het bedrijf of door persoonlijke onvrede voor zichzelf begonnen waren.
Exemplarisch voor deze eigenwerkers is het hieronder beschreven verhaal van de sigarenmaker
Bart de Graaf.
Bart de Graaf werd geboren op 31 december 1887. Hij trad rond het jaar 1905 in loondienst bij de firma R. en J. W. Hulscher aan de Sijzenbaan. Hij trouwde in 1913 en ging
met zijn vrouw en al gauw met zijn twee kinderen 'inwonen' bij zijn vader en twee broers
aan de Walstraat 82-84 (oud). In het begin van de jaren twintig werd hij door een reorganisatie bij de fabriek ontslagen. Met een compagnon, A.W.M. Hendriks, betrok hij in 1923
een werkplaats aan de Hogestraat. Die samenwerking werd na een aantal jaren verbroken.
Bart de Graaf-begon daarna in 1930 voor zichzelf. In de Walstraat, op nummer 5 (oud)
betrok hij een werkplaatsje, waar een werktafel met een zinken plaat stond. Voor de tafel
had hij een zak langs de hele tafel met banden vastgemaakt. In die zak lag het binnengoed. Op de tafel werd het binnengoed in het omb/ad gerold. De uiteinden werden bijgeknipt en later werd het geheel in een dekblad gerold en met een bruine, teerachtige lijm
netjes vastgeplakt. De sigaren werden gedroogd met 25 stuks in een blok bij de oven van
de bakkerij van T. W. Kers in de Walstraat. Bart de Graaf kocht de tabak zelf in. De tabaksbladen kwamen in vierkante balen, verpakt in matten, met vrachtschepen uit Rotterdam
en Amsterdam naar Deventer. De belastingbandjes werden bij de belastingdienst in de
Kleine Overstraat gehaald. De sigaren werden op kleur gesorteerd. Er waren sigaren
van 6, 8 en 10 cent per stuk.
De kinderen werden betrokken bij het werk van vader. Zij moesten de houten sigarendoosjes timmeren voor respectievelijk 25, 50 of 100 stuks sigaren. Daar werd dun bruin
hout uit Indië voor gebruikt. De doosjes werden voorzien van een etiket. Barts vrouw wierf
actief k/anten. Zo waren verschillende winkeliers in de Walstraat waar de familie woonde
afnemers van de sigaren van Bart de Graaf. Soms was dat voor eigen gebruik, maar vaak
ook voor de handel. Zo kon je bij de kapperszaken en de kruideniers in de straat sigaren
van De Graaf kopen.
* De auteur is verbonden aan de Stichting Industrieel Erfgoed Deventer, Projectgroep Inventarisatie
en Documentatie.
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Noten
(1) Zo begint het populair-wetenschappelijk boek 500 jaar tabakscultuur - een rijke geschiedenis van het roken van P. Bulthuis, p. 7. (2) Dodonaeus beschrijft in die tijd in zijn Cruydeboeck kruidtabak als een multifunctioneel in te zetten geneesmiddel. (3) Omstreeks
1610 is er al sprake van tabaksteelt in Veere (Zeeland). In de jaren dertig van de zeventiende eeuw wordt er ook in Overijssel tabak geteeld. De productie neemt zo toe, dat
Nederland aan het eind van de zeventiende eeuw een geducht exportland is. (4) J.C.A.
Everwijn, Beschrijving van handel en nijverheid in Nederland, 1912. (5) K.E. Sluyterman,
Ondernemen in sigaren, analyse van bedrijfsbeleid in vijf sigarenfabrieken 1856-1865 en
1925-1934, p. 18. (6) K.E. Sluyterman, A.W. p. 17. Sluyterman geeft de volgende tabel
over de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de Nederlandse sigarenindustrie:
Tabel 1: werkgelegenheidsontwikkeling in de sigarenindustrie
Jaartal:

Aantal fabrieken:

Arbeiders
In Nederland:

130
435

10.000
26.000

2.000

25.000
27.000
25.000

1850

1860
1889
1899
1906
1909
1930
1939
1949

Arbeiders
in Overijssel:

Arbeiders
in Brabant:

2.000

287

320

3.000
15.000

351

788

1.954

2.361

2.285
2.780

5.849

14.409
11.802

N.B. De eigenwerkers zijn in deze aantallen niet meegenomen.
(7) K.E. Sluyterman, Ondernemen in sigaren, analyse van bedrijfsbeleid in vijf sigarenfabrieken 1856-1865 en 1925-1934, p. 44 en 46. (8) W.A. Fasel, De Ontwikkeling van
de tabaksindustrie te Kampen tot het jaar 1940, p. 141. (9) IJ. Brugmans, De arbeidende
klasse, p. 93-95. (10) Deventer Dagblad, 'Deventer sigarenindustrie werd zelf de sigaar',
16 augustus 1952. (11) K.E. Sluyterman, Ondernemen in sigaren, analyse van bedrijfsbeleid in vijf sigarenfabrieken 1856-1865 en 1925-1934, p. 1. (12) B. Bierkens, De Sigaar
in de Kempen, Heden en verleden van een markante bedrijfstak (Eindhoven 1997), p. 20.
(13) In 1920 schaffen Mignon & De Block in Eindhoven en Dobbelmans in Rotterdam
wikkelmachines aan. In 1924 komt de NV Hillen op de markt met een compleetmachine
die een volledige sigaar kan maken. De introductie gaat niet erg vlot want in 1926 is de
machine slechts bij zes bedrijven in gebruik. In die periode komt ook een bosjesmachine
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van het Zweedse merk Formator in gebruik (nu nog te zien in het Tabaksmuseum in
Kampen en het Cultuur Historisch Museum in Valkenswaard) (K.E. Sluyterman, p. 66).
(14) K.E. Sluyterman, Ondernemen in sigaren, analyse van bedrijfsbeleid in vijf sigarenfabrieken 1856-1865 en 1925-1934, p. 107. (15) K.E. Sluyterman, A.W., p. 119-123. (16) K.E.
Sluyterman, Ondernemen in sigaren, analyse van bedrijfsbeleid in vijf sigarenfabrieken
1856-1865 en 1925-1934, p. 113. (17) K.E. Sluyterman, A.W., p. 20.
(18) Ger Harmsen en Bob Reinanda, Voor de bevrijding van de arbeid, beknopte geschiedenis van de Nederlandse vakbeweging (Nijmegen 1975), p. 116-118. (19) A.A.G. Meijers,
De Nederlandse sigarenindustrie (Vakgroep Sigarenindustrie, Eindhoven 1949), p. 19.
(20) W. A, Fasel, De Ontwikkeling van de tabaksindustrie te Kampen tot het jaar 1940,
p. 143. (21) Verslag van Burgemeester & Wethouders, verslag van de Kamer van Koophandel, 1875. (22) Verslag van Burgemeester & Wethouders, verslag van de Kamer van
Koophandel, 1853. (23) Verslag van Burgemeester & Wethouders, verslag van de Kamer
van Koophandel, 1875. (24) Verslag van Burgemeester & Wethouders, verslag van de
Kamer van Koophandel, 1867, 1868 en 1871. (25) Verslag van Burgemeester & Wethouders,
verslag van de Kamer van Koophandel, 1877. (26) Aanvraag bouwvergunning tot het
oprichten van een sigarenfabriek en droogkamer door W.C. Metzelaar en R.A. Hulscher
(1881). (27) Verslag van Burgemeester & Wethouders, verslag van de Kamer van Koophandel, 1884. (28) Deventer als industriestad, uitgave van het departement Deventer der
maatschappij van Nijverheid, 1907, p. 39. (29) Verslag van Burgemeester & Wethouders,
verslag van de Kamer van Koophandel, 1894. (30) Verslag van Burgemeester & Wethouders,
verslag van de Kamer van Koophandel, 1895. (31) L. van Vuuren, Rapport Sociaal-Economische structuur van de Kamer van Koophandel, district Salland (Epe 1941), p. 167-168.
(32) Verslag van Burgemeester & Wethouders, verslag van de Kamer van Koophandel,
1902. (33) Verslag van Burgemeester & Wethouders, verslag van de Kamer van Koophandel,
1920. (34) Verslag van Burgemeester & Wethouders, verslag van de Kamer van Koophandel, 1922. (35) Deventer 1931, haar Nijverheid, p. 40. (36) Deventer Dagblad, 'Deventer
sigarenindustrie werd zelf de sigaar', 16 augustus 1952. (37) Deventer Dagblad, 'Sigarenmakers nemen hun voormalig beroep weer op', 12 januari 1962. (38) Deventer Dagblad,
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(40) ld. (41) ld. (42) Interview met Henk Jan Fetlaar, zoon van de hier bedoelde Fetlaar,
uitgevoerd door leden van het SIED, Stichting Industrieel Erfgoed Deventer. (43) Uit: 'De
Sigarenmaker', orgaan van de Nederlandse sigarenmakers- en tabaksbewerkersbond,
jrg. 53, nr. 39, 3 october 1941. (44) Jan ten Hove, Een uitgestippeld leven... (Kampen
1994), p. 215. (45) Verslag Burgemeester & Wethouders, verslag van de Kamer van
Koophandel (1895). (46) De Tabaksplant, 1898/'99. (47) Verslag van Burgemeester &
Wethouders, verslag van de Kamer van Koophandel, 1908. (48) Verslag van Burgemeester
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