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ijn wieg stond ooit in een huis op de hoek Enkstraat-Ooievaars! raat in het 'Rode
Dorp' 1 Toen mijn onderwijzer in de vierde klas van de lagere school op een dag
uitlegde wat een 'enk' was en hij daarbij vertelde dat de Enkstraat genoemd is
naar een enk die daar vroeger lag, was mijn belangstelling gewekt:
'En waarom heet dan de Ooievaarstraat de Ooievaarstraat?' Had daar van oudsher een
grote populatie ooievaars geleefd? Of kwam daar de ooievaar vandaan die mij bij mijn
ouders afgeleverd had, zoals een grappige klasgenoot mij wilde doen geloven? Decennia
later ben ik op zoek gegaan naar het antwoord op deze vraag uit mijn jeugd. Daarbij
kwam ik al gauw zoveel aardige informatie tegen over de luciferfabriek 'De Ooievaar'
dat het idee voor dit artikel snel geboren was.
De Ooievaarstraat is vernoemd naar de luciferfabriek 'De Ooievaar' Die naam is in
1899 aan de straat gegeven.2 Maar waar heeft de fabriek precies gestaan? Er is namelijk
niets meer van terug te vinden. De Ooievaarstraat is tegenwoordig een straat met kenmerkende arbeidershuisjes van voor 1900, een enkele fabriek, wat bedrijfjes en een
school: op de hoek van de Diepenveenseweg is nog steeds smid Scheuter gevestigd,
met destijds daarnaast de pottenbakkerij van Janssen - de gebouwen staan er nog.
In het nieuwere gedeelte van de straat dreef Van Dijk vroeger zijn kapperszaak, de
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Afbeelding 1. De Ooievaarstraat, gezien vanaf de Enkstraat, rond 1905.
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vermaarde Drukkerij 'De Usel' stond er en de Handelsschool was er gevestigd. Nog
steeds staan er prominent de schoolgebouwen van de Enkschool en de Julianaschool,
al hebben die de ingang aan een parallelstraat, de Enkdwarsstraat.
Toch draagt de straat de naam van geen van deze fabrieken, bedrijven of scholen, maar
is hij vernoemd naar een fabriek waarvan in het straatbeeld niets terug te vinden is.

Een etiket
Overblijfselen van de fabriek zijn dus niet fysiek in het straatbeeld te vinden, maar ze zijn
er wel, al moet je er flink naar zoeken. Zo kocht ik ooit op een verzamel beurs dit etiket:
'Tanda endast mot ladans plan!' In de jaren tachtig van de negentiende eeuw kon dat
nog: aanwijzingen voor een veilig gebruik van lucifers op een doosje afdrukken in een
taal, het Zweeds, die slechts weinigen in Nederland konden lezen.

Sailands Tandsficksfabriks
Afbeelding 2. Etiket van de luciferfabriek
'De Ooievaar' uit de periode 1883-1887

Tanda endast mot ladans plan
Goede lucifers komen uit Zweden. Dat was vroeger at niet anders. Dat er dan in de kleine
fabriek in Deventer op de roem van die grote broers uit Zweden meegelift wordt, is niet
zo verwonderlijk. De Zweedse taal op het doosje straalt vertrouwen uit. En ach ja, dat men
de aanwijzingen voor een veilig gebruik - ontvlammen alleen op het geprepareerde strijkvlak - niet kon lezen, nam men maar voor lief. Er waren wel meer Nederlandse luciferfabrieken die op deze wijze reclame maakten.
Met de 'Sailands Tandsticksfabriks' wordt niet meer en niet minder de luciferfabriek in
het Sallandse Deventer bedoeld. En voor de duidelijkheid: 'paraffinerade sakerhets tandstickor' zijn geparaffineerde veiligheidslucifers.
Links op het etiket staat het wapen van Nederland afgebeeld en dat van Overijssel met de
leeuw in een goudgeel veld met een golvend blauwe band - de Usel. Rechts de wapens
die bij de stad Deventer horen: het witrode wapen van de bisschop van Utrecht en het
wapen van de keizer van Duitsland met de zwarte adelaar op een goudgeel vlak. In het
midden een ooievaar, het beeldmerk van de fabriek.

De u i t v i n d i n g van de l u c i f e r
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Een lucifer is een klein houtje met een ontvlambare kop waarmee vuur gemaakt kan
worden.3 De Chinezen kenden 'het lichtbrengende staafje' al in de oudheid. Maar zoals
dat met meer uitvindingen het geval is geweest, moest de lucifer eerst 'opnieuw' uitgevonden worden, voordat hij - toen de tijd er rijp voor was - wereldwijd in gebruik
kon worden genomen.4
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De Romeinen gebruikten houtsplinters die in gesmolten zwavel werden gedompeld. Zij
werden met bestaand vuur tot ontbranding gebracht en gebruikt orn vuur naar andere
plaatsen over te brengen.
In 1805 maakt J. Chancel de dompellucifer.5 Deze allumettes oxygenées met zwavel en
kaliumchloraat moesten ondergedompeld worden in zwavelzuur voordat ze tot ontbranding kwamen. Maar orn nu voortdurend met zwavelzuur op zak te moeten rondlopen...
In 1827 experimenteert J. Walker met de strijklucifer. Hij ontdekt dat een mengsel van
kaliumchloraat, antimoonsulfide en stijfsel aangebracht op een kartonnetje kan ontvlammen
als je het langs schuurpapier wrijft. Walker vervangt het karton al gauw door houtjes, die
hem geleverd worden door het plaatselijke armenhuis. Al snel vervaardigen ook andere
scheikundigen vergelijkbare producten. S. Jones gebruikt in 1828 voor het eerst het woord
'lucifer1- lichtdrager. In 1832 ontwerpt C. Sauria een lucifer met witte fosfor, zwavel, kaliumchloraat en gom. Deze lucifer kon al bij geringe wrijving ontbranden, bijvoorbeeld door
hem langs de muur of je schoenzool te strijken. Het nadeel was echter dat bij de productie
zeer schadelijke fosfordampen vrijkwamen.
De ontdekking dat witte fosfor door sterke verhitting in het minder giftige rode fosfor kan
worden omgezet, maakt de weg vrij voor een veiliger productie van lucifers. Toch blijven
de eerste lucifers onpraktisch in gebruik, omdat ze snel tot zelfontbranding konden overgaan. Uiteindelijk wordt in Zweden hiervoor een oplossing gevonden. G.E. Pasch vindt
in 1844 de veiligheidslucifer uit. Hij ontwikkelt een kop bestaande uit kaliumchloraat die
door wrijving op een speciaal geprepareerd vlak tot ontbranding gebracht kan worden.
J.E. Lundström en A. Sjöberg slagen er daarna in om de veiligheidsiucifer industrieel te
vervaardigen. Zij patenteren de lucifer in 1855 en presenteren op de wereldtentoonstelling
in Parijs hun product.6 Sindsdien is de lucifer vooral bekend als een Zweeds product.
In Groot-Brittannië komen lucifer matches op de markt. De Nederlandse naam is daarvan afgeleid. De oude benaming, vuur- of zwavelstokje, is in onbruik geraakt.

Het productieproces

61

Al gauw maakt men lucifers van populierenhout. Deze snelgroeiende bomen hebben het
voordeel dat ze 25 jaar na aanplant al gekapt kunnen worden. Buiten de fabriek ontdoet
men de bomen van hun bast en worden ze in ronde blokken gezaagd. Na droging schilt
men ze met een schaaf ter dikte van de houtjes, waarna er houtjes uit gehakt worden.
De houtjes klemt men vast in houten frames, waarbij ervoor gezorgd wordt dat ze een
paar centimeter boven het frame uitsteken. De frames met de houtjes worden daarna
eerst in zand gedompeld om tot een goede hechting van de ontvlarnvloeistof te komen.
Vervolgens worden de frames met de houtjes omgekeerd in een verwarmde bak met
vloeibare ontvlarnvloeistof gehouden. De blokken worden dan in droogschappen geplaatst,
waar de zwavelkopjes kunnen stollen en uitharden. Tot slot worden de blokken losgeschroefd en kunnen de lucifers verpakt worden.7
in Amerika werden lucifers vooral in platte 'luciferboekjes' verkocht. In Nederland worden
lucifers voor het merendeel verpakt in spaanhouten doosjes met schuitjes. Deze zijn tot
1970 gemaakt van fineerhout dat beplakt werd met papier, waarbij op de zijkanten van
de schuifjes strijkvlakken aangebracht werden en op de bovenzijde een etiket.
Ook het hout voor de doosjes werd in de fabriek geschaafd. De dunne bladen werden
op bepaalde plekken ingesneden, zodat de doosjes en schuiven gemakkelijker te vouwen
waren.
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Er zijn luciferdoosjes gemaakt in verschillende maten. Ook zijn tien of twaalf doosjes in
verzam e (verpakkingen verkocht. Die kregen vaak een pakmerk.
De doosjes werden voorzien van etiketten, die uitgegroeid zijn tot de belangrijkste vorm
van reclamevoering in de branche.

De Nederlandse l u c i f e r i n d u s t r i e 8
Al in het midden van de jaren vijftig van de negentiende eeuw kent Nederland de productie
van lucifers. Het betreft een ambachtelijke werkplaats in Den Haag.
Een meer industriële productie ontstaat in 1870. In dat jaar wordt er in Eindhoven door de
bankier C. Mennen en zijn zwager E. Keunen een luciferfabriek geopend en in Teteringen,
in de buurt van Breda, volgt in hetzelfde jaar een tweede fabriek, in die tijd is in het
Brabantse land de arbeid goedkoop en is ter plekke de grond geschikt voor de teelt van
populieren. De fabriek in Eindhoven start rnet tweehonderd personeelsleden. In 1885
werken er al negenhonderd mensen.
Ook in de omgeving van Apeldoorn zijn er activiteiten te melden. In Wenum start fabrikant
Hoogendijk in 1873 een fabriekje op het landgoed 'De Rotterdamsche Kopermolen' Dit
fabriekje wordt in 1877 verplaatst naar Wormen, ook een gehucht in de buurt van Apeldoorn.
Mennen & Keunen in Eindhoven bouwen in 1875 een tweede fabriek en krijgen in 1880
concurrentie in de stad van een derde luciferfabriek, opgericht door Vissers & Langemeijer.
Al in 1884 nemen Mennen & Keunen deze fabriek over.
In 1883 wordt in Amersfoort aan de oevers van de Eem de luciferfabriek 'De Eem' van de
firma Beuker & Van der Valk geopend. In 1885 krijgt Breda een tweede fabriek wanneer
C. Loyens in 'De Vlinder' begint met de productie van lucifers.

Een u c i f e r f a b r i e k in Deventer
Ook in Deventer wordt een luciferfabriek gebouwd. In het register van bouwaanvrage9
wordt gewag gemaakt van de stichting van de fabriek en in het jaarverslag van de burgemeester en wethouders van 1881 lezen we in het hoofdstuk over nijverheid en handel
dat 'het afgeloopen jaar o.a. hier zijn opgericht (...) eene fabriek in Zweedsche lucifers' 10
De in 1853 vermoedelijk in Culemborg geboren Fritz de Leuw schrijft zich op 9 augustus
1879 als koopman en onder de naam Frederik de Leeuw in het bevolkingsregister in
Deventer in.11 Hij komt dan met zijn in Keulen geboren vrouw Henriëtte Kersten en zijn pas
geboren zoon over uit Düsseldorf.12 Opmerkelijk is dat De Leuw zich in de luxe Polstraat
vestigt - tussen de Oude Manhuissteeg en het Grote Kerkhof - waar hij notabelen en
rijke kooplieden als de fabrikant H.J. Ankersmit en R.A. van Otterbeek Bastiaans tot zijn
directe buren mag rekenen.13 Vermoedelijk huurt hij hier een woning want De Leuw
wordt wel als bewoner, maar nergens als eigenaar genoemd.
Op 18 april 1881 schrijft hij een brief aan de gemeenteraad, waarin hij toestemming vraagt
om een fabriek van 'Zweedsche lucifers' op te richten. Hij denkt dat hij op de enk - buiten
de Brinkpoort en wel op het perceel 149a, groot 44 aren en 50 centiaren - een geschikte
plek gevonden heeft. Het betreft een nog grotendeels onbebouwd gebied tussen de stad
en de Holtermansmolen.
In de brief vraagt hij B en W hem de grond voortvarend en tegen een billijke prijs te
verkopen, zodat hij nog datzelfde voorjaar met de exploitatie kan beginnen.14 Het stads-
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Afbeelding 3. De enk met de Holtermansmolen, gelegen ten noordoosten van de stad, buiten de
Brinkpoort, rond 1880.15
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bestuur is zeker geen traagheid van reactie te verwijten. B en W geven namelijk al een dag
later de opzichter der landerijen de opdracht om de zaak te onderzoeken. Op 20 april
schrijft deze terug:
'f...) Dat perceel land is in huur bij J. Hilbert van af 1 januari 1881 tot 31 december 1889
voor ƒ 62,- 's jaars d.i. tegen ruim ƒ 139,- per hectare kadastraal bekend Gemeente
Deventer sectie B no 1752 gedeeltelijk en in het register der eigendommen, onder no 149a
het eerste gedeelte van het 12e perceel van de Schurenakkers. Indien er geene bezwaren
bestaan tegen de oprigting van de bedoelde fabrijk, dan meen ik U mijn Meeren, te moeten raden, het verzoek toe te staan, om ook langs dien weg de industrie zooveel mogelijk
te bevorderen, en wel onder anderen, onder de volgende voorwaarden. De koopprijs
van het land te bepalen tegen ƒ 5000,- per hectare, zoodat die dan bedragen zou 44,50
x ƒ 5000,- = ƒ 2225,00 mef vergunning om het eerder dan 1 januari 1882 in gebruik te
nemen, in dien hij dit schikken kan met den huurder, die het voor dien tijd niet behoeft
af te staan, zonder bezwaar voor de Gemeente. Wordt nu daartoe besloten dan volgt
hieruit: A: de huur op te zeggen aan J. Hilbert voor 1 juli of en B: over het jaar 1881
dien huurder de helft van den huurprijs te korten en hem dus voor dat jaar geen ƒ 62,maar slechts ƒ 31,- te laten betalen wegens voortijdige afstand van het land.'16
Al op 4 mei wordt er in het stadhuis een zitting gehouden, teneinde de belanghebbenden
gelegenheid te geven tot het inbrengen van bezwaren tegen het verzoek. Er verschijnt
echter niemand ter zitting.17 De dag daarop schrijft ook de gemeentelijke bouwmeester,
W.C. Metzelaar, dat hij tegen het oprichten van de fabriek geen bezwaren ziet, als er aan
een aantal verordeningen voldaan wordt, zoals de eis dat het gebouw minstens 5 meter
uit het hart van de omliggende wegen wordt geplaatst.18
De verkoop van de grond levert in de gemeenteraad nog wel wat discussie op. In het
'Verslag der Handelingen van den Raad' lezen we:
'Adres van den heer F. de Leuw van den 18 April j!., houdende verzoek om hem een stuk
grond in de Schurenakkers te verkoopen, om daarop eene fabriek van Zweedsche lucifers
te bouwen.'
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De heer Van Delden (een raadslid) merkt op dat men:
'(...) met het oog op den vrijkomende vestinggrond, om dien op een behoorlijken prijs te
houden en niet zich zelven in de wielen te rijden, elders gelegen grond niet te gemakkelijk
en te goedkoop moet afstaan en hij daarom ook alleen in dit bijzondere geval vóór zal
stemmen, dewijl eene lucifersfabriek licht in den brand geraakt en zij daarom op een
afgelegen terrein dient te staan. Om nu evenwel zeker te zijn dat op den te verkoopen
grond ook een dergelijke fabriek zal worden opgericht, wenscht spreker aan den verkoop
de voorwaarde te verbinden dat deze overeenkomst van koop en verkoop wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat, zoo niet vóór den 1 Juni 1882 op het verkochte perceel eene fabriek van Zweedsche lucifers in exploitatie is gebracht, deze overeenkomst vervalt, en alles weder in den thans bestaanden toestand moet worden teruggebracht op kosten des koopers, met teruglevering aan de gemeente Deventer van het
verkochte perceel, en verdere vergoeding van kosten, schaden en interessen aan die
Gemeente door den kooper.
De Voorzitter is het volkomen met den heer van Delden eens dat alleen in bijzondere
gevallen dergelijke stukken grond moeten verkocht worden. Die reden bestaat hier in het
brandgevaar, terwijl wat den prijs betreft, het vorige jaar ook nog een stuk grond tegen
Afbeelding 4. Detail van een kaart uit 1889, met het perceel van de luciferfabriek in de cirkel.
Links op het perceel is de loods ingetekend die in 1884 gebouwd is, rechts de fabriekspanden
uit 1881 en 1882.
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50 cent de centiare verkocht is. Met a.s. [algemene stemmen] wordt daarop besloten het
verzoek onder bovengenoemde en nog eenige nadere voorwaarden toe te staan.'19
De Leuw vestigt de brandgevaarlijke fabriek in het buitengebied van de oude stad, aan
de grindweg naar Diepenveen. Op een kaart uit 1889 (afbeelding 4) wordt de straat aangeduid rnet 'Galgenbeltweg' Het perceel is zo'n 30 meter breed en zo'n 80 meter lang.
Vergelijken we de ligging van de fabriek op de kaart met de huidige situatie, dan is de
Galgenbeltweg herkenbaar als de tegenwoordige Diepenveenseweg en is de fabriek
gesitueerd op het terrein waar nu een aantal arbeidershuisjes staat op de hoek Ooievaarstraat-Diepenveenseweg, tegenover de smederij van Scheuter.
Bezwaren tegen de brandgevaarlijke fabriek worden er niet ingediend, zoals dat overigens
in andere steden wel regelmatig gebeurt. Zo is in Roermond in 1881 'eene inrichting tot
de vervaardiging van ongevaarlijke lucifers' gepland, maar de buren in het centrum van
de stad maken met succes bezwaar. De fabriek moet uitwijken naar een buitengebied.20
In het besluit van B en W van 12 mei 1881 wordt ook nog iets gezegd over de voorgenomen productiewijze:
'(...) Aldaar zullen worden vervaardigd zoogenaamde Zweedsche lucifers, waartoe de
g rond materialen van elders worden aangevoerd. De werkzaamheden zullen zich dus
hoofdzakelijk bepalen tot het bereiden van het chemisch mengsel voor de koppen der
houtjes, van de houtjes zelf, van de doosjes met de zijvlakken, enz. In een der lokalen
zal een steenen fornuis worden gemetseld met ijzeren bakken om, met zand gevuld,
de houtjes voor het ontvangen van latere bewerking door verwarming voor te bereiden.
Stoomkracht wordt voorloopig niet aangewend, ornschoon de machines voor later aan
te brengen stoomkracht, geschikt zijn. Kerken, scholen of inrichtingen voor ziekenverpleging zijn binnen den omtrek van 200 meter niet aanwezig (,..)'21

De u c i f e r f a b r i e k aan de D i e p e n v e e n s e w e g
De te bouwen fabriek is eenvoudig van opzet. Het gebouw meet 8,50 bij 10 meter, telt
op de begane grond vijf vertrekken, elk met een hoogte van 3,50 meter. Het gebouwtje
krijgt een tweede verdieping met een beperkte hoogte van 1,90 meter. Verder wordt het
met twee puntdaken gebouwd.
Afbeelding 5a. Plattegrond en doorsnede van het eerste fabrieksgebouw uit 1881,22
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Afbeelding 5b. Voor- en achteraanzicht van het eerste fabrieksgebouw uit 1881,22

In grote fabrieken als bij Mennen & Keunen in Eindhoven is er al vanaf het begin sprake
van industriële productie. In Deventer zal, gezien de grootte van het eerste gebouwtje,
sprake zijn geweest van een werkplaats met een beperkt aantal arbeiders waarbij de
productie grotendeels handmatig plaatsvond. Naast een bedrijfsleider en enkele volwassen mannen zal de werkplaats ook bevolkt zijn geweest door enkele kinderen in
de leeftijd van twaalf tot zestien jaar.23
Afbeelding 6. Interieur van een luciferfabriek rond de eeuwwisseling/
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Vermoedelijk zullen de vijf vertrekken op de begane grond gebruikt zijn voor de volgende
processen. In een van de ruimtes zal een zaagmachine gestaan hebben waar het populierenhout tot houtjes gezaagd werd. In een andere ruimte zal een 'tunk- of sophaard'
gestaan hebben. Daar werden de houtjes voorzien van een kop. Zo'n haard was een
soort verwarmde dompelplaats, bestaande uit een granieten plaat, die aan de onderkant
verwarmd werd tot een temperatuur die hoog genoeg was orn de kopstof de juiste viscositeit te geven. De blokken waarin de houtjes gespannen werden - de dopramen - werden
in het bad met kopstof geplaatst en daarna in de drogerij te drogen gehangen. De dopramen werden gevuld met houtjes op een zogenaamde rangeermachine. En die machine
zal vermoedelijk in een aparte ruimte gestaan hebben.
Ook zal er een ruimte geweest zijn waar de doosjes en schuitjes met strijkvlakken geprepareerd werden. Verder zal er in het fabrieksgebouwtje vermoedelijk een pakkamer
en een kantoortje geweest zijn. Wellicht is er ook een apart laboratorium geweest, waar
aan het product verder ontwikkeld kon worden. De lage etage zal vermoedelijk voor
opslag van producten en grondstoffen gebruikt zijn.
Onduidelijk is hoe de machines aangedreven werden. Van de grotere luciferfabrieken
in het land is bekend dat er stoo maand rij ving was. Al was er ook daar nog veel sprake
van handwerk.
De Leuw heeft onmiskenbaar de aanzet tot de bouw van de fabriek gegeven. Toch
wordt hij niet genoemd in de koopakten. Hij houdt het snel voor gezien. Hij laat zich op
7 februari 1882 uit het bevolkingsregister van de stad uitschrijven en verhuist met zijn
gezin naar het buitenland.
Opmerkelijk is dat hij het idee en de plannen voor de fabriek overdoet aan een buurman
uit de Polstraat, Rudolf Abraham van Otterbeek Bastiaans en zijn broer Hendrik Willem
Jan. Uit de kadastrale legger valt namelijk op te maken dat het niet De Leuw is die de
grond van de gemeente koopt, maar de broers Van Otterbeek Bastiaans.25 Of hier sprake
is van burenhulp, van koopmansgeest of van handelen met voorkennis zal wel nooit
opgehelderd worden.
Rudolf Abraham van Otterbeek Bastiaans is in 1850 in Deventer geboren. Hij trouwt rnet
Christine van Calcar, een telg uit de bekende Deventer doopsgezinde familie Van Calcar.
Rudolf woont met zijn gezin in het pand Polstraat E 2088, kadastraal nummer 1349.
Zijn broer, Hendrik Willem Jan, is in 1855 geboren. Hij verblijft van 1875 tot 1878 in
Delft, vermoedelijk voor zijn studie. Als hij in 1882 samen met zijn broer het perceel
van de fabriek van de gemeente koopt, staat hij te boek als inspecteur van de gasfabriek
in Utrecht.26
Van Otterbeek Bastiaans kennen we als een Deventer koopmansfamilie. Rudolf en Hendrik
zijn zonen van Hendrik Gerhard van Otterbeek Bastiaans.27 Hij was een koopman in
koloniale waren. De familie bezat in het midden van de negentiende eeuw diverse panden
aan de westzijde van de Polstraat, tussen de Oude Manhuissteeg en het Grote Kerkhof.
In 1858 laat de familie de pakhuizen Polstraat 4-6 bouwen. De initialen van de zonen R.A.
en H.W.J. zijn in natuursteen vereeuwigd. Zij waren op acht-, respectievelijk driejarige
leeftijd de officiële eerstesteenleggers.
De fabriek van 'Zweedsche lucifers' van De Leuw gaat in 1882 als de firma R. van Otterbeek Bastiaans & Co. verder.
In september van dat jaar stemt het stadsbestuur erin toe dat de luciferfabriek uitgebreid
wordt. De aanbouw bestaat uit een portaal en een werkplaats van zo'n 11 bij 4 meter. In
de werkplaats, die op de bouwtekening als ververij aangeduid wordt, wordt onder andere
een stookplaats aangebracht. De werkplaats krijgt een externe schoorsteen.
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Afbeelding 7 Doorsnede,
eindgevel van de aanbouw
en plattegrond van de
fabriek en de aanbouw
in 1882.28

Uit de tijd na september 1882 waarin de firma Van Otterbeek Bastiaans & Co. heet,
stamt deze reclame-uiting van de fabriek. Op het etiket van de firma 'R.v.O.B. & Co.
_^
wordt melding gemaakt van 'Zweedse' lucifers,
om de potentiële klanten er toch vooral op
DEVENTER F A B R I E K
attent te maken dat hier 'veiligheidslucifers'
gemaakt worden, volgens het in Zweden
uitgevonden procédé.
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Afbeelding 8. Een etiket van de firma R. v. Otterbeek
Bastiaans & Co., uit 1882 of 1883.
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B a s t i a a n s & Co d e w e i j
De luciferfabriek kent in de beginfase snelle wijzigingen in het management. Amper een
jaar later, in 1883, wordt Jacobus Albertus Coldeweij medefirmant van Hendrik Willem Jan
van Otterbeek Bastiaans.29 Het lijkt erop dat zijn broer Rudolf Abraham zich dan uit de
fabriek teruggetrokken heeft. Vanaf 1883 gaat de fabriek verder onder de naam Bastiaans
& Coldeweij. Dan wordt ook voor het eerst de naam 'De Ooievaar' gehanteerd.
Coldeweij is geen onbekende in Deventer. Jacob Albertus Coldeweij is geboren in 1846.
Hij trouwt met de uit een Deventer doopsgezinde familie stammende Anna van Delden.30
Coldeweij woont op de hoek Lange Bisschopstraat-Korte Assenstraat en is directeur van
de daar gevestigde koekfabriek Bussink. Hij is een enthousiast fietser en is in 1871 een
van de oprichters van de Deventer vélocipèdeclub 'Immer Weiter'.31

OP DE LTTCIFERSFABRIEK.
,»F, OOIEVAAR"
worden tegen flink lOOQ.

Afbeelding 9. Personeelsadvertentie van de
firma Bastiaans & Coldeweij uit 1884.32

Kinderen gevraagd.
(2388)

Naar de were d t e n t o o n s t e l l i n g in A m s t e r d a m in 1883
De nieuwe firmanten timmeren flink aan de weg. De beeltenis van 'De Ooievaar' wordt in
mei 1883 afs handelsmerk gedeponeerd.33 En vol vertrouwen wordt in 1883 hun product
ingezonden naar de wereldtentoonstelling in Amsterdam. Er zijn overigens maar liefst
44 luciferfabrieken van over de hele wereld die hun lucifers inzenden.
De 'Zweedsche lucifers' uit Deventer worden niet bekroond. Toch is het bedrijf trots op
het product en wordt er flink reclame gemaakt. Er wordt een luciferdoosje uitgegeven
voor de bezoekers van de tentoonstelling met een plattegrond van Amsterdam. Op het
doosje is het embleem met de ooievaar te zien. Het verhaal gaat dat directie, bedrijfsleiding, arbeiders en jongens met de trein naar Amsterdam geweest zijn om de tentoonstelling in het Volkspaleis, en natuurlijk vooral de eigen stand, te bezoeken.34
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Afbeelding 10. Reclame van 'De Ooievaar' uit 1883 met op de voorzijde de plattegrond van
Amsterdam en een index van bezienswaardigheden op de achterzijde.
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Afbeelding 11 (rechts). Advertentie voor de luciferfabriek Bastiaans & Coldeweij uit 1884.35
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Afbeelding 12. Serie reclame-etiketten van de luciferfabriek 'De Ooievaar' te Deventer.

Een p y r o g è n e van de fabriek 'De Ooievaar
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Ten fijde van de wereldtentoonstelling in Amsterdam in 1883 laat de directie van
'De Ooievaar' bij het Deventer terracottabedrijf Grolleman & Nierdt aan de Lagestraat
in Deventer een aantal aardewerken pyrogènes of lucifershouders maken.
Postma35 beschrijft een exemplaar in zijn boek over lucifershouders aldus:
'Deze is gemaakt in de vorm van een klein bosje bestaande uit drie bomen. In de voet
van de houder is op drie plaatsen, in reliëf en in kleur, een boomstam aangegeven; in de
vlakken tussen deze drie stammen zijn de ruwe strijkvlakken aangebracht. Bovenin de
versmolten kruinen van de drie bomen is een reservoir voor de lucifers uitgespaard. Aan
de onderzijde van het exemplaar is het blindmerk G & N (Grolleman & Nierdt) te zien en
het productnummer 305. Bovendien is er een beeldmerk in de vorm van een groot ovaal
met de beeltenis van een staande ooievaar met de kop naar rechts. In een smalle band
rondom dit ovaal staat: "Lucifersfabriek De Ooievaar. Bastiaans & Coldeweij, Deventer.
Gedeponeerd fabrieksmerk" Van deze lucifershouder zijn ook exemplaren bekend zonder

R.F Berends
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Afbeelding 13. Lucifershouder van 'De Ooievaar' en een detail met het embleem van een ooievaar,
gemaakt in 1883-1884 bij Grolleman & Nierdt (G & N) te Deventer.

het embleem met de ooievaar. Hieruit kan geconcludeerd worden dat Grolleman & Nierdt
de lucitershouder ook zelf op de markt heeft gebracht en niet alleen als reclameobject
voor de luciferfabriek. De lucifershouder met reciame van 'De Ooievaar' is zowel op de
markt gebracht in een uitvoering voor paraffinelucifers als voor veiligheidslucifers.37
De luciferfabriek van Bastiaans & Coldeweij werkt met verkooppunten in het land. Eén
zo'n verkooppunt bevindt zich in Groningen bij C. Pikkers & Co. Zij adverteren in 1883
en 1884 in de Provinciale Groninger Courant als verkooppunt van pakjes lucifers. Er is
sprake van pakjes van driehonderd stuks. Ook melden zij dat de 'smaakvolle luciferpotten'
weer op voorraad zijn.
Afbeelding 14. Advertenties voor de luciferpotten van de luciferfabriek 'De Ooievaar'.38

V E E ï^ T Ë S K B E T G R D l f i ,
een zeer gemakkelijk middel om KACHELS schier onmidcieliik aan te makao, aanmerkelijk verlaagd in prijs;
voorts beste VUURMAKERS vaa SCHAKEL, BLÜMËER& ea anderen.

De beste LtlCIFËRS met GEELE KOPPEN
van de Deventer fabriek DE OOIEVAAR, zoo ook hare
LUCIFERSPOTTEN zijn weer in voorraad.

l LUCIFERSFABRIEK |
„DE OOIEVAAR"
van BASTIAAANS & COLDEWEY te Deventer. Hoofddepot bij C. BIKKERS & CO. te Groningen.
De EdTCIFJEKIB ia pakjes van dezü fabriek, speciaal
ingericht voor hnlshondelUk gebruik, zijn bijzonder aan te bevelen voor ïLantnt-cn, Motel* ,
Xfoffiehtiiseit
ena. De pakjes bevatten ongeveer
300 Et.uks , waarvan geen enkele weigert,. nagloeit of
het kopje laat vallen.
De bierbij behoorende smaakvolle, potten, zijn
vooriièn van STRI3KVLAKTE en g e d e p o n e s r d
FABRIEKSMEBK.
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Afbeelding 15. De luciferfabriek in Deventer (rechterdeel) met de in 1884 bijgebouwde loods.
Het etiket is uit de periode 1887-1889.

In mei 1884 wordt een aanvraag goedgekeurd voor een verdere uitbreiding van de fabriek.39
Aan de noordwestelijke kant van het perceel wordt een gesloten houten loods gebouwd
van ruim 10 bij 5 meter/0
Op dit etiket, vermoedelijk uit 1887 waarop ook de fabriek 'De Eem' uit Amersfoort
te zien is, wordt de fabriek 'De Ooievaar' afgebeeld. De tekening komt redelijk overeen
met de werkelijkheid. We zien op de voorgrond de Diepenveenseweg en kijken over het
fabrieksterrein naar het noordwesten. Op de voorgrond het gebouwtje met twee puntdaken uit 1881 links daarnaast de uitbouw uit 1882 en in de verte de in 1884 gebouwde
houten loods. Alleen de hoge schoorsteen correspondeert niet met de plaats waar hij
in 1882 op de bouwtekening ingetekend is.

Het einde van de f a b r i e k in D e v e n t e r nabij
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In 1887 komen verschillende luciferfabrieken in Nederland in financiële problemen.
Ad Jansen41 wijt dit aan overcapaciteit en groeiende import. Met narne fabrieken uit
Duitsland en Zweden roeren zich op de Nederlandse markt.
De vraag naar het nieuwe product groeit weliswaar, maar de capaciteit van de fabrieken
nog vlugger. Bovendien is de prijs van lucifers voor veel mensen nog een grote hindernis.
Slechts in gegoede kringen wordt er gebruikt van gemaakt. Tot in het begin van de
twintigste eeuw blijven tondeldoos en zwavelstok als middel om vuur te maken bij
arbeiders en op het platteland in gebruik.
De afzetproblemen leiden ertoe dat de luciferfabrieken in Eindhoven (Mennen & Keunen),
Deventer (Bastiaans & Coldeweij), Apeldoorn (Hoogendijk, Fromberg & Co.) en Amersfoort
(Beuker & Van der Valk) fuseren tot de NV Vereenigde Nederlandsche Lucifersfabrieken

R.F Berends
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Afbeelding 16. Luciferetiket van de fabriek 'De Ooievaar' uit de periode 1882-1887 Dit etiket
heeft een flink formaat, vermoedelijk werden deze etiketten gebruikt voor grotere verpakkingen
dan de gebruikelijke doosjes. Het etiket is gedrukt bij de Deventer drukkerij Münninghoff.
Afbeelding 17 Een etiket van de VNLF uit de tijd na 1887 met de ooievaar als beeldmerk.
Afbeelding 18. Het embleem van 'De Ooievaar' op vierkante etiketten. Vermoedelijk hebben
deze in de doosjes gelegen ter bescherming van de koppen van de lucifers.

(VNLF). De sanering was noodzakelijk om de groeiende concurrentie uit het buitenland
het hoofd te bieden.
Het besluit tot fusie van de fabrieken wordt genomen op 1 december 1887 Koninklijke
goedkeuring wordt verkregen op 13 december en de stichtingsakte van de VNLF passeert
bij notaris Fens te Eindhoven op 14 januari 1888.42 De fabriek in Eindhoven was de
grootste. Het lag daarom voor de hand dat daar het hoofdkantoor gevestigd werd.
De fabriek in Amersfoort wordt in 1887 gesloten. Deventer blijft nog in bedrijf tot 1889,
Apeldoorn tot 1892. Zolang de locatie Deventer nog produceert (1887-1889) hanteert
de VNLF nog het beeldmerk van 'De Ooievaar' in zijn etiketten.

Hoe het de l u c i f e r i n d u s t r i e in N e d e r l a n d verging
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Zoals al geconstateerd, was de concurrentie groot. Inmiddels waren er in meerdere steden
luciferfabriekjes gesticht. Dat aantal moest gesaneerd worden. De fabriek in Breda wordt
door Loyens in 1907 aan Eras en Paulsen verkocht. Deze laatste is de uitvinder van de
doosvulmachine. Loyens begint in 1916 een nieuwe fabriek in Roosendaal. Na vier jaar
verkoopt hij ook deze fabriek, ditmaal aan de Zweed l. Kreuger. Kreuger probeert een
monopoliepositie op te bouwen in de luciferindustrie. Binnen enkele maanden brengt
Kreuger verschillende luciferfabrieken in Nederland onder in de Vereenigde Hollandsche
Lucifersfabrieken (VHLF). De productie van de VHLF in Roosendaal en Teteringen wordt
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beëindigd. Wat overblijft wordt uiteindelijk opgenomen in het concern Swedish Match.
In Weert wordt in 1936 door een medewerker uit Eindhoven, Frans Otten, nog een nieuwe
fabriek gebouwd.
Als de VHLF in 1967 in Eindhoven een tweede fabriek bouwt, stopt de productie in de
oude fabriek in Breda en ook in de fabriek in Weert. Tot 1979 wordt er dan alleen nog in
de 'lichtstad' Eindhoven geproduceerd. Uiteindelijk zal ook daar, in 1979, de productie van
lucifers beëindigd worden, waarmee er een einde komt aan deze industrietak in ons land.

De bouw van a r b e i d e r s w o n i n g e n
De productie is in Deventer in ieder geval in 1889 gestopt. De fabrieksgebouwen worden
in hetzelfde jaar afgebroken. Het perceel blijkt gewild. Ligt de fabriek bij de bouw in 1881
nog in betrekkelijk open terrein, amper acht jaar later rukt de stad hier op. De behoefte
aan woningen buiten het nauwe, middeleeuwse centrum van de stad is groot. Aannemer
W.A. Korteling breekt de fabriek af en bouwt er vervolgens vijf arbeiderswoningen.
Hij situeert de woningen op het zuidoostelijke deel van het perceel, op de hoek van de
Diepenveenseweg. Eén huis krijgt de voordeur aan de Diepenveenseweg, de overige vier
aan de zijstraat.43 Deze zijstraat krijgt, zoals al gezegd is, in 1899 de naam Ooievaarstraat.
Een jaar na de bouw van de eerste woningen, in 1890, worden er aansluitend in de
Ooievaarstraat nog zes woningen gebouwd, tot aan het gangetje halverwege de huidige
straat. In 1891 volgen er nog acht huizen in het blok tot aan de Enkstraat.44 Het gaat
om particuliere woningbouw van vóór de woningwet. De rijtjeshuizen zijn onderkelderd
en hebben een zadeldak, met de nok parallel aan de straat.45
In de volgende decennia wordt de oude enk geheel volgebouwd met huizen. Er ontstaat
een wijk, ingeklemd tussen de spoordijk, de Boxbergerweg, de Diepenveenseweg en
de Hoge Hondstraat. En in die wijk krijgen nieuwe straten nieuwe namen. Naast de
Ooievaarstraat komt er ook een Reigerstraat en Adelaarstraat. Deze laatste straten
zijn gewoon vernoemd naar vogels.
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Noten
* Bij mijn zoektocht naar informatie over de fabriek ben ik in contact gekomen met de
vereniging van verzamelaars van lucifermerken. Het is een actieve vereniging van mensen
die serieus met hun verzameling bezig zijn, historisch onderzoek doen, een eigen blad
hebben en een eigen website onderhouden.
Ik wil de voorzitter van de vereniging, Ad Jansen, bedanken voor zijn hartelijke benadering.
Hij heeft mij ingewijd in de wereld van de Nederlandse luciferindustrie. Ik mocht gebruik
maken van zijn verzameling en van zijn nog niet gepubliceerde aantekeningen en dankzij
hem mag ik mij de bezitter noemen van een kostbaar kleinood: een lucifersmerkje van
de fabriek 'De Ooievaar' in Deventer.
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(1) in de volksmond wordt het gebied dat begrensd wordt tussen de spoorlijn naar Zwolle,
de Boxbergerweg, de Diepenveenseweg en de Hoge Hondstraat het 'Rode Dorp' genoemd.
Er is echter ook wat voor te zeggen deze wijkaanduiding te beperken tot de huizen 'met
de rode daken' binnen dit gebied. (2) In het 'Verslag der Handelingen van den Raad der
gemeente Deventer' over het jaar 1899, de 14de openbare vergadering van de raad op
maandag 25 September 1899, p. 302, lezen we: '27/1138: Met het oog op den geregelden
voortgang van het werk der aanstaande volkstelling zal het noodig zijn, dat aan enkele
straten en wegen namen worden gegeven. Wij hebben daarom de eer U voor te stellen
de volgende namen te geven aan de daarachter genoemde straten en wegen: (...) Ooievaarstraat aan de straat, die uit den Diepenveenschen weg Zuidoostwaarts loopt op het
perceel van de voormalige lucifersfabriek "de Ooijevaar" [bedoeld zal zijn de straat die
vanaf de Diepenveenseweg zuidwestwaarts loopt]. (3) Bron: http://nl.wikipedia.org/
wiki/Lucifer_(vuur) (geraadpleegd op 4 juli 2009). (4) Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/
Lucifer_(vuur) (geraadpleegd op 4 juli 2009). (5) Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Lucifer_
(vuur) (geraadpleegd op 4 juli 2009). (6) J.U. Postma, 2005, p. 21 (7) W. de Natris,
1982, p. 176. (8) In deze paragraaf is gebruikgemaakt van de tekst van Ad Jansen van de
Nederlandse 'Studie- en documentatiegroep Luciferetiketten'' http://home.versateladsl.
be/levenpie/nederl.html (geraadpleegd op 4 juli 2009). (9) Register van bouwaanvragen
1881 F. de Leuw, oprichten van een fabriek van Zweedsche lucifers, perceel no. 149a
buiten de Brinkpoort. (10) Verslag van B en W 1881 hoofdstuk Nijverheid en Handel:
'Wij kunnen alleen meedelen dat in het afgeloopen jaar o.a. hier zijn opgericht: 1e Eene
Fabriek van Zweedsche Lucifers. (11) Bevolkingsregister Deventer1 1859-79: deel 36,
blad 13 en 1879-'99: deel 11 blad 136. (12) In het bevolkingsregister wordt De Leuw in
1879 als Frederik de Leeuw ingeschreven. Als hij drie jaar later, op 7 februari 1882 zich
weer uitschrijft en vertrekt naar het buitenland, gebeurt dat onder de naam Fritz de Leuw.
(13) In het bevolkingsregister is te lezen dat het bij het huis van De Leuw om de percelen
E 2085 of E 2086 gaat, die corresponderen met de kadastrale nummers 1346 of 1347
en met de huidige nummers Polstraat 10 en 12. Aan het eind van de negentiende eeuw
wonen daar mensen zoals de koopman R.A. van Otterbeek Bastiaans (huidige Polstraat 2),
A.J. Cost Budde (huidige Polstraat 6) en M. Kronenberg (Polstraat 8) en de fabrikant
H.J. Ankersmit (Polstraat 12) en dokter P.C. Lindeboom. (14) Register van ingekomen
stukken 1881, nr. 617 (15) Www.deventerinbeeld.nl, nr. 000991 Op de website staat
het oorspronkelijke bijschrift van deze foto vermeld: 'Gezicht uit de Enk op de molen
van H.H. Lammers en de 7 hooibergen, afgebrand in 1879 tijdens het 14e Nat. Ned.
Zangfeest. Op de voorgrond LUC. fabriek de "Oceaan" (src). Tevens wordt hierop op de
website terecht commentaar geleverd: 'Dit oude bijschrift schept problemen: de molen lijkt
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eerder de Holtermansmoien (Klinkenbeltsweg) te zijn. Ook de naam van de luciferfabriek
is problematisch. In 1881 werd een dergelijke fabriek op de schurenakkers gesticht door
F. de Leeuw, spoedig overgenomen door de fa. Bastiaans & Coldewij. (16) Register van
ingekomen stukken 1881, nr. 617: brief van de opzichter der landerijen. (17) Register van
ingekomen stukken 1881, nr. 618: proces-verbaal. (18) Register van ingekomen stukken
1881 nr. 618: brief van de gemeentelijke bouwmeester. (19) Verslag der Handelingen van
den Raad der gemeente Deventer over het jaar 1881 de 9de Openbare Vergadering van
den Raad op Maandag den 9 Mei 1881, p. 168-169. (20) Ad Jansen, 2006. (21) Register
van ingekomen stukken 1881 no. 618, bijlage bij besluit van B&W van Deventer van den
12 mei 1881 no. 154/618. H.R. van Marie. (22) Los bewaarde bouwtekening 645 voor
perceel sectie B 1752, behorende bij raadsbesluit 12-5-1881 nr. 154/618 (microfiche
799). (23) In 1884 plaatst de fabriek van 7 juni tot 9 juli, dus ruim een maand, een aantal
personeelsadvertenties in De Koerier waarin om 'kinderen' gevraagd wordt (De Koerier,
weekblad aan volksbelang gewijd (Deventer: Rutering en Verrnandel). (24) Deze foto is in
1903 gepubliceerd in het boek van Aug. De Winne, Door arm Vlaanderen en vermoedelijk al eerder gemaakt. Het zal er in de fabriek in Deventer vergelijkbaar aan toegegaan
zijn. (25) Perceelsgewijze kadastrale legger 5073. (26) Perceelsgewijze kadastrale legger
5073. (27) Bevolkingsregister Deventer: 1859-'69: deel 8, blad 170 en 1879-'89: deel 11
blad 138. (28) Los bewaarde bouwtekeningen 818 voor uitbreiding van de luciferfabriek van
de tirma R. van Otterbeek Bastiaans & Co., perceel sectie B 1752, behorende bij raadsbesluit 17-8-1882, nr. 403/1293 en bouwtekening 833 bij raadsbesluit 28 september 1882,
nr. 474/1523 (microfiches 1055). (29) Perceelsgewijze kadastrale leggers 5194 en 4426.
(30) Bevolkingsregister Deventer: 1879-'99: deel 9, blad 128. (31) Www.deventerin
beeld.nl, nr. 011458. (32) De Koerier, zaterdag 7 juni 1884. (33) J.U. Postma, 2005.
(34) opgetekend tijdens een gesprek met Ad Jansen. (35) Adresboek Deventer 1884-'85.
(36) J.U. Postma, 2005, p. 99-102. (37) J.U. Postma, 2005, p. 99-102. (38) In de Provinciale Groningse Courant stonden deze twee advertenties van de luciferfabriek 'De
Ooievaar' van Bastiaans & Coldeweij. De eerste komt uit de krant van 3 september 1883
en de tweede uit de krant van 21 januari 1884. (39) In het verslag der Handelingen van
den Raad der gemeente Deventer over het jaar 1884, de 8ste Openbare Vergadering
van den Raad op Maandag den 26 Mei 1884, p. 95, lezen we: '19: Door Burg. En Weth.
Bij deze vergadering overgebracht adres van de heeren Bastiaans en Coldeweij van
den 28 April j.l. houdende verzoek om vergunning tot het bouwen van eene houten loods
bij hunne lucifersfabriek en door Burg. En weth. daaromtrent ingewonnen bericht van
den Bouwmeester van den 21 Mei j.l. De Voorzitter stelt voor het verzoek van de adressanten onder eenige nadere voorwaarden toe te staan. Met a.s. wordt hiertoe besloten.
(40) Los bewaarde bouwtekening 1009 voor de bouw van een gesloten loods. Perceel B
2698, behorende bij raadsbesluit 26-5-1884, nr. 21/656 (microfiche 1267). (41) Ad Jansen
(persoonlijke aantekeningen, 2009). (42) Ad Jansen (persoonlijke aantekeningen, 2009).
(43) Register van bouwaanvragen 1889: W.A. Korteling, Bouw vijf arbeiderswoningen op
terrein voormalige luciferfabriek De Ooievaar. Raadsbesluit 1889 nummer 988, microfiche
1950, kadaster B 3031 tekening 1583. (44) Register van bouwaanvragen 1890: W.A.
Korteling, Bouw zes arbeiderswoningen op terrein voormalige luciferfabriek De Ooievaar.
Raadsbesluit 1890 nummer 573, microfiche 2017 kadaster B 3896, tekening 1638. En:
Register van bouwaanvragen 1890: W.A. Korteiing, Bouw acht arbeiderswoningen op
terrein voormalige lucifersfabriek De Ooievaar. Raadsbesluit 1890 nummer 1053, microfiche 2060, kadaster B 3896, tekening 1678. (45) SIED, Fietsrouie 'De Oude Schil' en
'Raambuurt' van Deventer (Deventer 2000), www.sied.nl, p. 4.

