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VOORWOORD 
 
 
De herfst is al ver gevorderd.  
De tulpen zijn uitgebloeid 
Sinterklaas is al opweg naar Nederland. 
Het Nederlandse  voetbal staat op zijn dieptepunt (80% meer vakantieboekingen 

tijdens het E.K voor de Nederlandse reisbureaus! 😄) 
De boerenkool staat al hoog in de velden. 
De schaatsen worden geslepen. 
Het nieuwe jaar kijkt al om de hoek. 
 
We blijven de boerenkool en de nasi trouw en ik verheug mij op komende leuke 
Nederlandse activiteiten tijdens de donkere winter!  
 
Veel lees plezier in de nieuwe uitgave van het boekje. 
 

Dank je Gerard voor je moeite👍 
 
Groeten 
 
Barbara  
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AGENDA voor 2015 

 

25.11.2015   Boerenkool avond in het Stadthof 19:00 

 

08.01.2016  Nieuwjaarsborrel Stadthof 20:00 

                       Aansluitend kegelen 

 

16.03.2015  Algemene Ledenvergadering Stadthof 19:30 

                       Aansluitend nasi goreng genieten 

 

 

De borrelavond in het Stadthof trok geen belangstelling. 

Een alternatief is een borrel/biertje avond in de Kornhaus  Brauerei. 

Elke vrijdag treffen zich um 19:00 Nederlanders voor een gezellig onder ons met 

uitwisseling van gebeurtenissen in Nederland. 

Iedereen is van harte welkom. 

Voor informatie Henk van der Meij 071 855 85 30  
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TERUGBLIK 

 

03.05.2015 ontbijt op de Karren 

Het ontbijt op de Karren blijft voor een kern van onze verening nog steeds een 

aantrekkelijk evenement. Er waren op de ochtend van de 3. mei 13 deelnemers. 

Een bezoek aan de Karren is steeds weer de moeite waard. Naast het 

voortreffelijke ontbijt is er ook een ademberovend uitzicht over het Bodenmeer 

en het Rijndal. Ook bestaat de mogelijkheid, als het ontbijt wat te zwaar is 

uitgevallen, de ingenomen calorien te verwerken door naar beneden te 

wandelen. 

  

Bezoek slot Hahnberg. 

Voor het bezoek moesten een aantal criteria vervuld zijn. Van mijn kant waren 

dat het tijdstip, laat lente of vroeg zomer, dan is de tuin prachtig, en het moest 

droog zijn en van de slotbezitter moesten er minstens 10 personen aan deel-

nemen. Omdat door deze criteria de uitnodiging met een korte voorlooptijd 

plaatsvond, waren er beduidend minder deelnemers als 10. Zo moest het bezoek 

helaas worden afgezegd.  

 

Bezoek Parketfabriek Bauwerk Boen 

Sinds een half jaar had het bedrijf andere regels voor bezoekgroepen opgesteld. 

Het bond te veel personeel en veroorzaakte daardoor te hoge kosten. 

Verenigingen zoals drachtengruppen en muziekkorpsen, en onder zoiets vallen 

ook wij, werden niet meer rondgeleid. Misschien bestaat er het volgend jaar nog 

een nieuwe mogelijkheid. 

 

Fietstocht van 12. september 

Op de ALV had Ad voorgesteld een fiets tocht in de omgeveving te organiseren. 

Omdat het niet zeker was of daar belangstelling voor bestond, is er een doodle 
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rondvraag gestart. Er waren minstens 9 geïnteresseerde. Ook hier was er een 

criterium voor de doorvoering: Het moest redelijk goed weer zijn. 

Bij de uiteindelijk doodle aanmelding hadden zich 4 personen ingeschreven. 

De leeftijd van de deelnemers variërde tussen de 79 en de 84! 

Ad had een perfect parcoers uitgekozen. Alles vlak. We zijn gestart in Buriet, dan  

langs de Oude Rhein tot Rheineck en vandaar in het natuurresevaat in Oostenrijk 

langs het Bodenmeer naar Bregenz. Het was een prachtige fietstocht. Daar aan 

bijgedragen had ook de windstilte en de zon. Natuurlijk hebben we ook niet 

vergeten onderweg de inwendige mens te sterken. We hebben totaal 43 km 

gereden met een gemiddelde snelheid van 13 km/h.  Het is ons vieren zo goed 

bevallen, dat we na afloop besloten dit in 2016 te herhalen. 
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De Markthal in Rotterdam 

 

 
  
In het jaar 2009 besloot men in 

Rotterdam de grootste overdekte 

voedselmarkt van de hele wereld te 

bouwen. Typisch Rotterdam kan je 

denken en dat doe ik dan ook. 
 

Dit bijzondere gebouw werd heel 

bijzonder gebouwd. Het is 71 meter 

breed en 117 meter lang. Het hoog-

ste punt steekt 40 meter de lucht in, 

het laagste punt ligt 15 meter onder 

de grond (en een echte nederlander 

weet, wat dat in Rotterdam betekent) 

 

in het grondwater. 
 

Het is de enige markt, waarin  men-

sen wonen, het gebouw bevat 228 

appartementen. En het heeft een van 

de grootste kunstwerken. De af-

beelding van multimediakunstenaar 

Arno Coenen is 11.000 m²  groot. 

Opgebouwd uit 4500 aluminiumpla-

ten en bevestigd met 40.500 schroe-

ven. Het plan zo'n Markthal te bouw-

en was gedurfd en niet veel archi-

tekten zouden zich er aan wagen.  
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De ondernemingen Mobilis en J.P. van 

Eesteren gingen de uitdaging aan. 

 

Elke bouwprofessional kent deze na-

men, zeker in Rotterdam. Mobilis 

bouwde mee aan het nieuwe Cen-

traal Station. J.P. van Eesteren is 

verantwoordelijk voor de kuip, de 

euromast en de renovatie van het 

rijksmuseum in Amsterdam. 

 

Rotterdam leefde gewoon verder 
 

Voor een gebouw als de Markthal zijn 

veel materialen nodig. Kranen, bouw-

keten, tienduizenden kubieke meters 

beton, tonnen staal. En dit op een van 

de drukste plekken in Rotterdam. Hoe 

krijg je alles op de plaats van be-

stemming zonder dat de wegen 

dichtslibben? Hoe voorkom je schade 

aan omliggende gebouwen en mini-

maliseer je overlast? Dit vereist een 

planning met militaire precisie. Het 

vraagt om een vlekkeloze uitvoering 

en nauwe samenwerking tussen alle 

betrokken partijen. Tijdens de bouw 

kon het verkeer gewoon doorrijden. 

De marktkramen op de binnenrotte 

bleven gewoon open. Eén karwei 

ontging de mensen in de omgeving 

echter niet: het heien. De Markthal 

rust op wel 2.500 heipalen en de hei-

werkzaamheden namen maanden in 

beslag. 

 

Beton storten onder water 
 

Onder de Markthal liggen drie par-

keerdekken en een verdieping met 

winkels en werkruimtes, met in  totaal 

een vloeroppervlakte van 40.000 m². 

Er werd eerst een grote bouwput ge-

graven. Nadat hier stalen  zijwanden 

in waren geslagen, werd deze gevuld 

met water en verder gegraven tot een 

diepte van 15 meter. Bouwen in een 

droge bouwput is eenvoudiger, maar 

dit was hier onmogelijk. Het grond-

water uit de put pompen, zou ervoor 

zorgen dat zowat heel Rotterdam 

droog kwam te staan. Bij de Blaak lag 

heel lang een vijver en veel Rotter-

dammers dachten dat de bouw stil-

stond. Maar onder de wateropper-

vlakte gebeurde van alles. Met spe-

ciale graafmachines en onder bege-

leiding  van gespecialiseerde duikers 

werd er gegraven, beton gestort en 

wapening geplaatst. 
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Een kus op 29 meter hoogte 
 

Stalen bakken, zogenaamde tunnel-

bekistingen werden op hun plaats 

gezet en volgestort met beton. Elke 

dag werd een aantal appartementen 

gestort. Zo werd bouwlaag na bouw-

laag gebouwd. De twee zijkanten van 

het gebouw moesten echter elkaar 

nog tegenkomen.... en dat op 35 

meter hoogte. Om dit voor elkaar te 

krijgen werd een unieke, verschuif-

bare constructie gebouwd met een 

overspanning van 24 meter. Hierop 

werd de elfde verdieping gegoten. 

Deze werd als een soort sluitsteen op 

de andere verdiepingen geplaatst. Dit 

precisiewerkje kreeg zelfs een eigen 

naam: the kissing act. (in nieuw-

nederlands) 

 

En toen ging het licht aan 
 

In september 2014 was de lichttest in 

de Markthal. De Rotterdammers 

opende hun ogen én keken. Een Me-

gagebouw -  nooit gedacht, dat het zo 

groot zou worden – apart en inno-

vatief – net als Rotterdam – typisch 

voor Rotterdam – ik hoop wel op een  

goede ventilatie, want ik wil niet 

overal vis ruiken – enz. 

 

Frisse lucht 
 

De moderne Markthal gebruikt een 

aloud principe om te zorgen voor een 

comfortabel binnenmilieu. Op de 

koppen van de hal stroomt op straat-

niveau buitenlucht de hal in. Deze 

stijgt via natuurlijke weg op en ont-

snapt weer door de openingen aan de 

bovenzijde. Dit schoorsteenprincipe 

werkt zonder installaties en zorgt dat 

de binnentemperatuur gelijk is aan de 

buitentemperatuur. 

 

Niet te geloven 
 

Ik kreeg van vrienden over het inter-

net een foto van een opmerkelijk 

gebouw en wist eigenlijk helemaal 

niet wat dat zou kunnen zijn en vooral 

niet waar dat zou kunnen zijn. De 

afzender wist raad en ik was echt paff. 

De eerste gedachte was, dat wil ik 

zien. De tweede gedachte was, dat wil 

ik verder vertellen. Tenslotte hebben 

we in de NVO ook mensen uit Am-

sterdam en die hebben nog niet zo'n 

Markthal. Dus toen Lukas en ik in 

Rotterdam waren, zijn we er naar toe 
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gereden. En hebben er zelfs nog een 

parkeerplaats gevonden, die alleen 

betaalbaar was met een creditcard. 

Want met „gewoon“ geld kun je bijna 

nergens meer terecht. Ja, en daar 

stonden we voor dat gebouw, het 

staat er alsof het er altijd gestaan 

heeft. Er zijn heel veel marktkraam-

pjes  met etenswaren, met kleding, 

met huishoudelijke artikelen en met 

nog veel meer. 

 

Zelf gaan kijken 
 

Ik kan iedereen aanraden, ga kijken, 

loop er doorheen en ik ben be-

nieuwd, wat jullie er van vinden. Ik 

heb de meeste tekst uit een bijlage 

van het Algemeen Dagblad en een 

klein beetje heb ik er zelf bij 

“verzonnen“. 

 

Paulien Berger - den Blijker 
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Een fietstochtje langs de Rijn 

(Augustus 2011) 
mijn laatse etappes 
Henk van der Meij 

 

 
 
 

Dag 12 Di.30.08.2011  

(78 km; Totaal 875 km) Van Widdig 

naar Neuss-Grimlinghausen. 
 

Eerst naar Keulen: 35 km. Koel en be-

wolkt weer; prima om te rijden. De 

Dom bekeken en gefotografeerd en 

dan verder richting Neuss via Dor-

magen en Zons. Weer zo’n wegwijzer 

gemist voor de deur van Evonik. Hij 

blijkt links te staan aan de overkant 

van de weg. Wat voor idioten plaat-

sen die dingen? Wat later stuit ik op 

de Ford fabrieken. Duurt enige tijd 

voordat je daar omheen bent gere-

den. Dan via Merkenich weer langs de 

Rijn met aan de overkant de firma 

Bayer. Een hoop chemie en een hoop 

stank. Hier moet je weg zijn. Joost aan 

de telefoon. Hij zit ergens in een 

tunnel in Belgie. We spreken af dat 

we om 3 uur contact opnemen om te 

zien waar we ons treffen. Om half drie 

geef ik de coordinaten door van het 

hotel Landhaus in Neuss. Wat later 

zitten we, Joost, Clemens en ik bij een 

biertje aan de bar van het hotel en 

wisselen reis ervaringen uit. Heel 

gezellig. De kellner ziet er heel chique 

uit. Hij moest invallen. Dit is wel het 

duurste hotel van de hele reis. Of we 
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hier kunnen eten? Ja, dat weet hij 

niet, dat hangt van de baas af. Wat 

heeft de baas daar nou mee te ma-

ken? Omdat hij de enige is die hier 

kookt, maar we weten niet of hij van-

avond komt en of hij zin heeft om te 

koken. Of hij een ander restaurant 

weet in de buurt? Dat mag hij niet 

vertellen. Van wie niet? Van de baas. 

Dan vraagt ie wat voor taaltje die 

jongens met elkaar spreken. Ik zeg dat 

is geheim maar ik wil wel verklappen 

dat het duits is waarvan het hoog-

duits weer een dialect is. Hij zegt dat 

hij dit volkomen begrijpt. We eten 

wat later bescheiden in een Thai’s 

restaurant. De boys rijden verder naar 

Worms. Daar schijnt iets te zijn van 

een wijnfeest. Ze zijn dus duidelijk 

gemotiveerd voor  verdere alcoholi-

sche avonturen. Details horen we 

later. Ik hoop dat Clemens het redt 

met de slappe ketting van zijn mo-

torfiets. 

 

 

 

 
 

Dag 13 Wo.31.08.2011  

(65 km; Totaal 940 km) Van Neuss-

Grimlinghausen naar Orsoy. 
 

Een sms van Joost dat de jongens 

goed zijn aangekomen in Worms mid-

den in een groot wijnfeest. Goed 

gedaan. Om half negen rij ik weg, wat 

gevoelsmatig door Neuss, blijf bij de 

Rijn, een bordje Duisburg naar links, 

dan verdwijnen de borden of geven 

een tegengestelde richting aan. Het is 

een puzzle maar ik wordt vriendelijk 

geholpen door de autochtonen, het 

komt alles in orde. Het is ’s middags 

tropisch heet. In Orsoy kom ik langs 
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een terras, rij nog iets verder en zie 

links een hotel, Het Wapen van Orsoy. 

Besluit hier te blijven vanwege de hit-

te en als eerste het terras dat ik net 

heb gezien te bezoeken. Lukt prima. 

Het is een gehucht met veel kroegen. 

Het is duidelijk dat we hier de neder-

landse beschaving naderen, men 

drinkt een kopstoot en de wasbak 

doet ook hollands aan. Een hollands 

sluitsysteem voor het afvoerputje. 

Het kettinkje ontbreeekt en het rub-

ber stopje ligt in het zeepbakje. 

NWR moet ik uit, terminals, con-

tainers, LKW’s, KW’s, chemie, stank, 

kortom alles wat je voor een goede 

economie nodig hebt en niet voor een 

fietstocht. Het wordt tijd om de grens 

over te gaan. Ik hoop dat ik het red 

morgen. Ik besluit gewoon morgen 

door te rijden tot ik in Nederland ben. 

Achteraf bleek het niet zo ver meer te 

zijn. Ook weer zoiets typisch duits. 

Een groepje kinderen op het school-

plein, een paar schoolklasjes schat ik, 

verzamelen zich op het plein tegen-

over het hotel. Ze hebben allemaal 

een geweertje, een zwaard, en een 

veel te dik meisje loopt met een lans. 

Dan gaan ze marcheren, eentje loopt  

voorop en commandeert en dan 

loopt het hele troepje om het plein, 

met een instructeur, waarschijnlijk de 

schoolmeester. Verder nog een politie 

agent op een motorfiets. Veel ouders 

zijn er die tevreden toekijken. 

 

 

 
 

 Dag 14 Do.01.09.2011  

(88 km; Totaal 1028 km) Van  Orsoy 

naar Millingen aan de Rijn. 
 

Vol op de pedalen om op vaderlands 

grondgebied te komen. Niets tegen 

NRW maar maar ik wil verder op 

echte fietspaden, met van die ANWB 

borden en paddestoelen,  door het 

hollandse land. We schieten goed op 

en het landschap wordt weidser. Dat 

zie je al bij Kalkar waar alles vlakker en 

opener wordt. Perfect zeer warm na-

zomers weer met voorboden van de 
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herfst, ganzen die zich verzamelen 

voor de trek naar het zuiden. Ik fiets 

nu veertien dagen zonder regen met 

uitzondering van een buitje van tien 

minuten bij Rüdesheim. Over vogels 

gesproken. Ik ben wat het weer be-

treft een geluksvogel. Ik zit op het 

terras van Hotel Millingen Centraal in 

de zon, een sigaartje net hier gekocht, 

een biertje. 

 

 

 
 

Dag 15 Vrij.02.09.2011  

(80 km; Totaal 1108 km) Van 

Millingen aan de Rijn naar Zeist. 
 

Eerst een klein pontje dat ligt voor de 

Gelderse Poort. We gaan  de rivier 

over naar Pannerden. Het pontje heet 

Heen en Weer. Kennelijk is de schip-

per een fan van Drs P. Ik ben de enige 

klant maar halverwege de rivier zien 

we aan de overkant een mevrouw 

met een fiets aankomen die duidelijk 

interesse heeft voor heen of voor 

weer. Dan komt een lange dijk tot het 

veer naar Huissen, en via Huissen 

naar Arnhem. Over de Rijn links naar 

Oosterbeek, Hevea dorp, Hartensteyn 

het vroegere engelse hoofdkwartier.  

Er is morgen een airborn wandeling.  

We nemen een paar foto’s, dan naar 

Rhenen, de Grebbeberg en verder 

richting Utrecht. Hoogtepunt is de 

lunch met een broodje croquet en 

een glas melk. Het weer is prachtig, 

hoogzomers. Ergens is iets niet goed 

gevallen waarschijnlijk wat fruit dat ik 

onderweg heb gekocht. Ik breng met 

twee pilletjes maag en darmen weer 

tot rust. Het gaat nu snel en we 

komen op bekend terrein, Leersum, 

Doorn, Driebergen en dan Zeist. Via 

het VVV, een aardige dame gaat 

onderhandelen, heb ik een prachtige 

kamer in hotel Figi voor 69 Euro. Een 

mooi hotel. Een terrasje op de Slot-

laan ter hoogte van het Wilhel-

minapark met de NRC. Ik voel me 

thuis. Daarna bij mijn tante langs om 

bij te praten. Ze geniet van de neven, 

nichten en nakomelingen. Belangrijk 

zijn de weersberichten. Morgen is het 

hoog zomer maar dan komt een de-

pressie met onweer en regen. Het lijkt 
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me belangrijk om morgen vroeg weg 

te gaan richting kust. Misschien red ik 

het voor de storm.  

 

 
 

 

Dag 16 Za.03.09.2011  

(72 km; Totaal 1180 km) Van Zeist 

naar Noordwijk aan Zee. 
 

’s Ochtends vroeg weg. Ik ben de 

eerste bij het ontbijt, Maak nog een 

foto van het Slot in de ochtendnevel. 

Het is vijf voor acht. Gek om weer 

eens door Utrecht te rijden, Wilhel-

minapark, langs het kanaal richting 

Kanaleneiland, een nieuwe brug over 

het Amsterdam-Rijn kanaal, dan langs 

de Oude Rijn. Het is tropisch heet. Het 

stuk van Utrecht naar Leiden is 

meestal direct aan de Rijn. Mooi 

fietspad. Veel te zien. Typisch hol-

landse landschappen, weilanden, 

mooie huizen aan het water met 

bootjes voor de deur, een waar 

plezier vol nostalgie. 

  
 

Ik maak een stop in een bio-boer-

derij. Ze hebben 22 koeien. Net zo-

veel als de meeste boeren hier. Ik 

praat met een ouder echtpaar dat 

een fietstochtje maakt naar de Meye. 

Dat ligt hier vlak in de buurt. Leuk 

tochtje zeggen ze. De Meye, ik ben 

zeker dat onze familie hier oor-

sprokelijk vandaan komt. Dit moeten 

we nog uitzoeken. Ik dacht nog een 

pauze te maken in hotel Groenendijk 

aan de Rijndijk maar het blijkt dat 

Groenendijk een soort pension of 

tehuis is voor Poolse gastarbeiders. 

Dan maar verder in de hitte. Een uit-

gebreide stop bij de brug in Kou-

dekerk. Later zie ik bij Martin thuis 

een foto van deze brug vanaf precies 

de omgekeerde richting, genomen 

vanaf de watertoren. Het fietspad 

gaat dwars door de binnenstad van 
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Leiden. Aan het begin van de middag 

rijd ik de Noord Boulevard in Noord-

wijk aan Zee op en geniet de Noord-

zee waaraan we zoveel te danken 

hebben. 

 

 
 

Parkeer de fiets op de Koningin Astrid 

Boulevard waar we vroeger gewoond 

hebben. Mixed feelings.  

 

 
 

Een gevoel van tevredenheid dat alles 

goed gegaan is, het fietsen is niet 

ongevaarlijk, en ook een gevoel van 

jammer dat het voorbij is, zoals een 

goed boek dat je net hebt uitgelezen.  
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De tabakshandel en sigaren 
indutrie in Nederland 

Deel 2 

Tabakshandel in Nederland  

‘Amsterdamsch koopmanschap’ 

Waarom werd de tabakshandel in 

Nederland zo enorm groot en was zij 

bijzonder lange tijd, namelijk ruim 150 

jaar lang, zo uitermate succesvol? De 

ondernemende Amsterdamse koop-

man ‘anno 1750 beschikte op de 

juiste plek op het juiste moment in de 

geschiedenis, over de noodzakelijke 

financiële middelen, handelskennis en 

relaties, om jarenlang bijzonder rijk en 

succesvol te worden in de tabaks-

handel. 

  

De tabakshandelaar, al relatief snel 

een lucratief en gerespecteerd be-

roep, kon naar behoefte de geim-

porteerde buitenlandse tabaks soor-

ten mengen met relatief goedkope 

inlandse tabakken en daarmee 

jarenlang de Engelse handelaren af-

troeven met lagere marktprijzen. De 

binnenlandse aanvoer van tabak zorg-

de eveneens voor een welkome aan-

vulling voor de onregelmatige aan-

voer van tabak uit Brazilië, West-Indië 

en later Oost-Indië.   

De tabaksteelt in de provincies 

Utrecht en Gelderland kon vooral van 

de grond komen dankzij het samen-

spel -‘compagnonschap’- met de veel 

meer wereldsgeoriënteerde tabaks-

handelaren uit Amsterdam. Deze 

‘vroegkapitalistische’ handelslieden 

waren namelijk bereid de (van te 

voren zoveel mogelijke ingeschatte) 

handelsrisico’s te dragen. De uit-

eindelijke winsten leverden meestal 

meer dan voldoende op om het vol-

gende oogstjaar opnieuw te kunnen 

voorfinancieren en de continuiteit van 

hun handel te garanderen. 

 



19 
 

Machtig handelscentrum 

Amsterdam ontwikkelde zich als 

machtigste handelscentrum van de 

West-Europese tabakshandel en ver-

zekerde zich vele oogstjaren van 

voldoende aanvoer en van goede 

kwaliteit tabak. Aan het einde van de 

17e eeuw en gedurende de gehele 

18e eeuw, vertoonde de handel een 

sterke expansie. Amsterdam vormde 

ruim 150 jaar lang de centrale over-

slagplaats en handelsbeurs van tabak 

uit alle windrichtingen van deze 

aarde.  

 

 

Sigarenmakerijen en- industrie in 

Nederland  

De enorme groei in productie en af-

zet van sigaren die zich tussen 1800 

en 1950 in Nederland zal voortdoen, 

is met enkele uitzonderingen na, een 

louter Nederlandse aangelegenheid 

geweest. De Nederlandse sigaar werd 

het merendeel voor de binnenlandse 

markt gemaakt, en er kwamen prak-

tisch geen buitenlandse onderne-

mers aan te pas. 

Export vond deels ook al vroeg in de 

historie plaats en speciaal daarvoor 

hadden diverse grote fabrikanten een 

binnen- en buitendienst voor het bui-

tenland opgezet. Zo zorgden eigen 

blikslagers ervoor dat sigaren perfect 

verpakt (waterdicht) werden voor 

hun lange reis, verkoop- en landen-

vertegenwoordigers zorgden voor de 

opdrachten en kennis van de buiten-

landse markten. 

 

Hillen uit Delft 
Eind 18e eeuw worden er voor het 
eerst in Nederland lokaal sigaren 
geproduceerd. Tot die tijd werden 
vooral sigaren uit Brazilië, Cuba, 
Engeland en Spanje geimporteerd. 
Het is niet met 100% zekerheid aan te 
geven welke fabrikant hier in 
Nederland de spits afbeet. Vermoe-
delijk is het Albertus Hillen uit Delft 
geweest die vanaf 1770 diverse ta-
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baksproducten is gaan maken, w.o. 
sigaren. De Duitse fabrikant, Johan 
Lehmkuhl begint later in 1826 met 
vier knechten als eerste in Kampen 
een kleine sigarenmakerij en zal 
louter sigaren gaan produceren. 
 
Kleinschaligheid  
Vanaf circa 1850 ontstonden in na-
genoeg alle plaatsen in Nederland 
met een redelijk grootte, klein-
schalige sigarenmakerijen. Veelal 
waren dat ofwel zogenaamde thuis-
werkers of kleinbedrijven met hooguit 
10 á 20 werklieden. Zij produceerden 
voor een lokale markt daar een 
efficiënte verkoop en distributie 
buiten de eigen regio nog lastig was. 
Veel sigarenmakerijen hadden hun 
eigen winkel waarin zij hun produc-
ten aan de man brachten. Daarnaast 
leverden zij hun producten aan de 
lokale tabakswinkeliers, winkels van 
koloniale waren (koffie en thee) en de 
koffiehuizen. Tevens boden zij hun 
sigaren op markten aan en ver-
kochten zij direct aan de boeren op 
het platteland 
Kortom, zij deden alles dat mogelijk 
was om aan verkoop te komen. 
 
Professioneel verkoopapparaat  
Eind 19e eeuw ontstonden de eerste 
grote sigarenfabrieken met honderd 
en meer arbeiders. In die bedrijven 

krijgen de afdelingen verkoop en 
expeditie een belangrijker rol. Om de 
verkoop van hun producten op pro-
fessionele wijze te organiseren, 
stichten een aantal van die bedrijven 
een netwerk van filialen. De firma's 
A.H.J. Wijtenburg uit Leiden en de 
N.V. A. Hillen met de Van Andel 
keten uit Delft, zijn daarvan duidelijke 
voorbeelden. In iedere wat grotere 
plaats stond wel een filiaal van een 
van beide firma’s.  
 
Heftige stakingen 
Eind 19e eeuw is er tevens sprake van 
een 1e mechanisatiegolf, dat wil zeg-
gen dat diverse eenvoudige produc-
tiehandelingen door machines wor-
den overgenomen (strippen, kerven 
van tabak, etc.). Voor hoofdtaken 
blijft nog relatief lang geschoolde 
handarbeid nodig. Tussen circa 1890 
en 1920 zullen er diverse malen 
heftige stakingen van (onderbetaalde) 
sigarenmakers plaatsvinden, die 
fabrikanten in eerste instantie tot 
massa ontslag, repressie of ont-
kenning laten overgaan. Schrijnende 
misstanden in en rondom fabrieken 
behoren helaas vele jaren tot de 
realiteit. Het is een tijd van de 
‘Verelendung’ (Marx) van het 
‘stadsproletariaat’. Kinderarbeid   
behoort tientallen jaren tot een 
wijdverspreid verschijnsel. 
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Opkomend socialisme  
In 1895 wordt de ‘Nederlandsche 
Sigarenmakers- en Tabakbewerkers-
bond’ opgericht, die zeer belangrijk 
wordt voor de verbetering van de 
positie van de arbeiders. Het is de tijd 
van het opkomend socialisme. Het zal 
nog jaren duren voordat vooral de 
traditionele fabrikanten inzien dat het 
welzijn van hun arbeiders direct tot 
tevredenheid van allen leidt. Daar-
entegen was het hoopgevend om te 
zien dat er ook sigarenfabrikanten en 
stadsbesturen waren, die er wel voor 
wilden zorgen dat de arbeiders in ‘hy-
giënische inrichtingen’ en fabrieken, 
met daglicht en medische verzorging, 
konden werken.  
 

Hervestiging industrie  
Eind 19e eeuw en begin 20e eeuw 
zien we dat veel producenten zich 
gaan hervestigen in het oosten en 
zuiden van Nederland omdat daar de 
lonen veel lager waren dan in de 
toenmalige ‘Randstad’. Productie-
kosten kunnen zo aanzienlijk worden 
teruggebracht. Als een van de eerste 
grote fabrikanten is het de Amster-

dammer Henry van Abbe 
(sigarenmerk Karel I)) die zich in 1908 
Eindhoven-Gestel vestigt, en de 
amsterdamse fabrikanten Goulmy & 
Baar die zich reeds in 1897 in 's-
Hertogenbosch vestigen (sigarenmerk 
Madame Recamier). Na de Eerste 
Wereldoorlog vindt een 2e 
mechanisatiegolf in de tabaksindu-
strie plaats. 
 
Interbellum  
Tussen de beide wereldoorlogen zien 
we dat de kleinschalige sigaren-
fabrikanten, die nog steeds uit-
sluitend voor de lokale en regionale 
markt produceerden, verdwijnen. De 
invoer van omvangrijke hoeveel-
heden goedkope sigaren uit 
Duitsland, direct na de Eerste We-
reldoorlog, de aanpassing van de 
tabaksaccijns in 1922 en later de 
economische crisis (beurscrash 
Wallstreet 1929) van de dertiger 
jaren, waren funest voor deze 
bedrijven.  
 
Concentratie industrie 
Na de Tweede Wereldoorlog, toen de 
economie weer langzamerhand uit 
een diep dal omhoog krabbelde, 
bleek dat de sigarenproductie defi-
nitief in handen was gekomen van 
een aantal grote producenten die 
vooral gevestigd waren in het zuiden 
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en midden van ons land: Eindhoven, 
Valkenswaard, ‘De Kempen’ (m.n. 
Bladel, Eersel, Duizel en Reusel), 
Veenendaal, Culemborg en Kampen. 
Ook voltooit zich een 3e mechani-
satiegolf, waardoor er vanaf 1950 
praktisch geen handwerk meer nodig 
is bij het productieproces. 
 
Internationalisering  
Schaalvergroting, rationalisering en 
internationalisering zullen vanaf 1950 
de veranderingsprocessen kenmer-
ken, waarmee kapitaalkrachtige bui-
tenlandse concerns (m.n. Ameri-
kaans-Britse en Zweedse), de meeste 
overgebleven Nederlandse sigaren-
bedrijven stap voor stap zullen over-
nemen. Alhoewel veel van de be-
kende merken nog steeds bestaan en 
het hoofdverkoopkantoor nog steeds 
in Nederland gevestigd is, maken de 
meeste onderdeel uit van een bui-
tenlandse multinational. Slechts enke-
le bedrijven zijn in Nederlandse 
handen gebleven. Maar tot die over-
gangstijd is er waarlijk sprake van een 
‘gouden eeuw van de Nederlandse 

sigaar’!  
 

Industrieel erfgoed  
Wat resteerde waren overal in 
Nederland verspreidde oude sigaren-  
 
en tabaksfabrieken, veelal in de 
binnenstad gelokaliseerd. Helaas 
heeft een ‘sloopcultuur’ die tussen 
1960 en 1980 woedde, veel mar-
kante gebouwen laten verdwijnen. 
Ook het machinepark is meestal 
beland bij de hoogovens in IJmuiden. 
Een klein deel van het restant dat 
toch overgebleven is, heeft een op- 
en herwaardering gekregen als 
industrieel erfgoed.  
Diverse gebouwen hebben nieuwe 
functies gekregen als woon- en 
werkplaats, enkele hebben de mo-
numentstatus gekregen zoals de Van 
Nelle fabriek in Rotterdam en de 
Willem II / Goulmy en Baar 
sigarenfabriek in Den Bosch. Een 
schaarse uitzondering van de ‘oudjes’ 
doet nog werkelijk dienst als 
‘traditionele’ fabriek of hoofd-
kantoor, zoals sigarenfabriek De 
Olifant, voorheen tabaksfabriek 
Fransen, te Kampen. 
 
Graag gerechercheerd door Leen                                          
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Sail Amsterdam 2015 
 

 

Nederland heeft een lange maritime 

traditie en ervaring. Daarom is het 

niet verwonderlijk, dat er één keer in 

de 5 jaar de grootste vlootschouw ter 

wereld van oude (zeil)-schepen wordt 

gehouden. Hier een kort verhaal met 

wat fotos. Er waren meer dan 

2’000’000 bezoekers. 

Amsteldamme 

Aan het wijde water van de Zuider-

zee, daar waar het IJ en de rivier de 

Amstel samenkomen, is eens een 

dam gelegd. Niemand weet precies 

wanneer, en niemand weet of die 

dam werd opgeworpen opdat er een 

gemeenschap kon ontstaan of dat er 

al wat vissers en boeren leefden die 

als bescherming die dam bouwden. 

Hoe dan ook, we horen pas van 

‘Amstelledamme’ als graaf Floris V in 

1275 de bevolking van de neder-

zetting vrijstelt van het betalen van tol 

binnen de Hollandse wateren. 

Amstelledamme richtte zich op de 

visserij, exporteerde paling naar 

Londen en kreeg enige betekenis als 

koopmansstad toen zij in het jaar 

1300 stadsrechten en in 1323 

tolrechten op buitenlands bier ver-

wierf. Driehonderd jaar later was de 

stad aan het IJ een der machtigste en 

rijkste havensteden ter wereld. Er 

werden zoveel schepen gebouwd dat 
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het leek ‘of ze vanzelf groeiden’ en nu 

nog heeft Amsterdam over de gren-

zen een bekendere klank dan Neder-

land of Holland. 

  

Hoge welvaart door internationaal 

handelsverkeer. 

Gezien de gigantische winsten die op 

Indische producten konden worden 

gemaakt kregen de Zeeuwen en 

Hollanders belangstelling voor een 

ruimer operatieterrein dan uitsluitend 

het handelsverkeer binnen Europa. 

Het waren opwindende jaren, de ge-

hele aardbodem werd verkend, de 

eerste handelsreizen deden niet 

onder voor huidige experimentele 

ruimtevluchten. De schepen zochten 

en vonden de route naar het rijke 

Indië. Vervolgens nam de republiek, 

en Amsterdam voorop, de hege-

monie van Spanje en Portugal over. 

De Nederlandse driekleur wapperde 

van Japan tot New Foundland, van 

spitsbergen tot Kaapstad.  

 

Walvisvaart, visserij, specerijen, 

graan, tabak, zijde, er was niks waar 

de Nederlanders geen belang bij 

hadden. Die welvaart betekende dat 

er geld en tijd voor kunsten en 

wetenschappen beschikbaar kwam. 

Dicht-, roman- en toneelkunst won-

nen aan betekenis. In 1638 verrees de 

Amsterdamse schouwburg die druk 

werd bezocht, met veel publiek uit de 

havenbuurten. De schilderkunst bloei-

de, het genie van Rembrandt van Rijn 

is zelden geëvenaard. Anno 1680 

dienden er een 45000 man op de 
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Nederlandse vloten van de koop-

vaardij, marine en walvisvaart. Uit alle 

delen van de wereld namen ze sou-

venirs mee, zoals exotische schelpen, 

planten, bomen, vruchten en dieren, 

religieuze en huishoudelijke voorwer-

pen, wapens, kledingstukken en ... 

mensen (negers, Bosjesmannen, 

Kaffers, Vuurlanders, Chinezen en 

anderen). 
 

Amsterdamse zeemansherbergen  

als Jan Blauw of De Witte Olifant 

waren het mekka voor verzamelaars 

van curiosa, professoren van univer-

siteiten, artiesten en exploitanten van 

rariteitenkabinetten, waaruit menige 

museumverzameling is voortgeko-

men.  

 

 

Het 19de-eeuwse uitgaansleven. 

Amsterdam was een kosmopolitische 

stad geworden. Alle Noord-europese 

steden spiegelde zich aan haar. De 

havenstad bouwde een geduchte 

naam als vermaakcentrum op. De 

wijk achter het eeuwenoude water-

front nabij de Schreierstoren werd 

een havenkwartier zoals het een 

werkelijk grote wereldhaven betaamt. 

Het was er een wirwar van straatjes 

die in direct verband met de zeevaart 

stonden: Zeil- en blokmakers, tagrijns, 

ankersmeden, proviandeurs, carga-

doors, huur- en slaapbazen, ronse-

laars, reders, kroegen, tingeltangels, 

en natuurlijk de lichtzinniger dans-

lokalen en bordelen. Overdag was het 

er rustig. 

‘Je marcheert mee met je buurlui uit 

de marinekazerne’ vertelde een 19de-

eeuwse pseudozeeman. ‘Je laat tot 

twee maal toe je schoenen poetsen op 

de Kattenburgerbrug ... hang je wat in 

’t zonnetje over de leuning kringetjes 

in ’t water te spugen, luisterend naar 

hun romànnen ervaringen van de 

zeelui ... telkens als de stuurman hen 

weer naar Amsterdam heeft gekoerst, 
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waar ze dan trouw ’s ochtends bij 

ouden Mozes, of Bram, of Izaäk 

‘pootjes komen geven’. Of je gaat 

wijdbeens staan luisteren bij een 

draaiorgel, of bij een standje, zoo 

pittig in de Wittenburgerstraat.’ 

Maar ’s avonds, dan begon het ver-

tier! Zeelui slierden in groten getale 

door de straatjes en stegen, dronken 

er hun straffe versnaperingen, zoch-

ten naar liefde, gingen fanatiek uit 

dansen, wisselden hun avonturen uit, 

verkochten hun knutselwerk, lieten 

zich tatoeëren of gingen er vrolijk op 

de vuist. Logementen en tapperijen 

waren er om die laatste reden over 

het algemeen weinig comfortabel, 

ingericht. Aan de Zeedijk waren 

massa’s zeemanslogementen. Elk 

bood plaats aan 300 man, en wel 

meer als het moest. In 1754 werd het 

logement van Jan de Wal geteisterd 

en uiteindelijk door een compagnie 

schutters volgens de regels van de 

krijgskunst belegerd en ontruimd.‘De 

zolder gaf zich per verdrag over en 2 

gesneuvelden en 20 gewonden 

werden weggedragen.’ Vanwege 

gebrek aan ruimte bedacht minstens 

één waard 1885 een slimme ac-

commodatie. Zijn gasten sliepen 

hangend over een touw. Wekken was 

eenvoudig: de waard hoefde alleen 

het touw los te maken. In de 

Haarlemmerstraat was een onder-

grondse danszaal van indrukwek-

kende afmetingen, honderd paren 

dansten er met gemak. ‘En de sterke 

teerlucht die er dan hangt ... dán is er 

in Mokem geen Jantje die er zich 

verveelt.' 

Het Amsterdamse decor is inmiddels 

wel veranderd. Niet langer meer 

varen de schepen onophoudelijk 

langs het waterfront; niet langer 

krioelt het kleine grut rond de 

impulsante linieschepen van de 

‘Verre’ compagnieën of de stoom- en 

motorboten van de ‘Nederland’ of de 

KNSM, net terug uit Tokio, Cochin, 

Jamaica, New York of andere 

uitheemse havens. En het haven-

kwartier bestaat niet meer omdat de 

zeeman zelf nog nauwelijks bestaat. 
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Amsterdam vandaag. 

De visser slijt zijn vangst niet langer 

vanuit zijn platbodem aan de con-

sument. Jongens zwerven niet meer 

tussen de balen katoen aan de kade. 

Weg is de reuk van koffie, tabak, thee, 

nootmuskaat, pek en teer en aan-

groeisels aan de scheepshuid. Er 

liggen geen zeilschepen met hoge 

masten om te dromen over een 

opwindende toekomst met avon-

turen overzee. Het IJ lijkt leeg. Het 

gros van het waterverkeer bestaat uit 

rondvaartboten, en de voormalige 

werf van de VOC en de Admiraliteit 

en de Marine, eeuwenlang vol 

tomeloos getimmer, is thans het 

Nationale Scheepvaartmuseum. Niets 

geeft zozeer de vergane glorie aan als 

het begrip ‘museum’. ‘’t Kan 

verkeren’ was al het motto van de 

Amsterdamse dichter Gerbrand 

Bredero. Op de nieuwe haventer-

reinen ten westen van de hoofdstad 

gaat de handel echter onverdroten 

verder, zij het in een totaal andere 

entourage, volgens manuren- en 

kostenbesparende systemen als 

containervervoer, bulklading, RoRo en 

andere nieuwigheden waarbij verge-

leken de grote zeilschepen van nau-

welijks tachtig jaar geleden even ver 

verwijderd zijn als de trekschuit van 

de Spaceshuttle. 

Maar eens in de vijf jaar schudt die 

oude haven wakker. 

Dan is het ‘SAIL Amsterdam’. Daar zie 

je, hoor je, proef je het grootste 

verleden van de stad. Dan herleven 

oude tijden. En na een week is het 

allemaal weer voorbij. Met wee-

moed zie je alles weer twintigste 

eeuw worden. Je zou dat schit-

terende beeld vast willen houden. 

 

Bron: programmaboek SAIL 

 Amsterdam 1985 
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Gebruiksaanwijzing voor het toilet 
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Bestuursleden stellen zich voor 
 Leen deel 2 
 
Vanwege de waterkwaliteit in 
Nederland ontstonden plaatselijk pro-
blemen. Daar het produkt zeer goed 
in de markt lag, werd ik naar Bazel 
uitgezonden om ter plaatse, in 
samenwerking  met de firma  Plascon 
AG, deze problemen op te lossen. 
De eerste kennismaking met de 
“schweizerische Behörden” liet niet 
lang op zich wachten. Ik mocht van de 
“Fremdenpolizei” als dipl. Ing niet 
voor deze firma werkzaam worden. 
Omdat beide firmas aan het produkt 
zeer veel interesse hadden, werd een 
werkvergunning als “trainee” voor 
slechts 6 maanden toegestaan. 
P.S volgend anekdote 
Omdat de Fa. Plascon in Müchen-
stein gevestigd was moest ik elke 
morgen met het “grüeni Träamli” van 
Aeschenplatz naar Müchenstein. Al 
spoedig hadden de medepassagiers 
meegekregen, dat er “a främdi Voggel 
mit fahre tuet”. Na een week werd ik 
aangesproken. Met ’t resultaat Due 
muesch ni alei faahre (ik moet toch 
niet alleen rijden), ik moest tussen 
medepassagiers plaatsnemen. 
In het begin heb ik niet veel verstaan, 
want ze wilden, dat ik basler düütsch 
lernen sollte. Toen ik onze sekre-
taresse, een rasechte Baslerin,  dit 

vertelde zei ze zeer spontaan, jetzt 
rede ich nur noch dialekt. In zeer 
korte tijd kon ik het dialekt goed 
verstaan en ook vrij goed spreken. 
Omdat zij bij een Basler clique lid 
werd ik meegenomen naar een 
Fasnacht schnitzelbank. Alles heb ik 
niet verstaan maar ik heb de basler 
spontaniteit kennen geleerd en de 
goede ervaring gedurende de laatste 
6 maanden gaf de doorslag, dat ik mij 
informeerde voor een verlenging  van 
de werkvergunnig. 
Voor een verlenging moest ik 3 maan-
den het land verlaten. Voor beide 
parteien was dit geen goede oplos-
sing, maar door goede kontakte van 
Plascon met een Fa. in Zürich kreeg ik 
hier een Ausländer ausweis C.  
In  Zürich heb ik een heel ander 
Zwitserland kennen geleerd niet 
negativ maar de spontaniteit komt 
niet vanzelf maar die moet men zich 
verdienen. In Zürich heb ik in Oerlikon 
gewoond en moest met lijn 11 en 7 
naar mijn Bureau in Wiedikon. De 
meeste lesen de krant, kijken voor 
zich heen en wanneer iemand met 
een ander een gesprek voert wordt hij 
argwanend aangekeken. Trots deze 
mentaliteit, niet iedereen is uit het 
zelfde hout gesneden, heb ik er 
zakelijk 30 jaar heel leuke herin-
neringen aan over gehouden.  Binnen 
een jaar(1967) heb ik de firma 
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gewisseld en leerde hier Doris 
kennen. Na een jaar werd de Firma 
door de Haefner Holding overge-
nomen en in de Novelair Lüftung- 
Klima-Kälte, integreert. Doris heeft 
zich hier als koordinatorin van HLKS 
ontwikkeld en ik ben hier via de 
afdelingen projekteren/verkoop, rea-
lisering (Ausführung), de laatste twee 
jaar als projektleider voor grotere  
Bauprojekte werkzaam geweest.   
In 1971 heeft de Haefner Holding alle, 
behalve de VW vertegenwoordiging, 
aan de Fa Sulzer verkocht. Dit had tot 
gevolg dat Sulzer zich op de grote ob-
jekte ging konzentreren en de 
Novelair voor het overige aktiv werd. 
In 1973 heb ik Novelair verlaten en bij 
Motor Columbus (MC) in Baden in 
dienst getreden. Omdat MC bij de 
realisering als Generalunternehmer 
van de beide Kantonsspiälter (Aarau 
en Baden) veel ervaring kreeg werd 
deze sparte uitgebreid.  Intern ben ik 
naar energieafdeling kolen- en gastur-
binezentralen gewisseld. 
Aanvankelijk heb ik als Quantity Sur-
veyer voor 3 verschillende projekte 
vanuit Baden gewerkt en later ook 
periodisch ter plaatse in Koeweit,  
Saudia Arabien Gasturbine plant als-
mede Mosuldam in Irak begeleid. 
Van 1978 werd een projektleidings 
team voor het noodkoelingssyteem 
kernzentrale Würgassen van de 

Preussen Elektra(PE) in Hannover in 
het leven geroepen.  
In die tijd was ik van MC direkt de PE 
als triangle tussen MC, PE en TÜV 
ondersteld.  
P.S. volgende anekdote 
Na zeer korte tijd zei mijn collega bij 
PE een Nederlander die in Zwitserland 
woont, half schwizer düutsch spreekt 
en in “Hannover der Hochburg der 
deutschen Sprache”werkt, deze 
combinatie kan niet goed gaan.  
Zijn advies was 6 maanden Goethe 
Schule konversatie, het zijn geen 6 
maar 15 maanden geworden. 
Van af die tijd heb ik  haast  dialektvrij 
gesproken. 
Daar voor de meeste komponenten  
TÜV kwaliteitskontrolles verlangd 
werden, moesten deze ter plaatse 
doorgevoerd en tevens termijnen, le-
vertijden gecheckt worden. 
Het was technisch een zeer interes-
sante job en heb in deze periode 
Duitsland landschappelijk en menta-
liteit kennen geleerd. 
 
P.S volgende anekdote en tip 
Het samenspel tussen ons beide 
vonkte van begin af aan en dat had to 
gevolg dat wij ons vrijdagsmiddags of 
s’avonds met andere mensen van PE 
troffen in een lokaal “zum Schweik” in 
de direkte omgeving van “Haupt-
bahnhof”. 
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Daar werd er zonder vragen een 
biertje besteld. Na vijf, na 10 minuten 
nog geen biertje en niemand rekla-
meerde. Toen ik de barman vroeg of 
hij ons vergeten was antwoorde hij 
daar links onderaan staan onze bier-
tjes. Toen kwam de aap uit de mouw 
De clou is, dat  de spiegelwand met 
glasplaatjes gekoeld wordt. 
Elke 4 of 5 min. wordt het glas van 
links onder naar rechts boven hoger 
gezet. Dit procedere geeft het pilsje 
een zeer goede smaak.  
Daarom is de tijd, al naar gelang 
hoeveel mensen er zijn, ca. 30 tot 40 
minuten voordat het biertje geser-
veerd wordt. 
Dit lokaal is in Hannover en omgeving 
zeer geliefd en staat bekend als één 
der beste lokaliteiten waar zaken-
mensen met elkaar verhandelen. 
In de laatste 15 maanden was ik in 
Würgassen( 30 km van Kassel) statio-
neerd.  
In 1982 kreeg MC van PE een ander  
opdracht voor een nieuw gebouw in 
Würgassen met een zeer groot aan-
deel aan kerntechniek en gebouw-
installaties.    
In afspraak met de PE werd de pro-
jektering van gebouwinstallaties als 
subondernemer aan een zwitserse 
Ingenieurbureau uitbesteed.  
Tussentijds was Kernkraftwerk Kaiser-
augst uit de opdrachtportefeuille van 

MC verdwenen en het projektteam 
viel toen uiteen.  
In de zelfde tijd werd er in Hannover 
ook aan een projekt  “Aufbereitungs-
anlage für Brennstäbe” vervolgt en 
voor de beoordeling van de verschil-
lende projekte werd voor een klein 
aantal mensen het contract tot april 
1985 verlengt. 
Dit betekende dat mijn verblijf in 
Hannover met ca. vier maanden ver-
lengd werd.  
De samenwerking met het Ing. Bu-
reau in Zürich was inmiddels afge-
sloten.  
Door de vele gesprekken en het feit 
dat men zich van de Novelair kende 
werd gevraagd of ik daar als projekt-
leider in dienst wilde treden. 
In Zürich werd in 1985 de renovatie 
en nieuwbouw van het station Haupt-
bahnhof Zürich”begonnen.  
Als eerste werd het oude gedeelte, 
dat gedeeltelijk onder Denkmal-
schutz” stond, gerenoveerd.  
Deze periode tot 1992 is het meest 
interessante en het problematische 
projekt geworden, dat ik begeleid 
heb. Menige 15-20 uurige werk-
dagen zijn van alle betrokkenen ver-
langd worden. Wanneer ik nu terug 
kijk wat in laatste 25 jaren hier ont-
wikkeld en uitgevoerd is, ben ik 
achteraf bekeken trots wat in de eind 
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80er jaren financieel, ideenrijk wils-
kracht voorinvesteerd worden is. 
In de tussentijd had ik bij Microsoft in 
die Schule f. Erwachsenenbildung veel 
kennis in informatie vergaard en op-
gedaan.  
Toen in de firma in 1993 informatie 
thema begon te worden, hebben we 
de eerste schreden gewaagd en na 
twee jaar met vallen en opstaan het 
tekenen van hand ad acta gelegd en 
door CAD  vervangen. 
In 1995/6 heb ik het beroepsleven 
vaarwel gezegd.  
Van de opgedane informatie kennis 
hebben andere mensen aan Schule f. 
Erwachsenenbildung kunnen profite-
ren.  
 
Na meer als 30 jaar in Horgen am 
Zürisee zijn Doris en ik in 1998  defi-
nitiv naar ons weekend huis in 
Gonten verhuisd. Hier genieten we de 
mooie omgeving alsmede de muziek 
van  onze interessante collectie mu-
ziek  uit de jaren 30-50.  
Tevens zijn wij Zuid-Afrika fans en 
genieten haast elk jaar vier to zes 
weken Wild Life pur. 
 
Leen Wilderom 
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70 Jaar Dutch Swing College Band (DSCB 

 
 

 
 

Bij de nieuwe agenda van het UBS 

Aus- und Weiterbildungs Center 

Wolfsberg in Ermatingen TG  heb ik  

bij de rubriek Konzertagenda dit 

gelezen. 

 

19.01.2016 20.00 Jazzkonzert Dutch 

Swing College Band 

Ik ben hier regelmatig bezoeker van 

voorlezingen en vanwege het feit 

dat verschillende leden bij de UBS 

client zijn, kan men dit orkest in de 

nieuwe bezetting zien en horen.  

Daarmee kwam voor mij als jazz-

liefhebber het idee dit orkest de 

NVO leden nader voor te stellen. 

Nadere informatie voor kaartjes aan 

het einde van dit deel 1 

Deel 1 Beginperiode 1943-1955 

Voor de meeste lesers is de naam 

een begrip en staat voor jazzmuziek 

van de hoogste plank. De DSCB zijn 

één van de beste ambassadeurs van 

Nederland en leide ertoe dat ver-

schillende leden en ex in de loop der 

jaren geridderd worden zijn. Tevens 

traden zij vaak op bij verjaardagen of 

recepties van het Koninklijk Huis 

Als jazzliefhebber heb ik mij de tijd 

genomen u iets meer over deze 

band te schrijven. Als voorbeeld 

heeft een ander nederlands orkest  

 

The Swing Papa’s gestaan. 

Dit orkest werd opgericht door Iwan 

Poustochkine in september 1935. Hij 
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wilde met het ensemble jazzmuziek 

spelen in de stijl van de Chicagojazz, 

zoals hij die had gehoord op Ameri-

kaanse grammofoonplaten. In 1936 

wordt Joop Stoutjesdijk toegevoegd 

aan de bezetting van de band. Eind 

1936 neemt hij de muzikale leiding 

op zich. Onder leiding van Joop 

Stoutjesdijk behaalt de band zijn 

grootste successen. De band treedt 

veelvuldig op in Nederland en maakt 

verschillende plaatopnamen. De ster 

van de band is rijzende tot in 1943 

het verder gezamenlijk muziek ma-

ken door de Duitse bezetter onmo-

gelijk is geworden. Jazzmusik was 

gedurende de tweede wereld oorlog 

verboden. Enkele jazzmusici wilden 

deze muziek uit Amerika, zij speel-

den illegaal radiozendungen na en 

waren vast besloten na de oorlog 

een school voor jazzmuziek op te 

richten het “Swing College”.  

In de periode tussen 1937 en 1943 

neemt de band circa 120 nummers 

op glasplaten op, het merendeel in 

professionele studio’s. Van deze 

opnamen is een groot deel, zij het 

niet geheel schadevrij, bewaard 

gebleven en aantal van deze opna-

men is later heruitgegeven, waar-

onder: 

Swing Papa’s 1941 - 1975 (Philips 

6436521) speelden In volgende be-

zetting: 

Joop Stoutjesdijk  tenorsaxofoon 

(ts), leiding, Iwan Poustochkine 

Drums (dr), Constantin 'Toto' 

Poustochkine muzikale ideeën Joost 

van Os trompet (tp), Hans van 

Assenderp trombone, saxofoon, 

piano, slagwerk, trompet, vibrafoon, 

Peter Schilperoort  klarinet (kl), Joop 

Schrier  piano (p), Eddie Hamm 

contrabas (b), Otto Gobius (gt)  

Langzaam, maar zeker valt de band 

hierdoor uiteen. 

Na de Tweede Wereldoorlog ver-

trokken verschillende leden van de 

Swing Papa's naar het buitenland.  

Op 5 mei 1945, de dag waarop de 

Tweede Wereldoorlog in Nederland 

tot een eind kwam had het  

“Orchestra of the Dutch Swing 

College” zijn eerste optreden. De 

leden hielden voorlezingen, organi-

serden jazzconcerten en gaven les in 

jazzmuziek en er  werd een jazz-

combo met Peter Schilperoort, Frans 

Vink (piano), Henny Frohwein (bas) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Chicago-jazz
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Schilperoort
https://nl.wikipedia.org/wiki/5_mei
https://nl.wikipedia.org/wiki/1945
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Schilperoort
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en Tonny Nüsser (drums)  opgericht. 

Omdat de stijl van het orkest bij de 

oprichting nog niet geheel vastlag 

speelde men vooreerst in de stijl van 

het Benny Goodman kwartet. Peter 

wilde echter een grotere formatie 

en voegde een maand later Joost 

van Os tr, Bill Brant tr en Otto 

Gobius gt aan de formatie toe. Frans 

Vink was Duke Ellington georien-

teerd en Peter was meer richting 

New Or-leans en Chicago jazz , het 

orkest koos in 1946 voor de 

dixieland-muziek als de stijl waarin 

het verder wilde gaan. In dat jaar 

werd de leiding overgenomen door 

Peter Schilperoort en verliet pianist 

Frans Vink het orkest. Joop Schrier 

volgde hem op. In November 1946 

won de band op het 5. Int. Jazz 

Concours in Brussel de eerste prijs. 

In de volgende twee jaren kreeg de 

band nogmaals op een volkomen 

nieuwe sound met twee klarinetten. 

Peter’s vroegere leerling Dim Kesber 

maakte zijn entree. Ook werd het 

orkest – in verband met de gekozen 

muzikale richting – verder uitgebreid 

met onder meer Kees van Dorsser 

(trompet), Wim Kolstee (trombone) 

en Arie Merkt (drums). De naam van 

het orkest lag in de eerste jaren 

overigens nog niet duidelijk vast. 

Vaak werd het orkest in die tijd 

aangeduid (ook op vroege platen-

labels) als The Orchestra of the 

Dutch Swing College. Rond 1948 

stonden de eerst opnamen voor de 

Wereldomroep op het programma. 

Bil Brant, Otto Gobius en Toni 

Frohwein verlieten de band en Peter 

moest op zoek naar nieuwe musici. 

Hiervoor vroeg hij voor een keer 

leden van Eric Krans Dixieland 

Pipers. De radiouitzending van 29 

Februari 1948 was zo’n success, dat 

niewe leden Wim Kolstee (tr) Chris 

Bender (b) en Arie Merkt (dr) in 

vaste dienst bleven bij the Orchestra 

of the Dutch Swing College. Na dit 

succes besloot de wereldomroep 

gedurende vijf  jaar 50 uitzending te 

produceren. De platen maatschappij 

Decca nam de band onder contract 

en in juli 1948 werd de eerste 78 

toeren plaat opgenomen en zo nam  

de populariteit van het orkest snel 

 toe. 

Het zouden er 26  total worden.   

P.S. Deze opnamen zijn in 1990 op  3 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dixieland
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CD’s uitgebracht. 

De jaren veertig en vijftig van de 

twintigste eeuw waren de jaren van 

de heropleving van de dixieland en 

werd toen vooral bij de jeugd zeer 

populair, met als gevolg dat in vele 

landen “revival”-orkesten ontstond-

en, waarvan in Europa de Neder-

landse DSCB al vrij spoedig voorop 

ging. Met “Way down yonder in 

New Orleans” als herkennings-

melodie:  een langgerekte trombone 

haal, gevolgd door een in traag tem-

po gevat gedeelte van de melodie 

die later overgaat in snel tempo. Als 

er één tune nauw verbonden is met 

de stijl en de geschiedenis van een 

orkest, dan is dat “Way down 

yonder in New Orleans”  

Het karakteristieke geluid dat het 
orkest eind jaren veertig en vijftig 
ontwikkelde, had als belangrijke 
kenmerken het gebruik van twee 
klarinetten of het gebruik van twee 
trompetten. Naast Peter Schilper-
oort trad Dim Kesber als tweede 
klarinettist tot het orkest toe. De 
tweede trompet werd bespeeld 
door wisselende orkestleden. Het 
orkest maakte niet alleen gram-
mofoonplaten, maar het trad ook 
regelmatig in de jaren vijftig 

wekelijks bij de VARA op. In mei 
1952 waren zij de eerste Dutch 
traditional jazz band die op televisie 
te zien was. 
Ook buiten de grenzen trok het 
orkest toen de aandacht. Beroemde 
buitenlandse musici die met de 
Dutch Swing College Band speelden, 
waren onder meer sopraan-
saxofonist Sidney Bechet (die de 
later bekend geworden Dutch Swing 
College Blues voor het orkest 
schreef) en zangeres Neva 
Raphaello, die niet meer weg te 
denken was als vaste gast van het 
orkest na het grote succes van de 
plaatopname van Doctor Jazz. 
De bezetting van het orkest was in 
de vroege jaren vijftig nog niet 
gestabiliseerd. Inmiddels werd de 
bas bespeeld door Bob van Oven en 
speelde Arie Ligthart banjo en gitaar. 
De perfectionist Peter Schilperoort 
bleef de leider van het orkest. 
Uit de jaren vijftig dateren de grote 
successen als Doctor Jazz, When the 
Saints Go Marching In (op beide 
zijden van een 78-toerenplaat in 
twee delen opgenomen), King 
Porter Stomp (met Sidney Bechet), 
Dutch Swing College Blues (ook met 
en geschreven door Sidney Bechet), 
Cake Walking Babies Back Home, 
Mon Homme en het nummer dat 
vrijwel vanaf het begin de herken-

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dim_Kesber
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sidney_Bechet
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Neva_Raphaello&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Neva_Raphaello&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bob_van_Oven&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Arie_Ligthart&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/When_the_Saints_Go_Marching_In
https://nl.wikipedia.org/wiki/When_the_Saints_Go_Marching_In
https://nl.wikipedia.org/wiki/78_toeren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sidney_Bechet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sidney_Bechet
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ningsmelodie van het orkest was: 
Way Down Yonder in New Orleans. 
In 1955 verliet Schilperoort het 

orkest om te gaan werken als 

ingenieur bij Fokker. De leiding werd 

toen overgenomen door pianist 

Joop Schrier. Als nieuwe klarinettist 

kwam Jan Morks van de Dixieland 

Pipers bij het orkest. Het afscheid 

van oprichter Peter Schilperoort 

werd gevierd met een groot concert 

in het Kurhaus in Scheveningen. 

In de zomer 1955 klonk “Way down 

yonder in New Orleans”  enkele ma-

len met een bijzondere bedoeling als 

inleiding van de afscheidsconcerten 

die Peter Schilperoort zou spelen. 

Bij de introductie van Jan Morks 

stonden er drie weledelgestrenge 

heren ( TH D ir. P. Schilperoort, D. 

Kesber, A. Kolstee), één meester in 

de rechte (Mr. J. Morks) en één Dr. 

Med (A. Westendorp) op het 

podium.  Dit 9 man gezelschap 

speelde als slot tune met drie klari-

netten bezetting een fantastische 

Weary blues. Dit concert was de 

eerste live opname die door Philips 

op vynil (45-33 r.p.m) opgenomen 

werd.  Jos Ditmars de opname-

technicus van Philips kreeg een 

groot probleem bij de keuze die 

gemaakt moest worden welke titel 

op de plaat zouden komen.  

20 titel kwamen in aanmerking 12 

konden er max . op de LP geschne-

den worden.  

Naast de LP kwam er een EP met 

vier titel op de markt.   

De grammofoonplaat “Swing 

College at Home” van dit concert is 

een verzamelobject geworden. 

 
P.S. Door de goede contacten van de 

het dansinstituut Wensink met de 

DSCB en Kurhaus Scheveningen 

werden er twaalf entreebilleten ter 

beschikking gesteld. Mijn persoon 

was één van de gelukkigen. Zo heb ik 

dit concert kunnen bijwonen. 

Clientele van de UBS kunnen bij hun 

adviseur aanvragen of er een moge-

lijkheid bestaat gratis kaartjes voor 

dit event te krijgen. Meestal wordt 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Fokker_Technologies
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Joop_Schrier&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Morks_(klarinettist)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kurhaus_(Scheveningen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grammofoonplaat
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dit met een dinertje “Kunden-

gespräch” gecombineerd.  

Voor niet UBS Clientele kan men zich 

direkt bij Wolfsberg aanmelden in 

zover er nog plaats vrij is. Meestal 

entree  

Fr. 25.00  

 

DSC fan 

 

Leen 

 

In de volgende uitgave  

70 Jaar Dutch Swing College band 

Deel 2 Periode 1955-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursus Nederlands 

Zin om je Nederlands op te frissen 

of is er misschien een Zwitserse 

partner die Nederlands wil leren? 

In een cursus conversatie, waar 

gesproken wordt over de meest 

uiteenlopende onderwerpen, is 

dat mogelijk. 

Een nederlandse schrijver zei 

eens, “immers door de spraak en 

taal hebben we de mogelijkheid 

om ons tegenover anderen 

begrijpelijk uit te drukken wat we 

bedoelen en wat ons beweegt, 

alleen de politieker is dat nog 

steeds niet gelukt” 

Hoe beter je een taal spreekt hoe 

beter dat lukt. 

Geïnteresseerd:  

Neem contact op met: 

Mia Keller 

Wiesenstrasse 11 

9555 Tobel TG 

 

071 917 14 70 

Mia.keller@gmx.ch 

mailto:Mia.keller@gmx.ch


39 
 

 

 

 


