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De geschiedenis van
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te Kanipen
door E. A. HARTMAN

INLEIDING
Over de ouderdorn van Kampen is veel geschreven, maar
tot een eenstemmig oordeel zijn de schrijvers over dit onderwerp nimmer gekomen. De naam van de stad wordt het eerst
genoemd in een stuk, gedateerd 9 juli 1227, waarin gesproken
wordt over een visserij bij Campae ge1egen. Opgravingen in
de Bovenkerk hebben echter aangetoond dat in die tijd te
Kampen reeds een kerkgebouw van vrij aanzienlijke afrnetingen gestaan moet hebben, zodat wel aangenomen zal mogen
worden dat Kampen reeds in de 12de eeuw een nederzetting
van enige betekenis geweest moet zijn. Wellicht is Kampen
een kolonisatiestad en vestigden zich, na de invallen der
Noorrnannen, vreernde kooplieden in het gebied, waarin later
de stad ontstond.
Reeds in het midden van de 13de eeuw moet Kampen
handelsrelaties hebben gehad met het Oostzeegebied. Dit
blijkt uit het oudste stuk in het gemeentearchief, gedateerd
24 sept. 1251 waarin de Deense koning Abel o.m. de tolgelden regeIt die de Ommelanders te betalen hadden, wanneer zij de jaarrnarkten te Skanor op 't schiereiland Schoonen
bezochten.
Ill! de 14de eeuw groeide Kampen uit tot de be1angrijkste
handelsstad van de noordelijke N ederlanden en overvleuqelde
zij zelfs het zoveel oudere Deventer. Haar schippers dreven
in de eerste plaats handel met de land en random de Oostzee
gelegen, maar ook met Vlaanderen, Engeland en Frankrijk.
Deze grote bloei van Kampen heeft niet lang geduurd; reeds
ill! de tweede helft van de 15de eeuw kan men een relatieve
achteruitgang van de Kamper handel ten opzichte van de
179

snclqroeiende handel en scheepvaart der Hollanders (Amster~
daml ) en Zeeuwen aantonen. In het begin van de 16e eeuw

had de stad vee! te lijden van de zoqenaamde Ge1derse corlogen; ook begint dan de verzanding van de IJsselmonden
grote zorgen te baren. Wanneer de rust in deze streken is
teruggekeerd, blijkt Amsterdam de stad Kampen volledig te
hebben overvleugeld.
In de 17de eeuw stierven de Kamper handel en scheepvaart
steeds meer af en kwam aan de vaart van Kamper schippers
op de Oostzee defmitief een einde. Pogingen door de stads- .
regering op het einde van deze eeuw gedaan om de industrie
tot bloei te brengen, hadden weinig resultaat. Deze aftakeling
ging nog door in de 18de eeuw, Kampen werd toen meer en
meer een kleine provinciestad, gehuld in een fraai kleed van
trotse muren en torens, dat echter haar schamelheid niet meer
kon verbergen.
In het begin van de 19de eeuw was het beeld evenmin verkwikkend. De stad zag er hier en daar wel zeer schilderachtig
uit, maar was allesbehalve welvarend. De straten waren voor
het merendeel niet geplaveid, moddersloten liepen dwars door
de stad langs een menigte koeiestallen en varkenskotten.
Publieke mestvaalten verspreidden een verpestende stank,
terwijl de inhoud ervan bij een overstroming zoals die van
1825 in vunzige hopen door de straten dreef.
De hygiene was dikwijls ver te zoeken. Goed drinkwater
ontbrak, totdat de gemeenteraad in 1886, op aandrang van de
openbare gezondheidscommissie, besloot een waterleiding aan
te leggen. In 1878 ging men tevens over op het tonnenstelsel.
Dit was een belangrijke verbetering van de bestaande toestanden, maar ideaal was het nog niet: in sommige huizen
prijkte de ton in het portaal, of zelfs in de huiskamer.
Omstreeks 18010had Kampen onqeveer 7.0100inwoners.
Een aanzienlijk gedeelte hiervan was doodarm en hovendien
tarnelijk achterlijk, doordat het onderwijs uiterst slecht was 1).
In zijn rapport aan het gemeentebestuur van Kampen meldde
Mr. Jacobus Scheltema in 180'3: " ... eerie zeldzarne, bijna
algemeene werkloosheid bij aile standen van deezen Burqer1) S. R. PERREN. Rapport inzake de bevolkingsopbouw der gemeente
Kampen. 1940. p. 2.
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staat." .2). Vervolgens laakte hij de zorqeloosheid van de
pachters ten aanzien van hun landerijen en het gebrek aan
ondernemingslust bij de burgers. Maar tevens trof hem de
onge1ukkige ligging van de stad, waar handel en industrie
niet tot bloei zouden kunnen komen, mede vanwege het voortdurend overstromingsgevaar
en het gemis aan floris sante
dorpen in de omgeving.

In 1842 behoorde 10 % van de bevolking tot degenen die
armenzorg nodiq hadden 3). Velen leefden op de rand van het
bestaan en moesten direct hun toevlucht nemen tot de bedeling, zodra zij door een strenge winter werkloos werden,
of wanneer er een besmettelijke ziekte uitbrak. Zeer gevreesd
was in dit opzicht de cholera, die o.a. in 1855 veel slachtoffers maakte 4) .
Voor de handel waren de zandbanken in de IJsselmonden
nog steeds een belemmering. Bij oostelijke winden was de
rivier bij het Keteldiep doorwaadbaar!
De burgers van Kampen, voor een vrij groot deel .uninvermogenden", waren werkzaam in de landbouw, veeteelt,
kleinhandel en een vervallen textielindustrie. De rest verdiende het brood in de visserij en in een grote verscheidenheid
van ambachten.
T och was de algemene toestand niet hopeloos, Omstreeks
1825 ontstond er in Nederland een periode van enigszins
hogere welvaart, waarvan de toenmalige burgemeester van
Kampen, Frans Lemker (1812-1842), een dankbaar gebruik
wist te maken 5) .
De Ijssel werd uitgediept en bevaarbaar gemaakt, nieuwe
wegen werden aangelegd, terwijl handel en industrie met
sprongen vooruit gingen. In 1842 bezat Kampen een achttal
tamelijk welvarende fabrieken: 2 duffel- en dekenfabrieken,
2) ECONOMISCH TECHNOLOGISCH
INSTITUUT OVERIJSSEL
(ETIO) , De ontwikkeling en toekornst van handel en industrie in de gerneente Kampen. Zwolle, 1952, p. 3.
3) ETIO 1952, p. 3.
4)
Verslag van Burgemeester en Wethouders aan de Raad der gemeente
Kampen over de alqemene toestand in de gemeente, 1855.
5) W. A. FASEL, De ontwikkeling van de tabaksindustrie te Kampen
tot het jaar 1940, in het kader van het plaatseliik industriepatroon, Verslaqen en Mededeelingen van .de Vereeniging tot Beoefening van OverijsseIs Regt en Geschiedenis, 1963, p. 133.
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1 katoen- of calicotweverij, 1 wolspinnerij en kousenbreierij,
2 steenbakkerijen, 1 pottenbakkerij en 1 sigarenfabriek. Hierin werkten ongeveer 850 mannen, vrouwen en kinderen onder
vrij gunstige omstandigheden 6).
V eerdiensten, beurt- en marktschepen vormden de verbinding met verscheidene
Nederlandse
stedcn en met flinke
steun van de gemeente werd in 1836 de Rijn~ en IJsselstoom~
bootmaatschappij
opgericht. De handel met het buitenland
kreeg ook meer betekenis door vestiging van een stoornbootmaatschappij op Hull in 1847. Door steeds weer optredende
verzanding van de IJ sse! moest deze echter reeds enkele jaren

later weer het veld ruimen.
Bij de aanleg van een spoorlijn boekte men helaas bitter
weinig succes, Kampen deed alle mogelijke moeite om de
doorgaande noord-zuidverbindinq langs de IJsselstad te krijgen. Deze moeite werd echter niet beloond: Zwolle ging met
de hoofdprijs strijken en Kampen moest zich met een zijlijntje
tevreden stellen, dat iru1865 tot stand kwam.
Met de industrie ging het gelukkig veel beter. In het
Gemeenteverslag van 1851 staan 22 verschillende soorten
,,fabryken en trafyken" vermeld met een gezamenlijk aantal
arbeiders van 1329. De toestand wordt over het algemeen
gunstig genoemd. Hieruit blijkt dus dat een Flink aantal inwoners van Kampen direct afhanke1ijk was van de Ilorerende industrie. Dit was een gelukkige omstandiqheid, omdat
anders het Kamper armbestuur waarschijnlijk nog meer bedeelden ondersteuning zou hebben moeten verlenen. Dat was
op zichzelf al een moeilijke kwestie, welke Kampen steeds
veel hoofdbrekens heeft gekost. Reeds v66r 1850 verschafte
de gemeente aan de werklozen allerIei werkzaamheden "door
het doen: verbeteren van de eigendommen der gemeente".
Tevens werd in 1854 een prod genomen met een centrale
gaarkeuken voor de armen, waar men voor zeer weinig geld
een warme maaltijd kon krijgen. 't Werd een groot succes! 7).
Veel meer dan door de gemeente is door particulieren zorg
aan de armen besteed. Vermeldenswaard is in dit opzicht het
6) Inlichtingen over de industr ie te Kampen overeenkomstig het Besluit
van 17 juli 1841 no. 2826/2388, Provo blad no. 59. Gemeente Archicf.
Kampen.
7) Gemeenteverslag 1854. G.A. Kampen.
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werk van het Vrijmetselaarsloge
"Le Profond Silence"; Deze
organisatie richtte in 1847 een lokaal in waar werklozen en

"behoeftigen" konden werken, om niet helemaal van de bedeling afhankelijk te zijn. Later kreeg deze instelling de naam
"Orde en V'lijt" en kon men o.a. met het vlechten van matten
een kleinigheid verdi enen 8).
Toch was de werkloosheidsbestrijding eigenlijk niet meer
dan een particuliere liddadigheid. De tijd was er nog niet rijp
voor dat de overheid dit probleem grondig aanpakte.
De intensieve maatreqelen, die men nam ten opzichte van
handel en industrie, hadden een duidelijke weerslag op de
bevolkingsgroei van Kampen. Ondanks alle armoede en epidernieen groeide, vooral sedert 1825, het aantal inwoners verrassend snel. Telde de stad in 18'00 slechts een kleine 7.'0'00
bewoners. dit aantal was in 185'0 reeds 12.'0'00 en in 188'0
bijna 18.0001.Tussen 1830 en 1879 nam de Kamper bevolking
toe met 96,4 %. Zwolle qroeide in diezelfde periode 45,5 %
en Deventer slechts 4'0,5 % 9). Dit is een niet te wcersprekeri
bewijs welk een grote invloed de welvaartspolitiek van het
gemeentebestuur, dat uitging van het rapport van Mr. Scheltema, op stad en bevolking had.
Bet was in dit 19de eeuwse Kampen, dat krampachtige
pogingen in het werk stelde de handel, die eertijds zo glorieus
was geweest, nieuw leven in te blazen en dat bovendien een
groot aantal arbeiders en armen onder zijn burgers telde, dat
de industrie, met name die van de sigaren en tabak, hoe klein
ook begonnen, zon grote vlucht heeft genomen.
De ontwikkeling van de tabaksindustrie is zo aanzienlijk
geweest, dat ornstreeks 188'0 1.400 arbeiders in deze bedrijfstak werkzaam waren. En nog in 1952 werd gemeld: de
sigarenindustrie in Kampen maakt 22 % uit van de totale
industriele werkgelegenheid 10).
De tabak in Europa.
Teen Christoffel Columbus op 12 oktober 1492 landde op
het West-Indische eiland Guanahani, zagen hij en zijn met8)
9)
10)

PERRIN, Bevolkinqsopbouw, p. 86, 87.
PERRIN, Bevolkingsopbouw, p. 3.
ETIO, Toekomst v. handel en industrie te Kampen, 1952, p. 21.
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gezellen tot hun verbijsterinq, dat de Indianen, die aan de
oever stonden, grote rookwolken uit mond en neus stieten.
Van gedroogde bladeren, gewikkeld in een maisblad, maakten zij cylindervormige rollen, waarvan zij het ene einde in
de mond namen en het andere in brand staken. Zo'n rol noemden de bewoners van die eilanden "tobaco".
De Spaanse kolonisten probeerden het ook en kregen er
weldra de smaak van te pakken. In 1519 nam Gonsalo Hermandez de Oviedo het kruid, dat men tabak noemde naar de
rookrollen der Indianen en als zeer geneeskrachtig beschouwd
werd, mee naar Spanje. Omstreeks 1560 werden de zaden
ervan door de Franse gezant in PortugaL Jean Nicot. naar
. Parijs gebracht. Naar hem werd de plant Herba Nicotiana
genoemd.
Het duurde niet lang of de tabak verspreidde zich over
heel Europa en werd als genotmiddel met open arrnen cntvangen. Het werd een gewoonte om tabak te snuiven of
te "smoren", terwijl het scheepsvolk zich tevreden moest
stellen met een pruim (op de houten schepen gold een streng
rookverbod}. In ons land werd veel gerookt door Engelse
studenten te Leiden en in de 17de eeuw verrezen overal de
"toebackshuizen" of "tabagien". Aanvankelijk bestreed de
overheid, zowel in ons land als elders in Europa, het roken
feIll) . Jacobus I van Engeland (1603-1625) noemde het
.xmaanqenaam voor de neus, schadelijk voor de hersenen en
verderfelijk voor de lonqen". De rook verqeleek hij met helledampen, terwijl de toenmalige predikanten spraken van een
"pestigh cruydt".
Toen het roken van tabak ondanks alle tegenstand toch
terrein won, besloten sommige vorsten er dan maar een winstgevende zaak van te maken: ze gingen belasting heffen op
de invoer van tabak, zodat we hier de eerste vorm van het
accijnsstelsel aantreffen 12) .
Wie de eerste sigarenmaker in Europa was, is niet bekend.
In Duitsland was het waarschijnlijk de Hamburger Schlottmann, teen hij in 1788 met zijn bedrijf begon 13). Zeker is
11)

W. W. REIJS, Nederland,
A. A. G. MEYERS, Een
ordening in de siqarenindustrte,
13) J. WOLF. De tabak en de
12)
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zoals het was, zoals het is. p. 185.
onderzock naar de noodzakelijkheid van
Eindhoven, 1941. p. 33.
tabaksfabrikaten, Leiden 1913. p. 279.

echter dat 10 jaar voor hem, in 1778, in' Denemarken reeds
een sigarenfabrikant
gevestigd was in Fredericia, een plaats
die nu ongeveer 20.0100 inwoners telt, aan de Kleine Belt in
Jutland. Het was de firma I. P. Schmidt Jr. N.V., het aller-

eerste siqarenbedrijf van Denernarken 14).
Hoewel de sigarenmakerij van Schlottmann aanvankelijk
niet best wilde vlotten, omdat het publiek gewend was aan
pijproken en snuiven, vond het sigarenroken na enkele tientallen jaren qeleidelijk meer ingang. Het was een vee! minder
omslachtige manier van roken en sigaren waren vrij gemakkelijk mee te nemen. Natuurlijk hield de industrie gelijke tred
met het toenernende verbruik en breidde zich verbazend snel
uit. Zo waren er in Bremen ill 1851 reeds 281 Iabrieken. waar
5.300 arb eiders werkten 15).
Heel gemakkelijk was de verplaatsing van de siqarenindustrie naar andere oorden, Voor de inrichting van een
siqarenmakerij was immers weinig kapitaal nodiq, terwijl men
het zonder werktuigen kon stellen, omdat alles noq handwerk
was. Het siqarenbedrijf had daardoor natuurlijk ook veel
arb eiders nodig en vestigde zich het liefst in die plaatsen waar
nog geen andere industrieen waren, of waar de landbouw niet
genoeg opleverde, het zij door bodemgesteldheid of andere
Iactoren. Van de grote steden verhuisde de sigarenmakerij
naar meer landelijke streken, In sommige gevallen was er ook
sprake van een vervanging van de bestaande (huis)industrie,
die steeds meer achteruit ging. Dit gebeurde in het Duitse
Westfalen, maar ook, zij het ten dele, in Kampen.
Dat nieuwe fabrieken later meestal toch gevestigd werden
in plaatsen, waar reeds een sigarenindustrie aanwezig was,
hield verband met de vrij lange tijd die ervoor nodig was om
ongeschoolde arb eiders op te leiden tot goede sigarenmakers.
Ook was het zo dat de loonomstandigheden van de tabaksbewerkers minder gunstig waren, vanwege de zwakke lichamelijke gesteldheid van vele siqarenmakers, waardcor zij
onmogelijk tewerkgeste1d konden worden in andere industrieen. Maakte Kampen wat dit betreft in het beqirugeen slechte
14) DE TABAKSPLANT, Centraal orgaan voor de siqaren-, siqaretten-,
en tabaksindustrle en -handel. 77e jaarg. no. 3772, 21 maart 1950.
15)

J. WOLF, De tabak -, p. 279.
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indruk, later deden er zich dezelfde problem en voor waarmee
men in Duitsland reeds tamelijk vroeg kampte.
De sigarenindustrie

te Kampen vanaf de vestiging tot 1880.

In september van het jaar 1826 kwam de Duitser J ohan
Wilke Lehmkuhl, vergezeld van een viertal knechts uit
Bremen in Kampen aan en vestigde zich er als sigarenfabri~
kant. Hij was ongetwijfeld de eerste die in Kampen sigaren
ging produceren, maar waarschijnlijk ook van heel Nederland.
Omdat de sigarenindustrie het hebben moest van een groot
aantal werklieden, zocht Lehmkuhl juist de IJsselstad uit,
_daar hij in de toen vrij armoedige plaats vele goedkope
arbeidskrachten kon vinden. Vooral in het begin, toen de
sigarenmakerij nog maar in de kinderschoenen stond: stelde
men aan het product geen hoge eisen. Een handige arbeider
had het yak binnen korte tijd onder de knie en dan kwam het
niet aan op de kwaliteit van het product, maar op de productiesnelheid. Vele losse arb eiders grepen dan ook onmiddellijk
de geIegenheid aan en traden bij Lehmkuhl in vaste dienst.
Tien of twaalf jaar lang was hij de enige sigarenfabrikant
te Kampen. Dat de sigarenfabriek niet alleen economisch
leven in de brouwerij bracht blijkt wei uit 't volgende bericht:
" ... Duitse sigarenmakers liepen 's avonds in groepjes langs
Kampens straten en zongen en jodelden hunne eigenaardige
liedjes" 16).
De sigarenfabricage liep op rolletjes. De zaken gingen uitstekend en breidden zich gestadig uit. Het ging zelfs zo goed,
dat anderen, aangelokt door het succes van de Duitse imrnigrant, eveneens een fabriek begonnen. Zo blijkt in 1838 uit
een advertentie in de pas opgerichte Kamper Courant dat
een zekere Stibbe sigarenmakers en leerling~sigarenmakers
vroeg 17). Hij was niet de enige, want in 1845 vestigde zich
een Amsterdamse sigarenfabrikant ill!Kampen, die er mededeling van deed dat hij zowel sigaren als kurken Iabriceerde 18). Misschien durfde hij het nog niet aan om zijn verdiensten uitsluitend van sigaren te betrekken.
16)
17)
18)
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Kamper Almanak 1928, p. 132.
Kamper Courant van 1 jan. 1838.
Kamper Courant 27 maart 1845.

De nieuwkomers waren niet alleen sigarenmaker.
Veelal
hielden ze zich tevens bezig met het kerven van tabak. Zo
bestoriden er in 1843 reeds een zestal tabakskerverijen,
o.a.
die van Hendrikus Meulenkamp, Gerrit Hendriks en Johan G.
van Riemsdijk 19). De fabriek van Lehmkuhl was in dat jaar
al uitgegroeid tot een respectabele onderneming, waar - 17
jaar na de vestiging - 61 volwassenen en 26 kinderen [vooral jongens van 12 tot 16 jaar) werkten. De productie bedroeg
to en 5 miljoen sigaren per jaar.
In 1847 kwam er weer een sigarenfabriek bij, die in later

jaren de grootste van heel Kampen zou worden. In april
van dat jaar richtte C. J. Bode samen met zijn 22 jarige 200n
Wrllem Gerrit een sigarenmakerij op onder de Iirmanaam
C. J. Bode & Zoon. De oudste firmant overleed echter kort
daarna ell!zijn 200n moest het bedrijf voortzetten. De jonge
Bode had bij een van de Kamper fabrikanten de qrondbeqinselen van het vak qeleerd, was bovendien bij een
Amsterdamse sigarenmaker in de leer geweest 20), om de
practijk goed onder de knie te kriiqen en vestigde aan de
Oudestraat een "Affaire van Tabak, Snuif en Siqaren", die
de naam kreeg "De Nieuwe Beurs van Amsterdam" 21). Aanvankelijk had hij met grote moeilijkheden te kampen: er was
weinig geodend personeel te krijgen en de werklokalen waren
gebrekkig ingericht. De belanqrijkste werkzaamheden moest
Bode allemaal zelf verrichten: hij was tegelijkertijd meesterknecht, boekhouder en reiziger. Tot overmaat van ramp volqde vlak na de oprichting een jaar van revoluties, waardoor
er schaarste aaru geld ontstond en de handel ernstig werd
belernmerd. De jonge Iabrikant werkte echter orrverdroten
door en zijn moeite was niet tevergeefs; langzamerhand werd
het fabrikaat bekend en, om de kwaliteit, zeer ge2Ocht. In
1860. was de hoeveelheid personeel en de productie zo toegenomen, dat men zich genoodzaakt zag de fabriekspanden
aanzienlijk uit te breiden.
In 1862 nam Bode een belanqrijk besluit: hij huurde cen
wirikel op de Vijgendam in Amsterdam en begon daar zijn
19)

20)
21)

Opgaven over de industrie te Kampen (1840~1848), G.A. Kampen.
Bijvoeqsel Wereldkroniek van 1 mei 1897, Walkate Archief. K.
Kamper Courant 24 mei 1847.
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siqaren te verkopen.

Bet werd

mcteen een davererid

succes!

Onrniddellijk daarop werden nieuwe magazijnen en depots in
verschillende delen van Nederland gevestigd. De vraag naar
sigaren van "De Beurs" begon zienderogen op te lop en. In
Kampen kwam men handen tekort en Boele was genoodzaakt
nieuwe arbeidskrachten
aan te werven.
Nu werd reeds in de inleiding melding gemaakt van de
aanwezigheid van een katocn- of calicotweverij. Deze fabriek
draaide zo goed, dat er in 1852 een tweede katoenfabriek
bij
kwam 22). De benodigde ruwe katoen werd aangevoerd
uit
Amerika en zolang de afzet (o.a. naar Nederlands-Indie]
niet
verminderde
deed men goede zaken.
Toen kwamen ornstreeks 1859 de "Noord~Amerikaanse
verwikkelinqen"
roet in 't eten gooien. Terwijl de spanning en
in dat land van jaar tot jaar toenamen, verminderde de uitvoer
van katoen uit de zuidelijke staten naar West-Europa
met
rasse schreden. In 1861 brak de Burgeroorlog in de Verenigde
Staten uit en hield de aanvoer van grondstoffen
voor de
weverij weldra geheel op. Daar de beide calicotfabrieken
in
Kampen volledig afhankelijk
waren van de Amcrikaanse
export. was men genoodzaakt
ze in 1862 te sluiten .23). Het
directe gevolg was uiteraard dat een Flink aantal arbeiders
tot werkloosheid was gedoemd.
Gelukkig hoefden deze lieden met lang noodgedwongen
bij
de pakken neer te zitten. Immers, zoals we reeds hebben ge~
zien, begon juist in deze jaren de sigarenindustrie
op volle
toeren te draaien. Er waren plotseling veel arbeiders no dig .
De voormalige
katoenwevers
konden bijna meteen overstappen op een nieuwe industrie. Het was dus de siqarenmakerij die Kampen in de jaren '60 van de 19de eeuw, toen
epidemieen en de aankornst van de vroegere bewoners van
Schokland de werkloosheid weer verergerden,
voor n6g qroter gebrek aan werkgelegenheid
behoedde. De Schokkers,
die van hun eiland werden verdreven,
doordat de zee er
steeds meer vanaf brokkelde, vestigden zich voor een deel in
Kampen. De meesten van hen oefenden de visserij uit, maar
toen deze bedrijfstak steeds verder achteruit ging. vervielen
22)
23)
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Gemeenteverslag 1852. G.A. Kampen.
Gemeenteverslag 1862. G.A. Kampen.

ze tot grote armoede. De gemeenteverslagen
geven jaar in
jaar uit een trieste opsomming van het aantal arme Schokkers,
dat ondersteuning van de gemeente nodig had.
Intussen had de moderne beweegkracht ook naar Kampen
zijn weg gevonden: in 1854 werd een papierfabriek opgericht,
"welke met twee stoomwerktuigen
in beweging werd ge:braqt' 24). Bovendien was er een geringe mechanisatie te
bespeuren bij de vervaardiging
van "ijzeren keukenqereedschap" in de in 1851 gevestigde fabriek van Berk.
Natuurlijk bled de sigarenindustrie
niet achter. Tot 1864

had men zich in deze bedrijfstak uitsluitend met handwerk
bezig gehouden; toen werden door Bode een dertigtal wikkelmachines en een papiersnijmachine uit Duitsland gelmpor~
teerd 25). Toen de toestand in de tabaksindustrie steeds
"gunstig en vooruitqaande" bled, ging men op de ingeslagen
weg voort en schafte men zich enkele jaren later (1867) een
stoommachine aan voor het machinale kerven van tabak.
Het aantal persorien dat werkzaam was in de tabaksindustrie nam ook voortdurend toe. Alleen al de beide grootste
sigarenfabrieken hadden in 1864350 mannen en 32'0 kinderen
in dienst. Wanneer men daarbij bedenkt dat het totaal aantal
person en in de Kamper industrie 1.7010bedroeg, dan .luidt als
conclusie: bijna 4'0 % van de in de nijverheid werkende bevelking verdicnde de kost bij de belangrijkste sigarenmakerijen.
Het aantal fabrieken werd door de hoogconjunctuur in de
sigarenindustrie snel groter. Waren er in 185'0 nog maar 3
(de tabakskerverijen met inbegrepen), in 187'0 waren het er
al 1'0en in 1878 was het getal zelfs gegroeid tot 26. WeI had
het merendeel van deze fabrikanten niet meer dan een man
of 1'0 a 2'0 in dienst, maar er waren een viertal "groot~
industrielen", bij wie geregdd Vel' over de 1'0'0 arbeiders
werkten, te weten J. c. Lehmkuhl & Co (3'0'0 arbeiders},
C. J. Boele & Zoon (eigenaar W. G. Bode, met soms SOD
arbeiders}, de in 1867 opgerichte firma Van Hulst en Schaepman - later J. H. van Hulst & Co - (15'0 arbeiders) en
tenslotte Bessem & Hoogenkamp (met 2'00 werklieden in de
gunstigste tijd). In 1870 werkten op de 10 Iabrieken samen
c

24)
25)

Gemeenteverslag 1854, G.A. Kampen.
Gemeenteversla.g 1864, G.A Kampen.
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ongeveer 850 mannen, vrouwen en kinderen.
In datzelfde jaar kreeg de reeds bloeiende sigarenindustrie
opnieuw een Ilinke duw in de rug. Toen brak namelijk de
Frans-Duitse oorIog uit en de tienduizenden mannen die aan
de fronten moesten veehten deden het aantal Fabrieksarbeiders - natuurlijk ook die in de sigarenfabricage - in Duits~
land en Frankrijk sterk verrninderen. De produetie werd
ingekrompen en daar bovendien in de verschillende legers
door de soldaten steeds meer sigaren werden gerookt 26),

moesten de beide oorlogvoerende landen een groot deel irnporteren uit het buitenland. Een van de aangewezen landen
daarvoor was Nederland en het sprak vanzelf dat de Kamper
industrie er Flink van profiteerde. Exporteerde men voor 1870
reeds een aanzienlijk aantal siqaren, tijdens en ook nog na de
Frans-Duitse oorIog (die tot 1871 duurde) verdween een nog
groter dee! over de grenzen.
Niet alleen in de landen van West-Europa rookte men
sigaren uit Kampen; zelfs in Ncderlands-Indie had men de
smaak ervan te pakken en de vier depots van W. G. Bode
deden er goede zaken.
Er was een kleine fabriek in Kampen, namelijk die van Fik,
waar doorqaans niet mcer dan 15 of 20 arbeiders werkten en
waar men alleen maar de allerfijnste soorten maakte. De
fabrieage was uitsluitend gerieht op de export, en weI naar
Rusland, "waar het fabrikaat van de heer Fik zeer gezoeht
werd door de aanzienlijksten van Ruslands hoofdstad" (i.e.
St. Petersburg) :27).
Veel voerde men ook uit naar Skandinavie: als bijzonderheid kan hierbij worden vermeld, dat later, ornstreeks 1890,
de Friese schaatsenrijders, die in Hamar (Noorwegen) kwamen trainen, uitsluitend Kamper sigaren wilden roken 28").
Niet alleen de industrie van sigaren bloeide, ook de tahaksbedrijven werkten op volle toeren, In 1879 waren er 5 Iabrikanten die zich uitsluitend met de kerverij bezig hidden 29 ) .
Er werd goed in verdi end, want de tabak ging vlot van de
hand en de prijzen waren hoog. De mechanisatie was in deze
26)

27)
28)

29)
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Verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, 1870.
Idem, 1877.G.A. Kampen.
Gemeenteverslag 1891, G.A. Kampen.
Verslaq van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, 1879.

bedrijfstak ook al behoorlijk op gang gekomen, daar reeds in
1867 in de tabaksafdeling
van Boele's sigarenfabriek
"eene
vanzelf pakkende kerfbamk" werd gebruikt, aangedreven door
een stoommachine.
De verpakking van de sigaren in kistjes werd gedaan door
de Iabrikanten
zel£. Elke sigarenmakerij
van formaat had
meestal een eigen zagerij ter beschikking, waar men de
plankjes voor de sigarenkistjes
op maat zaagde. Toen er
steeds meer fabrieken bijkwamen, richtte men in 1868 (na een
mislukte poging in het voorgaande
jaar) een stoomzagerij
voor sigarenkistjes op. I-Iet geval had goede afzetmoqelijkheden en de Ion en der arb eiders waren er hoger dan in elke
andere bedrijfstak 30) .
De werklieden van de sigarenfabrikanten
verdienden over
het algemeen ook niet slecht; in de regel kregen zij zelfs meer
dan bij andere Iabrieken. In 1841 konden goede arbeiders bij
de firma Lehmkuhl reeds f 10,- per week verdienen. De

vrouwen moesten zich daarentegen met veel minder tevreden
stellen (f 4,50), terwijl de jongens berieden 16 jaar het met
f 1,- of soms nog minder moesten doen 31). Toen de voor
de sigarenfabricage zo welvarende periode aanbrak, ging men
de arbeiders steeds meer uitbetalen. Zo ontvingen de marinelijke arbeidskrachter» in 1864 f 12,- tot f 14,-, terwijl de
jongens f 2,- a f 3,- kregen. Natuurlijk liepen de lonen
voor de verschillende werklieden uiteen en waren er ook
mannen, die met niet meer dan f 3,- per week thuis kwamen,
Sinds 1860 hield de loonstijging gelijke tred met de zich
voortdurend uitbreidende Iabrieken, om rond 1880 tot een
maximum te kornen van ruim f 20,- voor de beste werklui.
Hierbii dient echter te worden vermeld, dat een siqarenmaker,
die veel verdiende, meestal ongeveer f 3,- moest afstaan aan
zijn wikkelmaker.

De fabriek van W. G. Bode.
Een beschrijving van de Kamper sigarenindustrie in de
vorige eeuw is niet mogelijk zonder aparte aandacht te schenken aan de grootste fabrikant, Boele.
30)
31)

Gemeenteverslaq 1868, G.A. Kampen.
Besluit 17-7-1841, no. 2826/2388 _ Provo BI. 59, G.A. Kampen.
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Will em Gerrit Boele werd geboren op 9 juli 1825. Zoals
reeds vermeld werd, richtte hij samen met zijn vader in 1847
een sigarenfabriek op, die in de zestiger [aren zo groeide,
dat hij aIle andere fabrieken ver achter zich liet. In 1860' moest
Boele de fabriek uitbreidcn en in 1867 liet hij (aan de overkant van de Hofstraat ) een nieuw fabriekspand neerzetten
van vier verdiepingen.
Wanneer
er een nieuwe fabriek gebouwd werd of een
bestaande moest worden uitgebreid, was men genoodzaakt
dit te doen binnen Kampens bebouwde kom. Het was namelijk
een normaal verschijnsel dat het land "buiten de muren" bij
hoge waterstanden
in de winter helemaal blank stond, zodat
daar onmogelijk huizen of fabrieken konden worden neergezet. Het gevolg was dat de binnenstad propvol gebouwen
raakte en omstreeks 1880 nauwelijks meer Iabrieksterreinen
beschikbaar waren.

In 1868 werd Bode benoemd tot Hofleverancier en mocht
zijn fabriek voortaan het predicaat "Koninklijk" voeren.
Boele was een zeer vooruitstrevend man. Hij zou een navolger van de beroemde Robert Owen geweest kunnen zijn,
want hij paste bij de sigarenfabricage de modernste middelen
toe, die zowel de productie als de arbeiders ten goede kwamen. In zijn fabriek werden verschillende stoommachines
geplaatst, die een kerfbank aandreven en sedert 1882 via
enke1e dynamo's e1ectrischestroom leverden, die aile fabriekslokalen door middel van grote booglampen helder kon verlichten.
Om voor het drukken van de etiketten voor de siqarenkistjes niet afhankelijk te zijn van anderen, had W. G. Boele
een aparte steendrukkerij, waar een lithograaf en enkele
drukkersgezellen werkten. Bier werden o.a, de omslagen vervaardigd voor de spoorboekjes, die in een oplaag van 60.000
per jaar bij het publiek goede aftrek vonden en tevens een
uitmuntende reclame waren 3.2).
Bij het fabriekscomplex stond een eigen gasfabriek en
stoommachines zorgden voor centrale verwarming voor aIle
gebouwen. De werklokalen werden geregeld schoongehouden
"De Vreugd van het Genieten". Causerie naar aanleiding van een
bezoek aan de sigarenfabriek van de Fa. W. G. Boele Sr. te Kampen.
[uni 1906. G.A. Kampen.
32)
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en er was gezorgd voor voldoende ventilatie. Veel stof ontstond er steeds bij het drogen van de tabak. Daarom was een
speciale stoomluchtzuiger
in de drogerij aangebracht,
die
enige malen per dag in werking gesteld werd, Een waterleiding ontbrak niet, terwijl een particuliere brandweer voortdurend para at was.
N iet alleen voor zijn Fabriek zorgde Boele goed, ook voor
zijn arbeiders deed hij dikwijls meer dan menig ander Iabrikant in zijn dagen. Hij beschouwde analfabetisme als een zeer
oriqewenst verschijnsel
en richtte daarom in de nieuwe
fabriek van 1867 een apart schoollokaal in, waar nog in datze1fde jaar aan 1014"kinderen en jonqelieden" onderwijs werd
gegeven in taal, schrijven en rekenen 33). Bij de opening ervan werd een feestmaal gehouden, "dat den qeheelen avond
door den heer Boele, zijne echtgenoot en zoon werd bijqewoond, en zich door hunne minzaamheid en liefde jegens de
werklieden kenmerkte ... " 34).
Voor de arbeiders werd tevens een zieken- en. beqrafenlsfonds opgericht. In het eerste geval was 10 cent contributie
per week verschuldigd, terwijl de uitkering bij ziekte f 2,-

per week bedroeg. Wat er aan het einde van het jaar iri de
kas overbleef, werd verdeeld, Verschillende malen gebeurde
het dat de werklieden meer dan de helft van de betaalde
contributie weer terug ontvingen 35). Bij het overlijdensfonds
was de weke1ijkse bijdrage 2 cent, terwijl de uitkering voor
gehuwden f 75,- en voor ongehuwden f 50,- bedroeg,
waarbij de Firma nog f 25,- toegaf.
Met een zekere, gerechtvaardigde trots maakte Bode ervan
gewag, dat de werklieden zo lang bij hem in dienst bleven.
In 1890 waren er 46 arbeiders die Ianger dan 25 jaar bij hem
hadden gewerkt. Dit pleitte des te meer voor de gunstige
verhoudingen tussen patroon en werknerners, omdat de siqarenmakers, vooral in de jaren 1860--1880 over het algemeen
een vlottend dee! van de bevolking uitmaakten; ook omdat
Bode nooit arb eiders wegens ouderdorn ontsloeg, wilde men
gaarne bij hem komen werken. Bij hem gold als stelregel:
33)
34)
35)

Kamper Courant van 4 december 1867.
Idem.
Gemeenteverslag 1891. G.A. Kampen.
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,,~r wordt goed werk verlangd, maar ook ruim loon gegeven",
terwijl de arbeiders "streng, doch rechtvaardig"
werden behandeld,
De min of meer populaire fabrikant deed dus alle mogelijke
moeite, aldus het Gemeenteverslag van 1872, .miet alleen om
"geschikte arbeiders te verkrijgen, maar ook om hen te be"schaven en tot zedelijke menschen op te lei den ... "
In de zomer van 1872 bestond de firma 25 jaar. Het
jubileum werd groots gevierd. Alle werklieden werden uitgenodigd op "Meerzicht", het buiten van Bode aan de
overzijde van de IJ ssel. "Er was gezorgd voor gepaste
"uitspanningen ... , terwijl allen onbekrompen op bier, brood

"enz... onthaald werden. Een groot aantal ingezetenen cler
"stad, waaronder verschillende autoriteiten, mede tot het feest
"genoodigd, werden op de gulste wijze onthaald en wat het
"meeste is, waren getuige van de innige genegenheid tusschen
"patroon en werklieden" 36). De Kamper Courant van 9 juli
1872 schreef hierover het volgende: "W. G. Bode Senior had
"de trouw en de liefde ondervonden van de zijde zijner arbei.xlers. Het klonk goed uit zijn mond: gij mijn volk! gij zijt
"mijne mede-arbeiders!" Niet voor niets noemde de slimme
sigarenfabrikant zich een soort kameraad van zijn onderqeschikten: het was toen immers de tijd van de steeds toenemende arbeidersbewegingen en stakingen tegen de practijkcn van de heren industrielen. Bode probeerde nu door
middel van in onze oren hoI klinkende woorden derge1ijke
activiteiten bij zijn eigen arbeiders bij voorbaat de kop in te
drukken. Toen echter in de jaren 1890<-1895 de invloed van
de vakverenigingen toenam en sommige sigarenmakers zich
wilden aansluitcn bij de "opruiers", dreigde hij "zijne rnedearbeiders" met ontslag!
Het feest op "Meerzicht" werd gehouden op zondag! De
Kamper Courant was hierrnee nogal ingenomen:
..Wij noemen het een uitmuntende gedachte het feest op
"Zondag te laten plaatsvinden. Het ving te drie uren aan
,,~wie werd verhinderd 's morgens naar de kerk te gaan?
"Bet was een feest door den gdukkigen fabriekant aan zijn
"volk, zijn mede-arbeiders gegeven uit een gevoel van
36)
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Verslaq v/d Kamer v. Koophandel en Fabrieken, 1872. G.A. Kampen.

"erkentelijkheid ~ is een gemoedstemming van deze soort
"geen echte zondagsstemming? Het was een feest in de
"vrije natuur, onder de hooge boomen, tusschen bloemen
"en vruchten, in het licht en den gloed van den onbewolk"ten [uli-daq ~ is het niet een goede viering van de Zon~
"dag, als op dien dag de werkman met zijn gezin buiten is?
"De Zondag is een feest- geen treurdag; de Zondag neme
"vrij den werkman het werk uit de hand en; hij richte zijn
"hoofd op en vervulle zijn hart met goede indrukken, ook
.xloordat hij hem rein genot doe smaken in de natuur. Een
"uitmuntende gedachte was het, het feest op Zondag te
"doen plaatsvindenl" 37).
Zeker, het was een goede gedachte van Boele, vooral in
financieel opzicht. Er schoot geen werkdag bij in!
Llit de verslagen van de gemeente Kampen en die van de
Kamer van Koophandel en Nijverheid blijkt steeds dat de
fabriek van W. G. Boele Senior in de vorige eeuw het middelpunt vormde van de Kamper sigarenindustrie. Terwijl aan de
meeste andere fabrieken slechts oppervlakkige aandacht werd
geschonken, maakte men meestal uitvoerig melding van de
toestand bij "De Beurs". Bovendien besefte Boele blijkbaar
zeer goed wat rec1ame vermag en schreeuwde daarorn de
presta ties van zijn industrie van de daken. Hij keek daarbij
niet op enkele duizenden q.rldens meer of minder. Zo richtte
hij op de wereIdtentoonstelling
te Amsterdam in 1883 voor de
expositie van zijn sigaren een Mcorse tempel in, die hem

f 10.0.00,- kostte!
Llit de vele publicaties weten wij ook dat de verstandhouding tussen de arbeiders van "De Beurs" onderling vrij
goed was. De sigarenmakers richtten namelijk een zanq- en
reciteervereniqinq op, die de naam "Apollo" droeg en o.a.
openbare toneelvoorstellingen verzorgde 38).
Zoals in het voorgaande reeds werd vermeld waren de
lonen in de sigarenindustrie mcestal hoger dan bij andere
bedrijfstakken, maar omdat Bode altijd nog iets meer uitbetaalde dan zijn colleqa-Iabrikanten had hij zijn arbeiders
voor het uitkiezen 39). Hij had dan ook een £link aantal uit37)
38)
39)

Kamper Courant, Feestnommer van 9 juli 1872.
Verslag v/d Kamer v. Koophandel en Fabrleken. 1872, G.A. Kampen.
W. A. FASEL, Tabaksindustrie te Kampen, p. 137.
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stekende vaklui in dienst, die bij wedstrijden ve1e prijzen in de
wacht sleepten.
Voor de verkoop van zijn sigaren beschikte Boe1e over 9
eigen verkoophuizen en 18 depots. Hi] had een uitgebreide
winkel clientele, ook nog 4 depots in Nederlands-Indie
en een
agentschap in Londen.
Het lijdt geen twijfel of "De Beurs" beheerste volledig de
Kamper sigarenindustrie. Toch komen we nog even terug op
de Iabriek van Lehmkuhl. Ook deze firma verheugde zich in
een ongekende bloei en had in de jaren 1870-1880
geregeld
ongeveer 300 arbeiders in dienst. In 1876 bestond het oudste
sigarenbedrijf 50 jaar en mocht zich van toen af noemen:
"Koninklijke N ederlandsche Sigarenfabriek".
Niet alleen de grote, maar ook de klein ere fabrieken hadden een jaar of tien lang volop werk en moesten voortdurend
hun fabriekspanden
uitbreiden. In 1881 werd onder meer
gevestigd de sigarenfabriek van A. A. C. v. d. Mijle, een van

de weinige firma's, die de latere crises zouden overleven, zij
het onder een andere naam.
Op het einde van het jaar 1875 sloeg de sigarenfabrikanten
de schrik om het hart. De toenmalige minister van financien.
Van der Heim, kwam namelijk met een wetsvoorstel tot
heffing van tabaksbe1asting. Dit was op zichzelf helemaal
geen onredelijk vcorstel, omdat op andere producten als zout,
zeep, wijn, bier en suiker wel accijns werd geheven. Doch het
sprak vanzelf dat er een storm van verontwaardiging losbarstte onder de tabaksindustrielen. Want bij deze tak van
bedrijf was men voor een groot gedeelte afhanke1ijk van de
export. V rije handel was dus zeer gewenst. Tabaksbe1asting
zou zo be1emmerend werken, dat sterke achteruitgang van de
tabaksindustrie te verwachten was. De vele brieven en protesten, die de minister en ook de volksvertcqeruwoordiqiriq te
verwerken kregen misten dan ook hun uitwerking niet: het
wetsvoorstel werd ingetrokken.
Met het jaar 1880. is eiqenlijk het toppunt van de bloei van
de sigarenfabricage in Kampen aangebroken. Ongeveer 1.40'0
mensen hadden bij de fabrieken gerege1d werk, de productie
was gestegen tot 1,5 miljoen sigaren per week, terwijl er per
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maand ongeveer f 35.000,- aan Ionen werd uitbetaald+"}.
Reeds omstreeks 1878 beg onnen echter minder gunstige
tijden hun schaduwen vooruit te werpen. Enkele bedrijven
k1aagden over een matige afzet. Toch was de a1gemene toestand nog niet verontrustend.
Maar na 1880 zou dat veranderen. Met de sigarenmakerij ging het, evena1s met vele
andere.industrieen
1angzaam maar zeker bergafwaarts, omdat
de markt voBedig werd vo1gestopt en de fabrikanten op de
duur met hun voorraden b1even zitten.
N iet alleen louter economische veranderingen
waren het
die een rol speelden. Er was in de Kamper sigarenindustrie
een totaa1 ander beeld ontstaan dan we tot nu toe gezien
hebben. Gebeurde tot omstreeks 1880 practisch alle siqaren- .
fabricage in de fabrieken, van to en af aan deed de huisindustrie ge1eidelijk zijn intrede.
DE PERI ODE DER HUISINDUSTRIE
Oorzaken

van het ontstaan

(1880-1921)

van de huisindustrie,

In de tijd, dat alles nog fabrieksarbeid
was (--t- 1865),
werden er geen a1 te hoge eisen aan het product geste1d,
zodat men in korte tijd sigarenmaker kon worden. Men 1egde
zich meer toe op kwantrteits- dan op kwaliteitswerk.
Het
sigarenmaken werd dan ook over het a1gemeen slecht geleerd.
De allerbeste vaklui genoten het voorrecht om thuis te mogen
werken. Samen met hun vrouwen en kinder en waren dezen
in staat een ongelofelijk aantaI sigaren te maken; dat ging
dan echter ten koste van elke vorm van ontspanning
en
rust41).
Sedert die tijd was de sigarenindustrie
te Kampen zo ge~
groeid, dat er vele fabrieken in de stad stonden. ABe beschikbare ruimte was benut: er was practisch niets meer over of
men moest huizen of andere gebouwen gaan afbreken. Er
was een schreeuwend gebrek aan werklokalen: de arbeiders
zaten opeengepakt te werken.
Verschillende fabrikanten kwamen toen op het idee hun
40)
41)

Verslaq v/d Kamer v. Koophandel en Fabrieken, 1877. G.A. Kampen.
Rapport siqarenindustrie ± 1905, Walkate Archief, Kampen.
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werklieden, of althans een deel van hen, naar huis te sturen,
omdat daar meer ruimte was. Bovendien, zo spraken de
deugdzame werkqevers, stond het werk thuis aan vee! minder
geestelijke gevaren bloot dan in de fabriek, waar "ophitsing"
en veronachtzaming van de zedelijkhcid aan de orde van de
dag waren! 42). Natuurlijk werden de fmanciele voordelen
voor de firrnanten meer op de achtergrond gedrongen, maar
het staat wel vast dat zij door deze maatregelen een niet
gering bedrag aan verwarming en licht uitspaarden.
Aanvankelijk waren de arbeiders buitengewoon enthousiast
over de nieuwe gang van zaken. Ze hodden niet precies om
zes uur te beginnen en konden desnoods eens een vrije
middag nemen als ze de vastgestelde hoeveelheid sigaren
maar prcduceerden.
Dat de practijk totaal anders uitpakte
zullen we later zien.

De Economische Geschiedenis van 1880-1921.
De jaren 1880L_1890vormen beslist geen bloeiende periode
in de economische geschiedenis van Nederland. Door de
steeds toenemende invoer van graan uit een aantal overzeese
gebieden, met name Rusland en de Vereniqde Staten, daalden
de prijzen hier te lande zo snel, dat er een crisis in de landbouw optrad. Misoogsten, vee- en plantenziekten deden er
nog een schepje bovenop, terwijl bescherming van de landbouw door overheidsmaatreqelen achterwege bled, omdat
men in deze tijd van overheerserid liberale politick steun van
regeringszijde onnodig achtte: "laissez faire, laissez passed".
Een terugslag van de agrarische malaise op handel en
industrie kon niet uitblijven. En hoewcl de sigarenindustrie
in Kampen minder invloed van de landbouwmisere onderyond dan andere bedrijven 43), was er toch een .vzekere
gedruktheid" waar te nemen 44). Met andere woorden: de
toestand was niet bepaald rooskleurig. De koopkracht van het
publiek liet ornstreeks 1885 veel te wensen over, waarbij
42) Departement van Landbouw, Nljverheid en Handel - Onderzoektnqen
naar de toestanden in de Nederlandsche Huisindustrle, 's-Gravenhaqe, 1911,
p. 139.
43) Verslag v/d Kamer v. Koophandel en Fabrieken, 1884. G.A. Kampen.
44) Gemeenteverslag 1885, G.A. Kampen.
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kwam dat de prijzen van de ruwe tabak hoger waren dan
ooit. Ondergingen de meeste handelsartikelen
een geduchte
prijsverlaging, voor tabak moest men steeds groter bedragen
neertellen. De Amerikanen kochten namelijk voor de eigen
sigarenindustrie gretig en tegen ongehoorde prijzen de beste
Sumatratabak op, die ook in Nederland werd verwerkt.
Nu wilde het ongelukkige toeval dat juist de Sumatratabak
in die tijd de enige soort was met een goede kwaliteit. Men
had tot dan toe ook steeds Javatabak qebruikt, maar deze was
door uitputting van de grond en minder goede weersomstandigheden zo slecht geworden, dat ze, vooral als dekblad, voor
sigaren niet meer aanvaardbaar
was. Er werd dus als het
ware om de Sumatratabak gevochten!
Toen de prijzen der grondstoffen stegen, konden die der
eindproducten niet achterblijven, Toch kon men de prijzen
niet naar evenredigheid gaan verhogen, want dan waren er
voor de sigaren geen kopers. De fabrikant moest dus een
Ilinke aderlating ondergaan om van de afzet van zijn artikel
verzekerd te hlijvenc op sigaren in de goedkope prijsklasse
(3 cent) werd dan ook practisch geen winst gemaakt. En
zelfs toen werden er minder sigaren verkocht dan vroeqer,
zodat een firma in 1885 een derde van het personee1 moest
ontslaan 45).
Zodra de toestanden in de sigarenindustrie verslechterden,
hielden de meeste Iabrikanten, vooral de kleinere, onrniddellijk op inlichtingen te vcrstrekken. aan de officiele instanties 46). Over deze periode bestaan dan ook vrij schaarse

gegevens en in de Verslagen van de Kamer van Koophande1
en Fabrieken wordt herhaaldelijk geklaagd over de onbereidwilligheid van de heren mdustrielen.
Teqen het einde van de tachtiger jarcn trad een lichte
conjunctuurverbetering in, die zich in de jaren '90 voortzette.
In 1894 hadden aile sigarenbedrijven weer geregeld werk
voor al hun arbeiders en begon de vraag naar de Kamper
rookartikelen zowe1 in binnen- als buitenland belangrijk te
stijgen. Sommige bedrijven meldden weer "toenemende bloei",
terwijl andere volstonden met een neutraal .miet ongunstig".
45)
46)

Verslag v.id Kamer v. Koophandel en Fabrieken. 1885, G.A. Kampen
W. A. FASEL, Tabaksindustrie te Kampen, p, 138.
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Het aantal siqarenfabrieken nam ook weer toe. Verschillende
siqarenmakers zetten voor zichzelf een bedrijfje op touw, om
qrotere inkomsten .te verwerven dan zij als gewone werkman

genoten. Deze gang van zaken nam in 1897, toen de patenten
(vergunningen voor het oprichten van een Iabriek of wcrkplaats) werden afgeschaft, verontrustende vorrnen aan. Het
aantal van deze zqn, "eigenwerkers" werd namelijk zo groot,
dat het de fabrikanten ernstiqe concurrentie aandeed,
Doch niet alleen eerunansbedrijfjes kwamen erbij. In 1894
en 1895 vestiqden zich twee nieuwe siqarenfabrieken in
Kampen. Het waren die van Erven de Wed. J. van Nelle 47)
en Smit en.ten Hove. Deze beide firma's, afkomstig uit respectievelijk Rotterdam en Doesburq, vonden hier een Flinkaantal
goedkope en tevens goedwillende arbeidskrachten, die hun in
de plaatsen van hcrkornst ontbraken 48). Deze bedrijven
deden de werkqeleqenheid behoorlijk toenemen en van alle
kanten werd de toestand dan ook "alleszins bevrediqend"
genoemd.
Vanaf de eeuwwisseling tot 1914 bleef de siqarenindustrie
in een noqal labiel evenwicht staan. Er hoefde maar weinig te
gebeuren, of er heerste direct slapte. Regelmatig werdcn er
arbeiders ontslagen en omdat zij ook in andere bedrijfstakken
maar moeilijk aaru de slag konden komen, zochten velen hun
heil in de emigratie. Deze was van dien aard, dat ondanks een
£link geboorteoverschot, de bevolking van Kampen volkomenstationnair bleef. Het rnerendeel der erniqrercnde werklieden
vertrok naar Duitsland of de Vereniqde Staten, waar de
Ionen een stuk hoger waren. Steeds wordt in de Gemeenteverslaqen als oorzaak van hun verdwijnen de .Jotsverbeterrnq"
genoemd. Deze lotsverbetering bleek echter in veel gevallen
niet aan de verwachtingen te beantwoorden, want na verloop
van een paar jaar zag men verscheidenen teleurqesteld teruqkeren.
In diezelfde tijd kampte de siqarenindustrie met alle moqelijke beperkende bepa1ingen. In 1907 werden de tarieven bij
de spoorwegen verhoogd, waardoor er van de toch a1 geringe
winsten opnieuw wat werd afgeknabbeld. In 1909 werd de
47)

48)
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Kamper Courant van 9 september 1894.
ETIO, Toekomst van Handel en Industrie te Kampen, 1952, p. 21.

zaak ernstiger: Duitsland ging er toe over de invoerrechten
op sigaren sterk te verhogen. De gevolgen van deze maatregel bleven niet lang uit; de N ederlandse fabrikanten waren
plotseling bijna uitsluitend aangewezen
op de verkoop in
eigen land. Het behoeft geen betoog, dat een felle concurrentie losbrak, zodat vele kleine fabrikanten, ook te Kampen,
de strijd om het bestaan moesten staken.
Bij dit alles kwam nag de voortdurende
dreiging van de
kant van de regering, die steeds weer van plan bleek te zijn
een belasting op tabak in te stellen. De in 1898 opgerichte
Kamer vall Arbeid voor de Tabaksindustrie
reageerde hierop
telkens met een stroom van brieven en verzoekschriften
om
ministers en volksvertegenwoordiging
er toe te bewegen
daarvan af te zien. In een schrijven van 16 april 1903 stond
bijv. dat een desbetreffend
voorstel "met zeer groot leedwezen" was vernornen, terwijl er twee jaar later bij de
minister gepleit werd, dat ons land, "zo eng begrensd", steeds
het hoofd moest kunnen bieden aan elke concurrentie. Het
was geen wonder dat de Kamer steeds weer op vrije handel
in tabak en sigaren aandrong,
omdat toen van de 20.000
inwoners van Kampen er 5.000(!) direct afhankelijk waren
van de sigarenindustrie.
Allerminst was de Kamer ingenomen met "de toenemende
begeerte tot sport" 49). V den gunden zich daardoor geen tijd

om rustig een sigaartje te roken, maar staken een sigaret op.
Ondanks dit alles had men over de toestand van 1910
-1914 niet zoveel klachten. Hoewel de grondstoffenprijzen
nog steeds onmatuurlijk hoog bleven, kwamen de orders aan
de lopende band binnen, zodat er nergens werkloosheid voorkwam. Er war en zelfs vele bestellingen uit het buitenland,
zodat ook de blikslagerijen en kistjesmakerijen goede zaken
deden.
Slechts enkele jaren duurde de voorspoed. Toen sIoeg in
1914 de oorlog toe. In de eerste weken wist niemand wat hij
moest doen en zowel publiek als fabrikanten waren buitengewoon zenuwachtig 5'0). Winkeliers durfden geen orders te
49) Brief van de Kamer van Arbeid voor de Tabaksindustrie, 16 april
1903. Rijksarchief, Zwolle.
5D) Verslaq v/d Kamer v. Koophandel en Fabrieken, 1914, G.A. Kampen.
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plaatsen, terwijl de sigarenfabrieken,
met het oog op de onzekere toekomst, geen krediet verleenden. De productie werd
orumiddellijk verminderd. Maar ook de export stagneerde tengevolge van oorlogshandelingen
en verhoging van vrachttarieven en verzekerinqspremies.

Toen men van de eerste schrik was bekomen, verbeterde
de toestand eniqszins, hoewel deze nog lang niet normaal
was. WeI begon de vraag naar siqaren weldra weer op te
lopen, maar de fabrikanten konden er, vanwege de schaarste
aan grondstoffen, onmogelijk aan voldoen. Het door FASEL
geste1de, dat de eerste jarern van de wereldoorlog (loqischerwijs) zeer goed waren 51), is slechts in zoverre juist, dat men
niet had te klagen over binnengekomen orders. Er was echter
zo weinig ruwe tabak voorhanden, dat verscheidene arbeiders
zelfs op taak moesten worden gesteld. In 1915 gingen de
prijzen voor de grondstoffen nog verder omhoog. De Duitsers
en Oostenrijkers kochterr alle aangevoerde partijen tabak op
tegen fabe1achtige bedragen, zodat er voor Nederland weinig
overbleef. Toch bleven ook deze landen hier nog bestellingen
doen, omdat precies hetzelfde gebeurde als bij de FransDuitse oorlog in 1870: er ontstond daar gebrek aan arbeidskrachten vanwege de grote legers die men op de been moest
houden. In 1916 evenwel kwam er aan de stroorn van orders
een abrupt einde. De oorlogvoerende landen begonnen plotseling op uitgebreide schaal bezuinigingen in te voeren en de
sigaren behoorden tot de eerste artikelen, die het loodje
legden. In een slag moesten practisch alle Iabrikanten zich
behelpen met de afzet in eigen land. Er volgde een verwoede
concurrentie. Verschillende firma's waren gedwongen aanzienlijke partijen zonder winst of zelfs met verlies van de hand
te doen. Geen wonder dat er een steeds grotere slapte ging
heersen.

Naarmate de oorlog vorderde en de strijdende land en doorgingen met "elkaar te vermoorden en te verarrnen" 52), werd
de toestand er bepaald niet beter op. Integendeei, de aanvoer
van grondstoffen stond nu vrijwel stil en de voorraden, die
sommige Iabrieken nog bezaten, slonken zienderogen. In 1917
51)

5'2)
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W. A. FASEL. T'abakslndustrle te Kampen, p. 139.
Verslag v/d Kamer v. Koophandel en Fabrieken, 1916,G.A. Kampen.

ging men ten einde raad over op een distributiestelsel, waarbij
de in Nederland aanwezige tabak onder de fabrikanten werd
verdeeld. Ook ontfermde de instelling die hierrnee werd
belast, het "Algemeen Tabaks-syndicaat
1917", zich over de
geringe hoeveelheden, die af en toe nog het land bmnendruppelden. De fabrikanten werden dus nog meer beknot en
steeds .meer arbeiders moesten "op taak" worden gesteld, om
zo lang mogelijk met de toegewezen tabak te kunnen doen.
Dat de fabrikanten liever al hun arbeiders een geringe
hoeveelheid werk gaven dan een gedeelte van hen ontslaan,
had zijn eigen reden. Ze wilden hen namelijk niet kwijt, ingeval de conjunctuur weer zou verbeteren, maar ook om zo
een arbeidersreserve te kweken, die de lonen laag hield 53) .

Langzamerhand waren de prijzen van de tabak zo buitensporig hoog geworden, dat de toestand onhoudbaar werd.
In 1918 deed de regering als maatregel hierteqen geen bijster
slimme zet. De uitvoer naar het buitenland was ondanks alles
nog niet geheel verdwenen. Zo waren de Skandinavische
landen altijd vrij gerege1de afnerners gebleven. En nu verbood
de overheid eensklaps alle uitvoer van tabak en tabaksfabrikaten. Stellig verwachtte zij dat deze artikelen nu oqenblikkelijk een aanzienlijke prijsdaling zouden ondergaan; daar was
evenwel geen denken aan, omdat de duurte in de eerste plaats
veroorzaakt werd door gebrek aan grondstoffen. De slechts
geringe export speelde hierbij nauwelijks een rol. Op aandrang van alle kanten werd deze beperking eind 1918 dan ook
weer ongedaan gemaakt.
Toen de oorIog voorbij was, leefde men in de optimistische
veronderstellinq dat aan aile ellende een einde gekomen was
en weldra gulden tijden zouden aanbreken, De teleurstellinq
was daarom des te grater, toen dit helemaal niet gebeurde.
Nog in hetzelfde jaar van de wapenstilstand verbood de
Duitse regering alle invoer van tabak en sigaren, hetgeen
een gevoelige klap voor de Nederlandse sigarenindustrie
betekende. Ook naar andere landen was de uitvoer veel moeilijker geworden. Veel fabrikantern bleven met voorraden zeer
dure sigaren zitten. Het jaar dat zo hoopvol was begonnen,
eindigde met trieste vooruitzichten.
53)

W. A. FASEL, De Tabaksindustrie te Kampen,p. 111.
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Het pessirriism e was gerechtvaardigd. In de eerste maanden
van 1919 werden talloze arbeiders werkloos en hoewel de
hernieuwde tabaksaanvoer
in de zorner een Hinke opleving
bracht, zag de alqemene economische toestand er maar
pcvertjes uit. Er kwamen vee! te weinig orders uit het buitenland vanwege de steeds toenerneride inflatie. De prijzeri der

siqaren ondergingen een Hkse dalinq en orndat de winkeliers
er bang voor waren dat aan deze situatie voorlopig nog geen
einde zou komcn, kochten ze weinig en voorzichtig .in, om bij
het kelderen van de prijzen geen al te grote verliezen te lijden.
Ook de regering deed al het mogdijke om de zaak in de
hand te houden, Zo werd, o.a. om aaruverdere prijsdaling te
ontkornen, in maart 1920 een nieuwe CAO gesloten tussen
werknemers en werkqevers in de sigarenindustrie. Menigeen
slaakte een zucht van verlichting; de CAO bracht dan ook
nogal ver strekkende maatregelen: afschaffing van de huisindustrie - zo mogelijk binnen 6 maanden, een 8~urige
wcrkdaq, ziekteverzekerinq (met een premiebijdrage van de
werkqevers}, kindertoeslaq, vergoeding bij overlijden, doorbetalinq van loon bij Christelijke Ieestdaqen en verbod van
huisarbeid voor eigen rekening na fabriekstijd 54). V rijwel
iedereen was tevreden over de nieuwe maatregelen. Er was
echter een punt dat bij de Iabrikanten niet erg in de smaak
viel. Hct loon moest namelijk verhoogd worden bij stijging
van het indexciifer van het levensonderhoud, en toen dan ook
4 maanden na het in werking treden van de CAO de lonen
10.% omhoog moesten, lapten verschillende firmanten dit aan
hun laarsl De arbeiders namen het natuurlijk niet en staakten
prompt 55). Er was evenwel nauwelijks sprake van "spanning
op de arbeidsmarkt", zodat de stakers maar matig aan hun
trek ken kwamen. Vooral de kleine fabrikantjes, die profiteerden van de werkloosheid onder de siqarenmakers, betaalden
vaak veel te weiniq loon. Op deze wijze beconcurreerden zij
dcqenen, die zich wel aan de CAO hidden, aanzienlijk.
Tot overmaat van ramp werden opnieuw grote hoeveelheden Duitse sigaren inqevoerd, die vanwege de uiterst lage
koers van de mark, stukken goedkoper waren dan de
54)

55)

20.4

Kamer v. Arbeld v. d. Tabaksindustrie, 1920, R.A. Zwolle.
Idem, Brief van 4-10-1920 en 14-1-1921.

Nederlandse.
En om de maat vol te maken ontstond er in
december 1920 een algemene werddmalaise.
Iedereen werd
door koopangst bevangen en slapte en werkloosheid namen
onrustbarend
toe.
In deze crisistijd kwamen er steeds meer "eigenwerkers"
bij. Het waren veelal werkloze siqarenmakers.
die hun toevlucht zochten in een eigen bedrijfje. Zij konden dit des te
gemakkelijker doen, omdat ze dikwijls al jarenlang gewend
waren thuis te werken en ook omdat de inrichting van een
kleine siqarenrnakerij nauwelijks kosten met zich meebracht.
Was de CAO niet in staat helemaal een einde te maken
aan de huisindustrie, de Tabaksaccijns kon dat wel. Ondanks.
de enorrne oppositie die ertegen gevoerd was, werd de wet
op de tabaksbelasting
in 1921 aangenomen. Hoewel er in het
geheel geen bepaling in stond, die speciaal gericht was tegen
de huisindustrie,
werd deze toch het slachtoffer. Overeenkornstiq de wet werden de tabaksfabrikaten
aan accijns
onderworpen
en mochten slechts in qesloten verpakking uitgezonderd
losse sigaren, die per stuk moesten worden
gebanderolleerd - uit de fabrieksgebouwen
in het vrije verkeer worden gebracht. Er was een vergunning
voor nodig
om in een bepaalde werkplaats het sigarenbedrijf te mogen
uitoefenen; deze werd pas verleend, wanmeer het pand aan
zckere eisen voldeed. De meeste arbeiders, die thuis voor hun
werkgevers
sigaren maakten, waren toen weI gedwongen
naar de fabrieken te qaan. Maar ook vonden tientallen de
gelegenheid gunstig om voor zichzelf te beginnen. Ze vertimmerden wat aan hun werkplaats,
zodat er geen directe
verbinding was met de woning - een der be1angrijkste bepalingen in de wet
vroegen een tabaksvergunning
aan en
vestigden zich als particulier ondememer.
In de fabrieken was door het wegvallen Van de huisindustrie vee! te weinig
plaatsruimte
ontstaan.
Sommige
firma's hadden de loop van de gebeurtenissen
min of rneer
zien aankomen en rekening gehouden met een plotselinge
toevloed van sigarenmakers. Ook was de kwestie van de huisindustrie al meerdere malen in de gemeenteraad
en de pers
ter sprake gekomen en ging o.a, de firma "La Bolsa". ook op
aandrang van de gezondheidscommissie,
er reeds in 1906 toe
-r-:- ,
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over een fabriek te bouwen.
Er was inderdaad reden te over voor de gezondheids~
commissie om zich met het thuiswerk van de sigarenmakers
te bemoeien; want de toestanden daar waren bepaald niet om
er de loftrompet over te steken!
Voordat de huisindustrie zelf ter sprake komt, is het nuttig
even kort stil te staan bij de vervaardiging van de sigaren. Bij
de bespreking van de Ion en, werktijden en werkomstaridiq-

heden zal men zo een duidelijker beeld krijgen van de alqemene situatie in de sigarenindustrie en welke eisen er aan
een sigarenmaker worden gesteld.
In de tijd rond 1900 was het gehele sigarenmakersbedrijf
handwerk, zodat we ons uitsluitend hiermee zullen bezig
houden.
De vervaardiging van Siqaren,
De grondstof voor de siqaar, de ruwe tabak, kornt meestal
in grote balen bij de fabriek aan, Een directe bewerking van
deze tabak is onmogelijk, omdat de bladeren veel te droog
zijn en daardoor onhandelbaar: cr ontstaan onmiddellijk
scheuren. De allereerste bewerking is dan ook het aanvochten.
Het binnengoed van een siqaar wordt veelal goed besprenkeld, maar dek- en omblad worden minder nat gemaakt.
Wanneer dit gebeurd is worden de tabaksbladeren gestript,
d.w.z. van de hoofdnerf ontdaan. De bladeren bestemd voor
het binnengoed worden verder stukgetrokken, maar die voor
dek- en omblad natuurlijk heel gelaten.
Vervolgens neemt de sigarenmaker een handjevol tabak,
het binnengoed. Hier omheen rolt hij het zogenaamde omblad
of binnenblad: het geheel is de "wikkeI" of het "bosje". Als
laatste handelinq rolt hij er, om de sigaar luchtdicht af te
sluiten, het dekblad of de "delcker" omheen. Dtt gebeurt van
het vuureinde naar de kop. Zou men het blad in omqekeerde
richting om de sigaar zwachtelen, dan zou hij bij het
branden losrollen. De dekbladen behoren meestal tot de
duurste tabakssoorten en worden dan ook zeer voorzichtig
behandeld. Natuurlijk wordt met het materiaal gewoekerd
en het is de kunst om zoveel mogelijk .xlekkers" uit een
tabaksblad te snijden. Meestal zijn het er twee, soms drie.
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Wat van de dekbladen overblijft, de "afval", kan weer dienst
doen als vermenging met het binnengoed van andere sigaren.
De "kop" wordt op een sigaar gezet door het uiteinde van de
"dekker", dat van kleefstof is voorzien, een paar maal om de
punt te draaien, Het stompe einde wordt meestal op maat
afgeknipt.
Naast het zuivere handwerk komt ook het zgn. vormwerk
voor. Bij deze methode worder» de wikkels geperst tussen
twee blokken, waarin een 20~,tal uitsparingen zijn aange~
bracht. De wikkels krijgen op. deze marrier alle de juiste vorm
en, wat ook belangrijk is, zijn aile precies gelijk. Het gaat vee!
vlugger dan handwerk en betekent een besparing op het
arbeidsloon. Sammigen menen dat het product minder waard
is, omdat een "bloksigaar" niet zo gelijkmatig ill! elkaar zou

zitten als een "handsigaar", en dus minder goed zou trekken,
maar dat is een misvatting.
Zijn de siqaren gereed en nagezien dan worden ze door
vakmensen volgens kleur gesorteerd. Daarna komen ze terecht in de droogkamer om tenslotte in - het liefst cederhouten kistjes, die met hun eigenaardige geur een
gunstige invloed op de smaak van de siqaren uitoefenen, te
worden verpakt en in de handel gebracht.
De sigaren hebben verschillende modellen. Er zijn "ge~
wone", die over de gehe!e lengte dezelfde dikte hebben,
"knakken" en "bolknakken". De laatste soort wordt het meest
gerookt, maar "kenner~" geven de voorkeur aan de rechte,
omdat de smaak ervan overal gelijkmatig is.
Tot het geheim van de fabrikant behoort het combineren
van binnengoed, omblad en dekblad tot een bepaald soort
melange. Dat daarbij ook een behoorlijke verdeling van
"licht" en "zwaar", o.a. in verband met grootte en model der
sigaar van belang is, spreekt vanzclf 56). In sommige gevallen
bevochtigt men bet binnengoed met een oplossing van borax
en kalisalpetcr, om een mooie witte as te verkrijgen.
Het strippen van de tabak kan gedaan worden door onge~
schoolde arbeiders, maar bet sigarenmaken en sortcren vereisen vaklieden.
56)

"De vreugd van het Genicten". Causerie ~ p. 15. G.A. Kampen.
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Toestanden

in de Huisindustrie

~ Arbeidersbeweqinqen.

Eigenlijk waren er ill! Kampen bij het sigarenmakersbedrijf
twee soorten huisindustrie, namelijk die als aanvulling van de

Iabrieksarbeid, waarbij men zowel tabak stripte als de in de
fabriek gemaakte wikkels van een dekblad voorzaq, en die.
waarbij alle werkzaamheden thuis werden verricht,
In 1911 werkten er in de huisindustrie (zowel gedeeltelijk
als volledig) 1.016 personen, terwijl er 678 alleen op de
Iabriek sigaren maakten 57).
N iet alleen mannen deden het werk: het strippen van de
tabak was immers zeer qemakkelijk te leren en werd daarom
gedaan door vrouwen en kinderen. Het was voor de Iabrikanten van grote betekenis, wanneer ze zo goedkoop moqelijke arbeidskrachten konden inschake1en. Het strippen zou
veel duurder worden, wanneer het werd verricht door volwaardige en mannelijke arbeiders. Ook oude mensen deden
veel stripwerk en soms werd de ruwe tabak wel naar verplegingsinrichtingen gezonden.
Voor het strippen van een pond tabak kreeg een gehuwde
vrouw of een weduwe onqeveer 2 cent; ze had er ongeveer
een uur werk mee, zodat de verdienste van een hele week
f 1,90 bedroeg. Daar was dan ook elke dag van's morgens
half zeven tot's avonds half elf voor gewerkt! Vermcldenswaard is het geval van een bejaard echtpaar, De man stripte
op de fabriek 63 uur per week (loon f 1,25). 's Avonds hielp
hij zijn vrouw, die hetzelfde werk thuis verrichtte van
's morgens vijf uur tot's avonds tien uur (van tien tot half
twee deed zij ander werk) en samen verdienden ze nog f 150.
Bovendien kreeg dit echtpaar nog f 1,~ per week van de
bedelinq, zodat ze in totaal het fabe1achtige bedrag van f 3,75
te verteren hadden.
Natuurlijk was het striploon in de meeste gevallen voor een
gezin lang niet toereikend en bijv. een weduwe met jonge
kindercn, die tabak stripte voor een fabriek was gedwongen
om te zien naar bijverdiensten. Verschillenden hadden een of
ander winkeltje, gingen uit wassen of schilden aardappe1en
in de kazerne.
57)
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De lonen var» de siqarenmakers
waren "stukken" beter.
Afhankelijk van de kwaliteit en de vorm van de siqaren liepen
ze uiteen van f 3,- tot f 6,- per duizend 58). Nu kon een

goede siqarenmaker ongeveer 3.000 stuks per week produceren, waarvoor hij dus (bij f 4,~ per mille) f 12,~ beurde.
Daar ging echter heel wat af: stripjongen (f 1,-), wikkelmaker (f 2,-). huur (f 1,80) en ziekenfonds (f 0,35). Tenslotte bled er maar oriqeveer f 7,- over voor de siqarenmaker en zijn gezin 59). Het is dan ook helemaal qeeri wonder
dat de siqarenmakers hun kirideren reeds op zeer jonge leeftijd aan het werk zetten, om van deze verschillende kosten af
te komen. In verreweq de meeste gezinnen gingen de kinderen, zodra ze uit school kwamen, aan de striptafel zitten, en'
vader was blij als zijn zoons twaaIf jaar waren; dan hodden ze niet meer naar school en konden de hele dag thuis
meewerken.
Er werden enorrne lange dagen gemaakt. Ben werkweek
van 90 uur was vrij normaal, vooral wanneer de productie
niet beperkt was. Soms echter werd, bijv. in tijden van
slapte, aan de thuiswerkers minder tabak verstrekt: ze werden
"op taak" gesteld en hodden maar een geringe hoeveelheid
sigaren per dag te maken. Daardoor ontbrak elke prikkel om
hard te werkcn, zodat de siqarenmakcrs het, juist in het begin
van de week kalmpjes aan deden. Vel en van hen zetten
bovendien hun wcekloon op zondag en maandag voor een
aanzienlijk dee! om in sterke drank, zodat zij gedurende een
zekere periode volkornen oribekwaam waren. Totdat zij des
donderdags beseften dat ze vee! te ver achterop waren geraakt en op het einde van de week vaak 's nachts moesten
doorwerken om de schade in te halen.
Hoewel er doorgaans tot zaterdagavond laat werd gewerkt
en eeri siqarenmaker klaagde dat hij 25 jaar lang geen dag
had vrij gehad om van de natuur te kunnen qenieten, kwam
zondagsarbeid practisch niet voor.
De houding van de Iabrikanten teqenover de thuiswerkers
liet in deze periode nogal te wensen over. Hoewel de lonen
niet direct ongunstig waren, kreqen de siqarenmakers qeen
58)
59)
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verqoedinq voor de door de fahrikanten bespaarde kosten als
brandstof, licht en werkruirnte. Bovendien betaalden de werklieden elke week een zogenaamde "contributie". Meestal
bestond deze uit het leveren van "oversigaren".
Bij elke
100 siqaren moest er een extra worden gemaakt. Dat was
dan de vergoeding voor de onrvolmaakte sigaren, die bij de
fabrikant werden ingeleverd. Andere siqarenmakers betaalden 3 cent per 100 sigaren. De fabrikant nam dus niet het
minste risico!
Maar ook andere practijken werden door de heren werkgevers of hun bedrijfsleiders
nriet geschuwd. Het was de
gewoonte dat de werklieden een bepaalde hoeveelheid tabak
mee naar huis namen, waarvan ze een vastgesteld aantal
sigaren moesten maken. Dit was zo uitgekiend, dat de siqaren-

makers maar net met de hun toegewezen tabak konden rondkornen, omdat het nogal eens voorkwam dat er door hen
tabak werd achtergehouden om hun colleqa's, die zwaardere
sigarenr maakten, daarmee te helpen. Bij bepaalde fabrieken
werden arbeiders, wanneer ze volgens de patroons te veel
tabak hadden gebruikt, eenvoudig ontslagen. Dat zou op
zichzelf nog niet zo erg zijn, maar het gebeurde wel eens dat
de sigarenmakers te weinig tabak kregen, terwijl ze toch het
vastgestelde aantal sigaren met het juiste gewicht(!) moesten
inleveren. Een duidelijke overeenkomst dus met de Bijbelse
geschiedenis van de Farao van Egypte en de Israelieten, die
steeds meer tichelstenen moesten bakken zonrder dat zij er
stro voor kregen!
Het simpele verhaal van een sigarenmaker over een dergelijk gebeuren spreekt boekdelen:
r r •••
Daarop heb ik een poos gewerkt bij Bessem &
"Hoogenkamp en ben daarop weder teruggegaan naar
"LehmkuhL Ik kreeg daar werk van .f 4,- de duizend
"stuks. De eerste twee weken ging alles goed, maar de
.xlaarop volgende week werd ik 10 cent gekort, omdat ik
"wat meer tabak had gebruikt dan-de anderen. Ik beklaagde
"mij bij den chef, maar deze antwoordde mij, dat het slechts
"een kleine waarschuwing was om op te pass-en, en de
"volgende week werd mij werkelijk 20 cent gekort. Ik pro"beerde nu om met de tabak rond te komen, maar daardoor
"werden de sigaren natuurlijk lichter; ik was zo zuinig met
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"de tabak, dat mijn vrouw bij het vloervegen elk stukje
"tabak opraapte.
"Ik kwam met de siqaren aan de fabriek, zij werden ge"wogen en te licht bevonden. "Die kan ik niet verkoopen".
"zeide mijnheer: 's Zaterdags werd mij f 2,50 van mijn loon

"ingehouden, zodat ik met f 3,50 thuiskwam. Voor 1.500
"sigaren werd mij f 2,50 gekort. Tot het midden van de
"daarop volgende week heb nog bij mijnheer gewerkt en
"ben toen naar een ander gegaan ... " 6,0).

Door dergelijke voorvaIlen groeide de ontevredenheid
onder de sigarenmakers; maar er was weinig aan te doen.
Staken had geen zin, omdat in deze tijd van geregelde werk- '.
loosheid anderen graag de plaatsen van de stakers wilden
innemen. Ook de arbeidersorqanisaties brachten geen uitkomst, niet aIleen omdat de Kamper siqarenmakers er eiqenlijk niet zoveel voor voelden om zich aan te sluiten bij "die
rooien", maar ook omdat de dreiging van een ontslag hen
boven het hoo£d hing.
.
1111 1894 begonnen in Kampen de eerste openlijke woelingen 61). In strooibiljetten werd de arbeiders meegededd
welk een luxueus leven hun patroons leidden, terwijl zij zelf
waren ondergedompeld in armoede en ellende. Deze opruiende taal was a£komstig van lieden uit het westen des lands,
die het bij woorden aIleen niet lieten, maar op een goede dag
ongeveer 300 personen naar Kampen afvaardigden om voor
de goede zaak te strijden. Ze arriveerden per trein en duizenden mensen waren op de been om de gevreesde "socialen" te
"bezichtigen". Dezen mochten echter van de politie niet in het
openbaar optreden, zodat hun opzet mislukte. In IJsselmuiden
deden ze betere zaken en werd een afdeling van de N ederlandse Sigarenmakersbond opgericht. De zaak dreigde op die
manier de patroons toch nog uit de hand te lopen; claar dezen
echter inmiddels ook een vereniging hadden gevormd, konden
ze gezamenlijk ingrijpen. De circulaire die W. G. Bode toen
aan zijn arbeiders richtte was eigenlijk bedoeld voor aIle
sigarenmakers in Kampen. In het pamflet werden de goedheid
PERRIN, Bevolkingsopbouw, p. 106.
Een halve eeuw onder de vlag van het Christelijk Nationale
Beginsel (1882-1932), Kampen, 1932, p. 58.
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en gulheid van de fabrikant, ook in ongunstige tijden, breeduit gemeten. Boele kon zich niet voorstellen, dat er arbeiders
waren, die hem geen goed hart toedroegen, maar, zo vervolqde hij het schrijven: " ... zijn er echter enkelen bij die aan de
"verleiding
geen weerstarid
kunrien bieden en van den
"Sigarenmakersbond
lid worden, dan zou ik die, hoezeer
.Jiet mij ook spijt, uit mijn dienst moeten ontslaan, want
"evenmin als vroeger wensch ik ook nu nog werk te geven
"a an arbeiders die tegen mij samenspannen ... Bezint U
.xlus, waarde
mede-arbeiders,
derukt om Uw vrouw en
"kinderen en wordt geen lid van den Siqarenmakersbond."
De arbeiders kozen eieren voor hun geld en werden geen
lid!
Doch niet alleen de angst om hun baantje weerhield de
werklieden van openlijke aansluiting bij het socialisme. Tegen
het einde vat]. de 19de eeuw had de geestesgesteldheid
van de
Kamper bevolking een ingrijpende verandering
ondergaan.
Kon omstreeks 1860 nog gesproken worden van een overwegend liberalisme, een dertigtal jaren later waren het de
puriteins-protestantse richtingen, die de toon aangaven. Vooral de arbeidersbcvolkinq
betoonde zich na 1870 zeer teruqhoudend ten opzichte van ndeuwe ideeen en was in hoge
mate ontvankelijk voor de leerstelliriqen van het dogmatisch
Christendom.
Tocn aan Prof. Noordtzij (hoogleraar in de theologie en
politicus) de vraag werd gesteld hoe het kwam, dat het socialisme de Kampenaren zo weinig aansprak, antwoordde
hij:
"Naar mijne overtuiging heeft het socialisme te Kampen
"geen wortel kunnen schieten. omdat de patroons over het
"algemeen nogal billijk zijn, en ook omdat de grondslag
"van de bevolking conservatief is en orthodox. Niet licht
"zu1len zij ook op ander gebied het oude laten varen. Zij
.,houden niet van nieuwigheden.
Ook wordt er door het
"volk nogal qelezen, zodat ik niet de minste moeite heb be"hoeven te doen, om tegenzin tegen het socialisrne bij hen
. te boezemen.
.
" 62) .
"Ill
62)
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De groeiende godsdienstigheid te Kampen was daarom zo
merkwaardiq. omdat juist in die tijd de ontkerstening in het
hele land hand over hand toenam. Van grote betekenis
was hierbij ongetwijfeld de vestiging van de Theologische
Hoogeschool in 1854, waardoor de Gereformeerde kerk sterk
groeide, omdat men doorgaans de beschikking kreeg over
zeer bekwame voorgangers.
Oat de Gereformeerde
en ook de Nederlands
Hervormde
kerk tegen een werknemersorganisatie
was, die op rode leest
was' geschoeid, sprak vanzelf. Ooch het was zeer vreemd,
dat de kerkeraden zich bijna even fel verzetten tegen de in
1882 opgerichte afdeling van de Christelijke
Vereniging
"Patrimonium". Oeze organisatie had het buitengewoon moei- lijk, omdat de werklieden zelfs van de kanse1 af werden
gewaarschuwd
zich er niet mee in te laten! Ge1ukkig vond
"Patrimonium" een warm voorstander in Prof. Noordtzti, aan
wie het dan ook onder meer te danken was, dat deze vereniging geen ontijdig einde vond. In 1896 werd een onder-

afdeling opgericht van sigarenmakers, tabaksbewerkers en
sorteerders. maar het succes was niet overweldigend, want
slechts weinigen werden lid.
Of een vakvereniging zich nu Christelijk, socialistisch of
neutraal noemde, de patroons waren er altijd fel tegen. Op
een conferentie zei een van hen: "Of ik door de sabel (de
rode beweging), of met de bijbel (de Christelijke beweging)
wordt doodgeslagen is mij om het even, want in beide gevallen
ben ik dood!" 63).
T erwijl het in verschillende delen van Nederland bij de
arbeiders tot een uitbarsting kwam en het werk werd neergelegd, bled het in Kampen, behalve af en toe een ontevreden
gemompel over de slechte behandeling van een colleqa-werkman, rustig. Zelfs toen de siqarenmakers van de fabriek van
van Nelle te Rotterdam staakten en de stakingsleiders naar
Kampen togen om de arbeiders bij het Filiaalbedrijf (in de
Morrensteeg) te bewegen hetzelfde te doen, kwamen ze van
een koude kermis thuis 64). De strijd van de Rotterdamse
sigarenmakers liep volkomen dood op de werkwilliqheid van
63)
'64)

DON, Christelijk Nationale Beginsel. p. 63.
Kamper Courant van 9 september 1894.
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hun Kamper colleqa's.
Ruim 15 jaar na dit voorval. ongeveer in 1910, was er te
Kampen nog steeds geen enthousiasme voor de vakverenigingen te ontdekken.
Dat was niet alleen het gevolg van
bovenstaande
oorzaken, maar ook van het feit dat er in de
huisindustrie
zo enorm lang werd gewerkt en er geen tijd
meer overbleef voor vergaderingen
en organisaties.
Daarbij
kwam dat bijna alle saamhorigheidsgevoel
onder de siqarenmakers zoek was. Wanneer de tabak van de Iabriek werd qehaald of de sigaren werden inge1everd, stond men als eenling
tegenover de wer.cqever, terwijl men, vooral in tijden van
slapte, in de andere werklieden eerder mede-dinqers
dan
mede-arbeiders zag. En dat was nog niet alles. Voor een vakvereniging moest natuurlijk contributie worden betaald om
een weerstandskas
in stand te houden. Het merendeel der
sigarenmakers
korn dit onmogeIijk opbrengen, omdat de verdiensten maar net hoog genoeg waren voor eigen levensonderhoud. Omstreeks
1896 waren er van de ruim 700
sigarenmakers in Kampen slechts 75 aangesloten bij de twee
vakverenigingen
"St. Willibrordus" en de "Chr. Siqaren- en
Tabaksbewerkersbond".
En toen de gezamenlijke fabrikanten nogmaals een actie hiertegen ontketenden, slonk het aantal Ieden tot onqeveer 30!
Hier en daar werden nog wel individuele pogingen ondernomen om misstanden uit de weg te ruirnen, doch resultaten
bleven uit, Er waren fabrikanten, die botweg weigerden een
antwoord te geven op schriftelijke verzocken van hun eigen
werklieden 65) .
Zoals bij zovele industrieen was in deze tijd (-+- 1900') de
Kamper sigarenmaker bij het meestal overheersende
aanbod
op de arbeidsmarkt min of meer overgeleverd aan de willekeur van zijn werkgever, met als gevolg een laag loon en
lange arbeidsduur zonder voldoende rustpauzen, met als enige
afwisselinq ziekte of werkloosheid.
Waren de lange werkdagen (12-16 uur) van de siqarenmakers niet bepaald bevorderlijk voor hun gezondheid, de
werkruimten, waarin
ze zich bevonden, konden
evenmin
bogen op een maximum aan frisheid en hygiene.
65)
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Het was natuurlijk het beste wanneer men beschikte over
een afzonderlijk werkvertrek. Bij het onderzoek naar de huisindustrie te Kampen in 1911 bleek dit in 175 van de ongeveer
400 werkgelegenheden
het geval te zijn. Of daar dan ook
werd gewerkt, was een andere zaak. Bovendien misten zulke
vertrekjes in de regel alles wat het tot goede bedrijfsruimten
zou moeten maken.
De sigarenmakers zaten op hroeiend-liete zolderkamertjes.
soms met zn vieren in een hokje van 2 m hoog, 2 m breed en
3 m- lang 66), en dan 15 uur per dag! Anderen werkten in
bedompte achterhuizen of vochtige keldertjes. Deze "werk~
plaatsen" werden in de winter nauwelijks gebruikt. Men
verhuisde met werktafel en tabak naar de huiskamer, orndatzulks veel voordeliger was: er hoefde slechts een vertrek te
worden verwarmd en verlicht. In de meeste gevallen was een
sigarenmaker helemaal geen apart werklokaal rijk. Hij zat dan
zowel 's zomers als 's winters in de woonkamer. De enige vorm
van ventilatie was de deuropening, die bij koud weer anqstvallig werd dichtgehouden om niets van de kostbare warmte
verloren te laten gaan. In zulke woonruimten werd vaak niet
aileen gehuisd, maar tevens gekookt en geslapen. De kirideren
lagen al lang in de bedsteden. wanneer hun ouders nog tot
een uur of tien siqarers zaten te rollen of tabak te strippen,
wat wolken stof veroorzaakte.
Bet behoeft geen betoog
dat de gezondheid van de sigarenmaker en zijn gezin hieronder leed. De gevreesde tuberculose maakte juist onder hen
zeer veel slachtoffers. Ook sigarenrokers
konden er de nadelige invloeden van ondervinden.
want het gevaar voor
infectie was lang niet denkbeeldig. Er werd soms vrij slordig
met de sigaren omgesprongen, omdat er geen deskundig toezicht was, waardoor er allerlei verontreinigingen
in voorkwamen. De tabak besproeide men weI met de mo nd, en in plaats
van lijm voor het bevestigen van het dekblad gebruikte men
speekseL

Op de fabrieken

was dat anders, want .mieniq fabrikant
"beijvert zich zijn product zo rein mogelijk te doen berei"den; om maar iets te noemen: in vele fabrieken vindt men

66)

Onderzoek in de NederIandse Huisindustrie, 1911. p. 158.
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"tusschen twee personen op de werktafel een kwispeldoor:
"dit ontbreekt bij de meeste, ja nagenoeg aile thuiswerkers.
"De sigarenmaker rookt zelden of nooit onder het werk,
"doch pruimt des te meer. Speeksel en uitgekauwde pruim
"worden achteIoos weggeworpen." 67).
Het deed de naam van het Kamper product ook beslist geen
goed, dat bij de enquete aan het licht kwam, dat reiniging
van handen. bijv. bij het verIaten van het toilet, tot de uitzonderingen behoorde!
Door het urenlange zitten in nauwe, stoffige ruimten was
het geen wonder dat de sigarenmakers gemakkelijk vatbaar
waren voor ziekten. Op 40~jarige leeftijd waren vel en oud
en niet in staat genoeg siqaren te maken om in hun levensoriderhoud te voorzien. Arbeiders van 25 tot 40 jaar ver-

dienden het meest. Wanneer ze ouder werden, nam hun
werkkracht snel af. Bij de kinderen was het niet veel beter:
"Opmerkelijk is, dat de wikkeljongens, kinderen van
"sigarenmakers, er lichamelijk zoveel slechter uitzien dan
"anderen van dezelfde leeftijd; bleek en akelig met ouwe,,lijke trekken en slecht Iichamelijk ontwikkeId maken zij de
"indruk van ziekelijke oude man.netjesin plaats van jongens
"van 13 en 14 jaar." 68).
De meeste sigarenmakers wensten dat zij het yak nooit
hadden gekozen. Ze konden er echter niet onderuit en moesten zelfs noodgedwongen hun kinderen er ook weer in opleiden; want zodra dezen mee konden helpen, moesten ze de
handen uit de mouwen steken: de sigarenmakers, die vaak jong
trouwden, hadden grote gezinnen en dan was elke cent goud
waard!
De vele zorgert en het eentonige werk deden de siqarcnmakers ook geestelijk niet veel goed. VRIJHOF noemt het
oude "sigarenmakerstype" zelfs onevenwichtig en lusteloos.
Daartegenover staat, dat zij niet alle belangstelling voor hun
omgeving hadden verloren; 's maandags werden aan de
werktafel haarfijn de preken van de vorige dag uitqeplozen
H7)
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G. Bode Sr.

en ook politick was men uitstekend op de hoogte. "Vermake~
lijkheden" waren vee! minder be1angrijk. De sigarenmakers
hadden bijna nooit tijd noch geld om naar toneelvoorstellingen
te gaan. Maar ook werden dergelijke evenemcnten in het
uiterst protestantse Kampen nauwelijks geduld. Ondanks de
splitsing in talrijke kerkqenootschappen
bestond er over dit
punt weinig verschil van mening.
Over het alqerneen was men er zich in Kampen wel van
bewust dat de huisindustrie niet de meest ideale manier van
werken was, en men probeerde ze dan ook zoveel mogelijk
te beperken, terwijl er ook nog steeds door een aantal arbeiders op de fabrieken gewerkt werd. N u werd er in 1912 een :
Algemene Maatregel van Bestuur afgekondigd, waarbij als eis
gesteld werd, dat elke werkman in de fabriek minstens 10m3
lucht tot z'ri beschikking moest hebben. De Kamer van Arbeid
voor de Tabaksindustrie
schreef direct aan de minister, dat
zij deze maatreqel "vee! te gestreng" achtte, daar de meeste
fabrieken zoveel ruimte niet bezaten, Het noodlottige gevolg
zou dus zijru, dat nog meer werklieden de sigaren thuis moesten maken, hetgeen als zeer ongewenst werd beschouwd.
Overigens was het hyqienebeqrip in die dagen wel merkwaardig. In dezelfde brief vond de Kamer het plaatsen van
wasgelegenheden
in de fabrieken overbodiq, omdat er toch
geen gebruik van zou worden gemaakt 69) .
In deze Kamer, waarvan betrekkelijk weinig activiteit uitging, hadden zowel werknemers als werkgevers in de tabaksindustrie zitting. Er wordt van verteld, dat, als er belangrijke
besluiten werden genomen, de arbeiders-leden
op de gang
moesten staan ...
Reeds in het voorgaande werd vermeld dat de Tabaksaccijns aan de huisindustrie, zeals die werd uitgeoefend voor
de fabrieken, een einde rnaakte. Dat betekende echter niet dat
alle arbeiders nu ook onmiddellijk naar die fabrieken teruqkeerden. Verscheidenen van hen werden zelfstandig en vestiqden zich als "fabrikant". Dat zij daarbij niet geringe moeilijkheden ondervonden, zullen we weldra zien .
.69)
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GROTE

EN KLEINE

FABRIKANTEN

Intussen was er bij de sigarenfabrikanrten
wel het een en
ander gewijzigd. Door de wissdvalligheden
van het bedrijf
waren sommige fabrieken verdwenen,
andere gegroeid en
enkele overgenomen
door grotere firma's. Het is voor de
geschiedenis van de Kamper sigarenindustrie
van bdang te
weten welke rol de verschillende fabrieken hebben gespee1d.
Omstreeks 1895 was "De Beurs", de firma van W. G.
Bode Senior, nog steeds het topbedrijf van Kampen en de
tientallen merken, die men er maakte (o.a. V ery Well, Sublima, Margarita,
Brinio en Kleopatra.) vonden noq steeds
gretige kopers. In 1897 bestond het bedrijf 50' jaar. Evenals
25 jaar tevcrer» werd het [ubileum groots gevierd. Er wed

o.m. een "photographie" gemaakt van het voltallige personeel
van de Iabriek, ongeveer 50'0man. Om 5 uur 's morgens (dus
voordat het werk begon) moest men daarvoor aantreden bij
de Grafhorsterdiik in "dagdijksch tenue", aldus de publicatie
in de fabriekshal, welk schrijven besloot met het dreigement:
"Wie er niet is, kan er niet op kornen!".
Negen jaar voor dit Ieest, in 1888, was er echter iets gebeurd, dat voor de toekornst van de Kamper sigarenindustrie
van grote betekenis zou zijn. De zoon van W. G. Boele,
C. J. Bode, trad namelijk na een fikse oneniqhcid met zijn
vader uit de zaak en richtte zelf een fabriek op, die hij
vestigde aan de Oudestraat. Om een idee te geven van de
vete tussen Bode Senior en Junior: de jonge Iabrikant koos
als firmanaam "La Bolsa", de Spaanse vertaling van ..... De
Beurs"! De nieuwe Iabriek liep op rolletjes, want in 1891
waren er al 63 werklieden in dienst en breidde de zaak zich
geleidelijk uit, o.a. ten koste van die van W. G. Bode Senior.
Deze was intussen al op vrij hoge leeftijd gekomen en ging
in 1895 een compagnonschap aan met W. van der Muelen.
In 1898 trok Boele Sr. zich uit de zaken terug. Twee jaar
later overleed hij op z'n landgoed "Jacoba-Hoeve" te 'Wapenveld.
Boele was geen gemakkelijk man geweest. Hij was nogal
eigenzinmig (wellicht een goede eigenschap voor iemand, die
de leiding van eeri groot bedrijf heeft) en had dikwijls hooqlopende ruzie, vooral met zijn collega-fabrikant J. H. van
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Hulst. FASEL tekent de verhouding tussen deze twee her en
met de volgende anecdote: "Toen Boele eens liep te wandelen
kwam hem een vreemde heer tegemoet, die een grote sigaar
rookte. Bode, die onmiddellijk het product van Van Hulst
herkende, narn met een beleeld "Permitteert U mij?" de verbaasde vreemdeling de sigaar uit de mond en vertrapte hem
onder zijn hak. Vervolgens bood hij de man een fraaie doos
sigaren aan met de woorden: "Mijnheer, rookt U voortaan
toch echte siqaren". Heel toevallig vond deze gebeurtenis
plaats voor het kantoor van Van Hulst, die witheet van
woede achter de gordijnen zat ... 70).
Verscheidene keren werd Boele gekozen tot raadslid, maar
in 1873 dreef hij een onbeduidende zaak zo op de spits 71),

dat iedereen korzelig begon te worden over zijn optreden.
Hij rnoest dan ook ontslag nernen. maar twee jaar later zat hij
weer in de raadszaal en nog wel met een grote meerderheid
van stemmen! 72).
Omstreeks 1900 waren de belangrijkste firma's: W. G.
Bode Senior, C. J. Bode, Bessem en Hoogenkamp, Lehmkuhl
en J. H. van Hulst & Co.
De Iabriek van W. G. Boele Sr. heeft nog bestaan tot 1926.
Toen werd hij door "La Bolsa" overgenomen. De oudste
siqarenfabriek, die van J. c. Lehmkuhl, kreeg ornstreeks 1870
een nieuwe bestuurder, Hondius. Reeds in 1916 werd dit
bedrijf ingelijfd bij "La Bolsa", welke in 1912 was omgezet in
een N.V. met drie directeurcn: de zoons van C. J. Bode.
De firma van Hulst & Co onderging uiteindelijk eenzelfde
lot. In 1867 werd deze fabriek opgericht door Johann Heinrich van Hulst. Deze ging bijna onmiddellijk over tot een
vennootschap met J. E. Schaepman. In 1874 associeerde van
Hulst zich met F. L. Brenkman. In 1887 brandde de fabriek
(bij de Koornmarktspoort) tot de grond toe af: het daaropvolgende jaar, toen het pand herbouwd was, trad als derde
vennoot toe J. M. C. Uittenhage de Mist. In 1891 werd de
firma ontbondcn door uittreding van Van Hulst in verband
70)

71)
72)

FASEL, De Tabaksindustrie te Kampen,p. 148.
Kamper Courant van 16 januari 1873.
Idem van 25 juli 1875.

219

met een vete tussen hem en Bode 73). Brenkman en LIittenhage de Mist gingen toen een nieuwe vennootschap aan onder
de naam J. H. van Hulst & Co, welke bestond tot de dood
van Brenkman in 1915. De zaak werd nog tot 1921 door
Uittenhage de Mist voortgezet. Het waren de Gebrs. Sollie,
die toen de fabriek aan de IJ sselkade overnarnen. Voortaan
heette het bedrijf "Indiana". Bijna 20 jaar hield men het vol,
tot het weer "La Bolsa" was, die ook deze sigarenfabriek in
1939 annexeerde. In het jaar ervoor was tevens het bedrijf
van Verdoorn, "Wascana",
toegevallen
aan de grootste
sigarenfirma van Kampen.
De oorzaak van dit alles was, dat in de jaren tussen de
beide wereldoorlogen
de internationale
crises de overhand
hadden, waardoor de klein en onmogelijk het hoo£d boven
water konden houden en hun hestaan moesten opofferen aan
de groten, die meer financiele draagkracht hadden. Toch was
het aantal eigenwerkers
in deze periode groot; maar de
meesten hielden het slechts korte tijd uit, Het was een komen
en gaan van sigarenmakertjes,
die het ook eens voor zichzelf
wilden proberen, doch dikwijls te1eurgesteld naar ander werk
moesten omzien.
Degenen, die er ondanks alles toch in slaagden hun bedrijfje
in stand te houden, kostte dit de grootste inspanning. Net als
in de huisindustrie werd er van's morgens zes tot's avonds
tien uur gewerkt. Dan moesten de sigarenmakers veelal zelf
hun producten verkopen, en omdat zij vaak geen vaste klanten hadden, stonden ze op de markteru of gingen "de boer op"
om een korst brood te verdienen, want grote winsten werden
zelden behaald. Het banderolleren van de sigaren betekende
extra werk, dat dikwijls door de vrouw van de sigarenmaker
werd verricht.
Het aantal eiqenwerkers was lang niet altijd even groot
en werd bepaald door de economische toestand. Zodra de
corijunctuur slechter werd, moesten de fabrikanten werklieden ontslaan, die dan hun heil zochten in de oprichting
van een eigen bedrij£je. Wanneer de werkgelegenheid
weer
toenam, verkozen velen het arbeider-zijn hoven een moeitevoI
73)
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bestaan als zelfstandige. Dezen werkten soms onder onbeschrijfelijke omstandigheden; halve bouwvallen en oribewoonbaar verklaarde
woningen dienden hun tot bedrijfsruimte.
terwijl in de fabrieken de werklokalen goed verlicht en verwarmd werden.
In de moeilijke jaren van 1920' tot 1940 waren de eiqcnwerkers voor de grote Iabrikanten vaak een brorr van erqernis. Doordat zij goedkopere producten Ieverden, waren zij
geduchte concurrenten van hun machtige vakgenoten. Bovendien "waren zij zeer moeilijk te controleren en de stipte naleving van de wet op de tabaksbelastinq schoot er nogal eens
bij in. Bet was namelijk voorschrift, dat de banderollestrock
(waarvoor de belasting was betaald ) z6 goed om het siqarerikistje werd geplakt, dat zij bij het openen ervan direct werd
verbroken. Nu gebeurde het weI eens, dat iemand bij een
eiqenwerker een kistje rokertjes kocht. waar van de banderolle
nauwelijks vast zat. De klant ging naar huis, haalde voorzichtig de belastingstrook
van de verpakking
en bezorgde
ze weer onbeschadigd bij de siqarenmaker,
zodat deze met
slechts een banderolle verscheidene kistjes sigaren kon verkopenl
Een van de kleinere siqarenfabrieken,
die van v. d. Mijle,
wist het dwars door alle crises heen vol te houden. In 1919
ging dit bedrijf over in handen van Van der Sluis, die het
behoorlijk ophouwde. Na de 2de werddoorlog behoorde deze
firma tot een van de drie "overlevenden".

DE ECONOMISCHE

GESCHIEDENIS

VAN

1922~1940

De invoering van de wet op de tabaksbelasting
was geen
kleinigheid. De Iabrieken in Kampen kreqen een stroom arbeiders te verwerken. Natuurlijk konden alle werkliedcn niet
geplaatst worden, zodat velen door de regeringsmaatregel
werkloos werden.
De sigarenmakers staken hun ontevredenheid
hierover niet
onder stoelen of banken en leg den eind 1922 vier weken lang
het werk neer, Wat zij deden had evenwel weinig zin van-

wege de slechte economische toestanden. De sigarenindustrie
had het in dat jaar slechter dan ooit. Er was weinig export, ja,
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zelfs geringe afzet in eigen land, omdat uit Duitsland grote
hoeveelheden spotgoedkope sigaren werden iriqevoerd. De
prijzen van eigen fabrikaten moesten daar natuurlijk min of
meer bij worden aangepast en daalden zover, dat van een
redelijke winst geen sprake meer was, aangezien de productiekosten hoog Waren. Sommige fabrikanten leden zelfs verlies
en moesten arbeiders ontslaan, die dan, zoals reeds werd vermeld, bij de kleine fabrikantjes terecht kwamen, maar claar
veel minder verdienden, zodat de kleinen met hun zeer goed~
kope sigaren de markt konden beclerven.
In 1920 kwam een speciale cornmissie tot stand, die steun
verleende aan werkloze sigarenmakers;
maar omdat men
niet aan het uitbetalen kon blijven en de toestand onder de
werklozen weinig verbeterde,
ging men in 1925 over tot
werkverschaffing 74).
In deze jaren kreeg de sigarenmakerij in Kampen nog een
geduchte knauw, toen het bedrijf van de firma van Nelle
werd opgeheven, waardoor plotseling 200 arbeiders op straat
kwamen te staan.
De miserabe1e toestand in de siqarenindustrie
duurde tot
ongeveer 1925. Toen herstelde de Duitse munt zich Flink,
terwijl bovendien op sigaren, die bij onze oosterburen werden
gekocht invoerrechten werden geheven, zodat de prijzen niet
verder daalden. In de volgende jaren kwam er, zij het uiterst
langzaam, verbetering. Het peil was in 1927 nog wel wat aan
de lage kant, maar bij enkele firma's werd toch weer volop
gewerkt. In 1928 leek de grootste ellende verleden tijd te
zijn. De zaken gingen met sprongen vooruit. Er vestigde
zich zelfs een nieuwe sigarenfabriek
in Kampen, waar
onmiddellijk 100 arbeiders aan het werk konden gaan. De
werkloosheid was voorbij! 1929 was al even gunstig, terwijl
hetzelfde gezegd kan worden van 19301,althans in het begin.
Er was dus een opgaande conjunctuur vanaf ongeveer 1924
tot 1930. Het merkwaardiqe
was nu, dat ondanks de toenemende we1vaart de prijzen der sigaren daalden, om de
eenvoudige reden, dat er meer aanbod dan vraag was, waarbij kwam dat het ringen van de sigaren een extra kostenverzwaring met zich meebracht.
74)
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Rechtstreeks greep de regering in de techniek der bedrijven
in, toen bij Algemene Maatregel van Bestuur de grootte van
de verpakking werd vastqesteld 75). Kostpriis ell! opbrenqstprijs naderdcn elkaar op deze manier vee! te dicht.
In 1930 scheen de siqarenindustrie niet mee te willen doen
aan de algemene conjunctuurdaling.
Pas een jaar ne het
spring en van de beurs in New York werden de symptom en
van slapte merkbaar, nadat er het gehele jaar nog goede
zaken waren gedaan. Maar daarna ging het dan ook in een
verbazend snel tempo bergafwaarts. Van jaar tot jaar werden
er meer arbeiders ontslagen, die ook elders niet meer aan de
slag konden komen. De werkloosheid nam schrikwekkende
vorrnen aan. Dat was niet alleen de schuld van de econo-

mische depressie, maar ook van de toenernende mechanisatie
in de sigarenfabrieken. De werknemers protesteerdcn heftig
teqer»deze bedrijfsrationalisatie die hen brodeloos rnaakte en
eisten van de regering tegenmaatrege1en.
'Deze kwarn de arbeiders een heel eind tegemoet, toen zij in
1936 de mechanisatiewet afkondigde. Hierin werd bepaald,
dat in de fabrieken geen machines mochten worden gebruikt,
die later geplaatst waren dan 16 mei 1936 76). Oat hielp
natuurlijk wel, maar 't was niet helemaal eerlijk: de bedrijven
die voor deze datum reeds qeheel gemechaniseerd waren,
waren daardoor £link in het vcordeel en kregen een Iikse
voorsprong.
Op lang niet aIle fabrieken werd de mechanisatie inqevoerd. Waar dure sigaren werden gemaakt, waren machines
nutteloos, omdat ze min of meer "roofbouw" pleegden op de
grondstoffen, zeals de kostbare dekbladen. Deze hadden
een zorgvuldige behandeling nodig en moesten door bekwame
vaklieden worden bewerkt 77). In de industrie waar men
goedkope producten maakte, was de mechanisatie een uitkomst; daar hoefde men voor de laaggeprijsde siqaren geen
dure arbeiders meer te laten werken.
De devaluatie van de gulden betekende een verhoging van
de prijzen der grondstoffen, die in het buitenland gekocht
75)
7,6)
77)

MEYERS, Sigarenindustrie,p, 84, 87.
MEYERS, Siqarenindustrie,p. 131.
ETIO, Toekomst v. Handel en Ind. te Kampen, 1952,p. 21.

223

werden, waardoor de kostprijs der siqaren in 1936 weer een
eindje omhocq ging, terwijl de koopkracht van het publiek
nog beneden peil bled.
De firma "Indiana" van de Gebrs. Sollie trachtte in die tijd
een filiaal te vestigen op Urk. Dit eiland, zo redeneerde men,
zou na het leggen van de Afsluitdijk nauwelijks inkomsten
meer verwerven van de visserij. Het was dus zaak de werklaze massa aan de arbeid te zetten door het oprichten van een
sigarenmakerij. Maar ondanks de afsluiting van de Zuiderzee
bleven de Urkers rustig vissenc en al waren er weI werklozen,
in een sigarenfabriek
gaan zitten was een van de laatste
dingen die ze zouden doen. De hele onderneming liep dan ook
op een volslagen mislukking uit.
De ergste malaise, ook bij de Kamper sigareninciustrie, was
in 1937 voorbij. Er kon redelijk worden gewerkt en de afzet
liet eveneens weinig te wensen over.
Er was een zeer lange periode

voorbij,

waarvan

werruq

goeds valt te zeggen. Eigenlijk begon de aftakeling al in 1880.
Aanvankelijk langzaam en afgewisseld met gunstiger tijden,
tenslotte steeds sneller, tot een dieptepunt irn de jaren '30
werd bereikt. Een grote fout maakte men in Kampen door
zijn hoop steeds te stellen op de sigarenindustrie, als zou dat
de enige werkgelegenheid zijn die er bestond. Men verzuimde
de afnemende sigarenfabricage te vervangen door andere
takken van ndjverheid 78), zodat de we1vaart van een groot
percentage van de bewoners van Kampen louter en alleen
afhankelijk was van de sigarenindustrie. Een duidelijke minwijzing voor het gebrek aan activiteit was ook, dat de bevelking, die in 1880 17.849 zielen telde, in 1939 gestegen was tot
20.737, een toeneming van slechts 16 %. De bevolking van
Nederland groeide in diezelfde tijd 120 %!
Er waren echter nog enkele factor en, die hierbij een rol
speelden en die na de 2de wereldoorlog nog sterker op de
voorgrond zouden treden.

78)
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VAN

OORLOG

TOT

WELVAARTSTIJD

(1940'-1960)

De oorIog stopte onmiddellijk alle aanvoer van ruwe tabak;
men was aangewezen op de in Nederland opgeslagen voorraden, Om ongewenste situaties te vermijden werd in 1942
het "Rijksbureau voor Tabak en Tabaksproducten" opgericht.

Dit kreeq ongeveer dezelfde bevoegdheden als het "Tabaks~
syndicaat 191T' in de 1e wereldoorlog bezeten had: distributie aan de verschillende fabrikanten. Reeds twee jaar na de
oprichting had het bureau niets meer te doen, om de eenvoudige reden dat er geen tabak rrieer was! De fabrikanten
moesten de productie staken, eerst de kleinen, tenslotte ook
de groten en de arbeiders werden op wachtgeld gesteld.
Hier en daar werden nog wel een paar sigaren gefabriceerd
van de grondstoffen, die men in eigen land verbouwde, maar
dat had weinig te betekenen.
Na de oorlog kwam er weldra weer tabak op de markt
Maar de hoeveelheid was zo gering, dat het distributie-bureau
direct weer in actie kwam. Pas in 1949 kon men de zaak sluiten, omdat het grondstoffengebrek voorbij was 79).
De sigarenindustrie herstelde zich vrij goed, maar toch ndet
in die mate als men verwacht had. De animo om een sigaar
te roken was er bij velen af. De jachtige gespannen oorlogstijd
had de sfeer en de rust, die toch eigenlijk met het roken van
een siqaar gepaard gaan, qrotendeels verdreven. Het roken
van sigaretten kreeg, hoewel dit reeds voor de oorlog aanzienlijk was toegenomen, steeds meer de overhand, zodat deze
tak van industrie een voorspoedige toekomst tegemoet zag.
Dat de vraag naar sigaren betrekkeIijk gering bled, vonden
de fabrikanten in de jaren vlak na de oorlog niet zo erg. Was
hij groter qeweest, dan hadden ze er toch moeilijk aan kunnen
voldoen, omdat er nog grondstoffenschaarste was. Intussen
was in Kampen ook een zekere tegenzin ontstaan tegen de
sigarenmakerij, die te vergelijken is met de textiel-aversie
in Twente. Omdat de siqarenindustrie te Kampen sedert lang
de overheersende nijverheid was, keerde zich juist hiertegen
de wrok van de werkloosheid. De siqarenmakers wilden de
CBS,'Productiestatlstiekvan de tabakverwerkendeindustrie van 1949.
1950 en 1951, p. 3.
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zorqen, die zij had den doorstaan, hum kinderen besparen en
kweekten bij hen welbewust een afkeer van het sigarenvak.
Het gevolg was dat er slechts weinig jongeren waren, die in
de sigarenfabrieken
gingen werken. Het percentage oudere
arbeiders was er dan ook aanzienlijk groter dan bij andere
beroepen.
De percentages van de verschillende Ieeftijdsgroepen bij de sigarenindustrie
en de totale
beroepsbevolking
in Kampen in 194780).

Categorie
Sigarenmakers
Tot. Beroepsbev.

tot 21 jr.
4,5

18,4

21-49
64,1
62,9

jr,

50' jr. en ouder
31,4
18,7

Natuurlijk ging de mechanisatie in de na-ocrloqse jaren
steeds sneller door. Dat lag ook voor de hand, omdat het
duurder wordende levensonderhoud met de onvermijdelijke
loonrondes het aanhouden van een groot aantal arbeiders
onmogelijk maakte,
In 1949 devalueerde de gulden. Wat de gevolgen daarvan
waren hebben we reeds gezien. Toen niet lang daarna de
oorlog in Korea uitbrak en de prijzen opnieuw omhoog
gingen, werd er nog eens een loonronde gegeven. De kosten
werden voor de fabrikanten steeds groter, terwijl de vraag
naar sigaren gelijk bled. Daar moest uiteraard iets aan worden gedaan. De aangewezen weg was: rec1ame.In 1950' begon
men een campagne, die veeI succes oogstte 81). Wel was in
19S1 de toestand in de Kamper siqarenindustrie nog niet zo
geweldig, maar van die tijd af trad er een merkbare verbetering in. Vooral 1953 was een uitstekend jaar, waarna de
bedrijvigheid ongeveer constant bled tot 1957. Toen kwam
de bestedingsbeperking met als gevolg een afneming van de
omzet. De "temporisering" in de industrie hield enige tijd aan,
waarna in 1959 en voIgende jaren weer een toenernende afzet
en dus productie was waar te nemen.
Duidelijk blijkt uit onderstaande tabel hoe het met de
ETIO, Toekomst v. Handel en Ind. te Kampen, 1952, p. 22.
Jaarverslag van het Verbond van Sigarenfabrikantenin Nederland,
1951.p. 34.
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Kamper siqarenindustrie
gesteld was ten opzichte van de
andere bedrijfstakken.
De werkgelegenheid
is uitgedrukt in
een indexcijfer,
waarbij
dat van 1951 voor alle klassen is
gesteld op 1DO 8.2).
Bedrijfsklasse

Aardewerk, kalkMetaalnijverheid
Voedinqs-, genotm.
w.o. sigAnd.
w.o. zurvelfabr.

1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960
55 55 70 85 85 57 40 38
85 85 85 85 85 88 72 66
115 130 125 135 130 135 120 121
115 160 145 150 155 155 140 136
110 110 100 115 90 87 73 87

51
60
117
139
70

In de jaren '50 bleven er van alle grotere siqarenfabrieken
slechts drie over, namelijk "La Bolsa" v/h C. J. Boele, Smit en
ten Hove en Sluis' Sigarenfabrieken. Bij deze bedrijven was
de mechanisatie reeds ver gevorderd. De bosjes of wikkels
werden overal machinaal qemaakt, maar moesten dan nog
met de hand worden opgedekt. In 1958 was men in staat een
sigaar geheel langs mechanische weg te vervaardigen met de
zgn. compleetmachine. Het ring en en de verpakking boden
weinig problemen. O.a. werden de sigaren, om beschadiging
te voorkomen, in een cellofaanhulsje gestopt. Dit was ongetwijfeld naar de zin van het rokend publiek, omdat men
..smetteloze" sigaren wilde hebben. De eigenwerkers in
Kampen waren er minder over in hun schik. Zij konden
zulke verpakkingsmethoden met hun gebrekkige hulpmiddelen
nooit navolgen en zagen de vraag naar hun producten zover
dalen, dat zij het siqarenmakersvak de rug toekeerden. Vlak
na de 2de wereldoorlog bedroeq het aantal eigenwerkers
nog ongeveer 100. Na de oorlog gingen ze vol goede moed
weer aan de slag, maar in 1950 waren er nog 80, terwijl in
1960 nog een twintigtal kleine sigarenmakers als particulier
waren gevestigd.
Tot een van de eigenwerkersbedrijven behoort het ook nu nog
alleszins bloeiende fabriekje van Van Elburg, gevestigd in
de Marktsteeq, welke firma geregeld met 15 tot 20' man personeel werkt. Een vergelijking met de Koninklijke Siqarenfabriek van Smit en ten Hove is hier zeker op zijn plaats,
ondanks de vee! geringere bedrijfsgrootte. Er worden even82)
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eens sigaren gefabriceerd
van de duurdere soort ("Anno
1880"), die met name in de grate steden uitstekende aftrek
vinden. Zelfs wordt een belangrijke hoeveelheid uitgevoerd,
vooral naar Duitsland,
Hoewel het fabriekje over enkele
wikkelmachines beschikt, geschiedt de productie van de hooqgeprijsde sigaren uitsluitend handmatig.

BESLUIT.
Somrniqen menen dat de sigarenfabricage te Kampen zijn
beste tijd heeft gehad. De lonen zijn zo hoog gestegen, dat
het veel te kostbaar is een groot aantal arb eiders in dienst te
hebben. Bovendien, aldus de pessimisten, stijgen de prijzen,
o.a. door belastingverhoging, zo enorm, dat je 30 cent of
meer moet betalen om een goede siqaar te kunnen roken.
De vraag ernaar zal zeker niet grater worden, maar eerder
verminderen.
De prijsstijging is inderdaad enorm. Van januari 1963 tot
januari 1964 was de verhoging ongeveer 25 %! De toenemende duurte van de grondstoffen, de belastingverhoging en de
loonronde van januari 1964 zijn daarvan de oorzaak. Geen
wonder dat men bezorgd was over de afzet.
Deze bezorgdheid behoort nu weI tot het verleden. De vele
publicaties van de laatste tijd over sigaretten als lonqkankerverwekkers bij uitnemendheid zal zeker invloed uitoefenen op
de sigarenindustrie. De anti-rook campagne is gestart in jan.
1964 en daar de strijd eigenlijk uitsluitend tegen het roken
van sigaretten gericht is, zullen vele verstokte rokers overstapp en op pijp of sigaar. Er is reeds een duidelijk merkbare
daling van de verkoop van siqaretten, Degenen, die in plaats
daarvan sigaren gaan roken, zullen meestal eerst de "senoritas" nemen of de "sprietjes", omdat die nog het rncest overeenkomen met de sigaret, waaraan ze zo lang gewend waren;
maar wanneer ze een keer de smaak te pakken hebben, zullen
ze waarschijnlijk overgaan op de grote.
De prijs is in deze welvaartstijd blijkbaar geen groot
bezwaar, en in de kornende jaren zal daarom de vraag naar
siqaren ongetwijfeld toenemen, tenzij de lonen- en prijzensituatie in ons land zo wordt, dat er inflatie optreedt met als
onverrnijdelijke gevolgen werkloosheid en afnemende koop-
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kracht van het publiek.
Zal de productie van sigaren, ook in Kampen, een vermeerdering
oriderqaan,
de werkge1egenheid
zal er niet
noemenswaardig
door stijgen. De fabrikanten zullen imrners
in de allereerste plaats meer machines gaan aanschaffen, of
in sommige gevallen zelfs gaan automatiseren, omdat bij het
huidiqe gebrek aan arb eiders, goede werklieden zeer hoge
Ion en eisen. Machines zijr» dan goedkoper. Door de machinale bewerkinq is er vee! minder geschoold personeel nodig
dan vroeger het geval was. De wikkel- en compleetmachines
worden vaak bediend door m eisjes, die goedkopere arbeidskrachten zijn dan mann en en miristens even handig met een
machine om kunnen gaan. Met een cornpleetmachine is men
in staat ruim 30'.0'00' sigaren per week te produceren. Er wordt
dan gewerkt in een twee-ploeqen stelsel. Nachtarbeid is iets,
wat men niet graag doet, zodat men dus niet alles uit een
machine kan halen.
In 1963 werkten er in de drie Kamper sigarenfabrieken
ongeveer 60'0' personen. Het bovenstaande
in aanmerking ge~
nomen zal dit aantal de kornende jareru weinig veranderen.

Wat de sociale voorzieningen betreft staat de siqarenindustrie met de grafische bedrijven aan de top. Vacantieregelingen e.d. zijn uitstekend en doen absoIuut niet onder
voor de meeste andere industrieen.
De drie firma's in Kampen zullen waarschijnlijk ook nog
we! een hele tijd bestaan, hoewel "La Bolsa" zich in 1963
heeft geassocieerd met een groot concern, waar ook andere
sigarenfabrieken bij zijn aangesloten. Bij deze firma is de
mechanisatie practisch voltooid, maar bij Smit en ten Hove,
waar men uitsIuitend sigaren van de duurdere soort fabriceert,
geschiedt het opdekken van de wikkels nag met de hand.
Bij Sluis' Siqarenfabrieken worden ook bijna alleen maar
machines gebruikt. Er zijn te Kampen nog een tiental eiqenwerkers, die uitsluitend werken in opdracht van dit bedrijf.
De wikkels krijgen ze thuis, waar het enige werk nog bestaat
uit het opdekken van de sigaren. Een enkelinq gaat ook nog
weI de markten langs om daar zijn sigaren aan de man te
brengen. Het zijn gedee1te!ijk oudere mensen, die niet kunrien
wennen aan de vaste reqelmaat van een fabriek en vrij willen
zijn. Natuurlijk worden ze uitbetaaId naar de hoeveelheid.
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die ze kunnen maken. Een vlugge werker
kleine 6.0'0'0' wikkels per week te dekken.

is in staat

een

Ook deze enkelingen zullen op de lange duur wel verdwijnen. Dan is het terrein uitsluitend voor de grate Iahrikanten.
De weg, die "La Bolsa" reeds is ingeslagen, zal door de
andere fabrieken moeilijkkunneri worden gemeden. Volledige
mechanisering, ook bij de vervaardiging van dure sigaren, en
automatisering, zoals die in Amerika reeds wordt toegepast,
vereisen buitengewoon vee! kapitaal, dat de kleinere firma's
niet kunnen opbrengen.
De traditie van de sigarenil1!dustriezal echter in Kampen
blijven voortleven, al is het ook in totaal andere vorm.
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