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Historische overpeinzingen anno 2004 
Zo met de feestdagen rond de jaarwisseling is het de tijd om voor de potkachel onder het ge-
not van een goede sigaar en een illustere Brandy een goed boek te lezen. Voor mij als voor-
zitter van Le Cendrier is het dan altijd om eens in mijn boekenkast te neuzen. Niet in het mo-
derne gedeelte maar in mijn verzameling antieke boeken over brabant. Het is dan tijd om weer 
eens te bladeren door een van de uitgasven van de Varia Historica Brabantica of door het ooit 
door de paters van Goede Wil uitgegeven Brabantia Nostra. Het mooiste van deze uitgaven 
zijn, nadat je de inhoud gelezen hebt, de advertenties. Dit jaar heb ik de Brabantse publicaties 
uit de jaren 30 van de vorige eeuw eens door gekeken op advertenties uit de voormalige ge-
meenten Geldrop en Mierlo. Dit had niet zo veel succes Slechts één advertentie is in deze tien 
jaar door een Geldrops bedrijf geplaatst en wel in de december uitgaven van 1939 van het 
tijdschrift Brabantia Nostra. Het gaat hier om een 
advertentie van de N.V. Wollenstoffen industrie 
(voorheen A. Pessers). Nu is dat op zich niet zo 
bijzonder ware het niet dat er op dezelfde adver-
tentie pagina (de achterkaft) ook een advertentie 
staat van M. Jansen—de Wit’s kousenfabrieken N.
V. uit Schijndel. Deze Kousenfabriek zal later een 
grote spinnerij in Geldrop stichten die zelfs nu nog 
bestaat onder de naam Spinnerij Geldrop en die 
nog steeds garens spint voor de kousen industrie.  
Zo kunnen zaken toch toevallig samenlopen. 
 
De Brabantse Reisgids                                                    
Al mijmenrend en nippend aan mijn brandy valt 
mijn oog op een advertentie van Velasques siga-
ren. Vroeger een bekend Brabants sigaren merk 
dat voornamelijk bolknaken op de markt bracht. 
Mijn aandacht wordt er door getrokken omdat mijn 
oud oom Bernard vroeger Brabants kampioen bol-
knakken roken was en hij altijd dit merk rookte van-
wege de goede askegelconsistentie. Het boek 
waarop de advertentie op de rugzijde prijkt blijkt de 
Brabantse reisginds te zijn uit 1954. 
De reisgids is uitgegeven door de Brabantse V.V.
V. en op de achterzijde staat een oude advertentie 
van de Efteling die in die tijd voornamelijk bestaat 
uit een sprookjesbos. Het park wordt aangeprezen 
als een ontspanningspark van 65 Hectare levens-
vreugde. 
Nieuwsgierig als ik ben kan ik het natuurlijk niet na-
laten om in dit reisboek de voormalige gemeenten 
Geldrop en Mierlo op te zoeken. De status quo in 
1954. Opvallend is dat er in het Mierlo’s deel geen 
advertenties staan en dat er Over Geldrop blijkbaar 
in die tijd meer te melden is dan over Mierlo. Om-
dat de feiten die vermeldt worden toch wetens-
waardig zijn heb ik de bladzijden gescand en de 
resultaten op de volgende bladzijden weergegeven 





Toch leuk om zo eens te lezen over de 
Gemeenten Geldrop en Mierlo van vroeger 
(anno 1954). In 50 jaar is er eigenlijk niet 
zo gek veel veranderd. Alleen de telefoon-
nummers zijn wat langer geworden. 
Zo gaat je oog nog eens door de boeken 
kast en je komt allerlei gekke boeken te-
gen zoals 100 waarheden van Simon Car-
miggelt uit 1946 van net na de oorlog. Of 
het boek van de Engelse ambassadeur in 
Berlijn uit de jaren dertig getiteld “My grea-
test mistake” dat zijn relaas vertelt over de 
onderhandelingen met Hitler. De titel zegt 
al hoe hij er zelf over dacht. 
Naast deze politiek zeer interessante ver-
telling staat dan het ontnuchterende boek 
“Frans en Engels voor postbestellers” uit 
1910 waarin allerlei voor ons alledaagse 
buitenlandse woorden vertaald zijn in het 
Nederlands van die tijd. Best grappig.  
Dan gaat mijn oog langs een boek met de 
titel “Grondoorzaken der Ziekten en de wa-
re geneesmiddelen” uit 1914. Ik kan het 
dan toch niet laten om de effecten van ge-
notsmiddelen op te zoeken. Ik ben be-
nieuwd hoe de artsen er in 1914 over 
dachten toch de tijd dat de borrel en de si-
gaar hoogtij vierden in de samenleving zo 
vlak voor de eerste wereld oorlog. 









Na het lezen van dit  90 jaar oude geschrift werd het mij slecht. Maar gelukkig het bleek ge-
schreven te zijn door een moraal ridder en het bleek te handelen over allerlei verslavingen en 
gevolgen van slechte levenswijze. Het boek blijkt de slechte gewoonte van de mensen uit 1914 
te beschrijven van kwaad tot erger en aangezien de nicotine ergens in het midden van het boek 
staat is het zo erg nog niet veel erger zijn overspel en sex met dames van lichte zeden omdat 
deze leiden tot acute open etterende zweren, in de tijd van Louis Pasteur beter bekend als  Sy-
filus. 
Aldus gerustgesteld ging ik verder met mijn sigaar en brandy. Sterker nog ik doopte mijn sigaar 
nog eens lekker in de brandy en inhaleerde de nicotine en de alcohol tegelijk om de sensatie 
nog verder te verhogen. En jawel ik kreeg er een enorme kick van en mijn behoefte om te gaan 
slapen was plotseling verdwenen. Het boek had toch een vleug van waarheid in zich. 
 
Maar ik was nu naarstig op zoek in mijn boekenkast naar een wat opwekkender stuk literatuur . 
Het bleek moeilijk te vinden in het antieke gedelete van mijn collectie daar de boeken vroeger 
veelal gingen over dood en verderf of het boek had een stichtelijk doel en was door paters en 
of nonnen geschreven.  Dan maar naar het moderne deel van mijn bibliotheek. Kijken of ik daar 
inspiratie kon vinden. En jawel, een mooi verhaal over de historie van de sigaar en het roken.  



De historie 

Toen Columbus in november 1492 voet aan wal zette in Midden Amerika trof hij er een eeuwenlange 
wijze van tabaksgebruik en reeds voortreffelijk vervaardigde pijpen aan. Hij noteerde in zijn dag-
boek : "Wij ontmoetten vrouwen en mannen met een brandende spaander in de handen en zekere 
kruiden waarvan zij de rook genoten". 

Twee vormen van tabaksgebruik interesseerden de ontdekkers van de nieuwe wereld vooral : het 
ceremonieel en het medicinaal gebruik. Bij dit laatste perste men het sap uit de bladeren, dikte het in 
door koken en dronk het op. Ook blies men de rook door een buisvormige pijp op wonden en pijnlijke 
plekken van het lichaam. Ook het kauwen van tabak om honger, dorst, en vermoeidheid te verdrij-
ven, was nieuw. Vrij vlug waren de Spanjaarden bekeerd tot het genot van roken in al zijn vormen. 
Het zijn zij die het woord sigaar als eerste gebruiken. De benaming komt van het Spaanse cigarrar, 
draaien. De Spaanse kolonies produceerden als enigen tabak. Zij verwierven er een monopolie op 
dat meer dan drie eeuwen stand hield.  

De oudste afbeelding tot op heden gevonden waarop een mensenfiguur rookt, werd aangetroffen in 
Palenque - een streek in Zuid Mexico. Het is een tekening op een zuil van een ruïne van een Maya-
tempel en dateert van 500 voor Christus.De tabak bleef lang een geneeskundige plant. Nadat men 
tabak aanvankelijk als geneesmiddel tegen hoofdpijn gebruikte, kwam in Spanje het roken van tabak 
rond de helft van de 16de eeuw in de mode. 

In Engeland werd het tabaksroken door Walter Raleigh en John Hawkins in de voorname kringen in-
gevoerd. Weldra rookte men in schouwburgen en ook in de kerk. De geestelijken wezen op de hei-
dense gewoonte die zij als godslastering beschouwden. In de Nederlanden begon men te roken in 
1615. Engels studenten die de beroemde universiteit van Leiden bezochten, brachten de gewoonte 
van het roken over. Rond 1660 kende men drie sociale groepen tabaksverbruikers : soldaten en bur-
gers rookten de pijp, edellieden en dames snoven, en boeren en herders pruimden.  
 

Hoewel de meeste rokers in de 17de eeuw puur uit genot rookten, kon men zijn tabak uitsluitend via 
de apotheken kopen. Wetenschappers roemden de kwaliteiten van de tabak immers als medicijn. 
Rond 1640 verloopt de verkoop hoe langer hoe meer via de tabakskroeg of tabagie. Een tabagie was 
een soort kroeg waar dames tabak verkochten en eenvoudige burgers onder het genot van een pint 
bier die tabak rookten. Er werd muziek gemaakt en gegokt. De grond lag bezaaid met weggeworpen 
pijpen. Tot in de 19de eeuw behield de tabagie zijn functie. Daarna werd het meer courant om in het 
openbaar te roken, hoewel roken in het bijzijn van dames nog lange tijd als onfatsoenlijk werd ge-
acht. Vandaar het gebruik, ontstaan in Engelse landhuizen, om een rookkamer te voorzien voor ro-
kende heren die bij een brandy en sodawater belangrijke gesprekken met elkaar konden voeren.  

Genot en kwaliteit 

Het genot dat een sigaar schenkt, is een persoonlijke en individuele ervaring, en toch kan deze erva-
ring met vrienden gedeeld worden. De nuances van sigaren zijn onbegrensd en de mogelijkheden 
voor nieuwe ervaringen oneindig. Een sigaar geeft een gevoel van gezelligheid en geborgenheid in 
deze tijden waar alles snel moet gaan. Een sigaar geeft rust. Er valt altijd wel iets over te leren en het 
kiezen, ruiken en kijken hoort ook bij het roken. Het is daarbij een ware luxe wanneer je kunt kiezen 
wat voor sigaar je gaat roken. Tenslotte eet je toch ook niet alle dagen hetzelfde...  

Elke sigaar heeft zijn specifieke smaak. Die smaak wordt bovendien beïnvloed door je gemoed, door 
de omgeving, of je ook iets drinkt enzovoort. Wanneer een bepaalde sigaar vandaag gesmaakt heeft, 
is dat nog geen garantie dat ze je de volgende keer evengoed zal smaken.  De mooie momenten in 
het leven zijn maar kort, ook als er jarenlange voorbereiding aan te pas komt. Zo ook bij sigaren. Het 
genoegen van een uur te roken is het resultaat van gespecialiseerd en arbeidsintensief werk van ja-
ren.  

Het leven van een sigaar begint bij een tabaksplant. En zoals een andere geneugte in het leven, 
wijn, is niet eender welke tabaksplant geschikt om tot sigaar verwerkt te worden. Er zijn niet zoveel 
plaatsen op aarde die de goede grond, temperatuur en luchtvochtigheid hebben om een goede kwa-
liteit tabak voor te brengen. Elke tabakssoort, van welke superieure kwaliteit dan ook, hetzij uit Mexi-
co, Cuba, de Dominicaanse Republiek of uit Sumatra, verschilt grondig van een andere. Tabak haalt 
zijn eigen kwaliteiten uit de bodem waarop ze groeit. 


