
Nieuwsbrief 
Achtste genootschapavond op 25 november 2005 

(door Catherine Windels - Tobacco & Pipe Shop Mechelen) 
 
Toen Columbus in november 1492 voet aan wal 
zette in Midden Amerika trof hij er een eeuwenlan-
ge wijze van tabakgebruik 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 tabaksge-
bruik interesseer-
den de ontdek-
kers van de nieu-
we 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 verdrijven, 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 bena-
ming 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 aangetrof-
fen 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. Na-
dat men tabak aanvankelijk als geneesmiddel te-
gen hoofdpijn gebruikte, kwam in Spanje het ro-
ken 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 
ingevoerd. Weldra rookte men in schouwburgen 
en ook in de kerk. De geestelijken wezen op de 
heidense gewoonte die zij als godslastering be-
schouwden.  
 
In de Nederlanden begon men te roken in 1615. 
Engels studenten die de beroemde universiteit 

van Leiden be-
zochten, brachten 
de gewoonte van 
het roken over.  
Rond 1660 kende 
men drie sociale 
groepen tabaks-
verbruikers : sol-
daten en burgers 
rookten de pijp, 
edellieden en da-
mes snoven, en 
boeren en her-
ders pruimden.  
Hoewel de mees-
te rokers in de 17-
de eeuw puur uit genot rookten, kon men zijn ta-
bak uitsluitend via de apotheken kopen. Weten-
schappers 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 verkoch-
ten 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 func-
tie. 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 rokende heren die 

bij een brandy en sodawater belangrijke gesprek-
ken met elkaar konden voeren.  
 
Genot en kwaliteit  
Het genot dat een sigaar schenkt, is een persoon-
lijke en individuele ervaring, en toch kan deze er-
varing 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 

Sigaren: oorsprong, genot en kwaliteit 



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. Wan-
neer 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 jaren.  
 
Het leven van een sigaar begint bij een tabaks-
plant. 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 kwaliteit 
tabak voor te brengen.  
 
Elke tabakssoort, van welke superieure kwaliteit 
dan ook, hetzij uit Mexico, Cuba, de Dominicaanse 
Republiek of uit Sumatra, verschilt grondig van een 
andere. Tabak haalt zijn eigen kwaliteiten uit de bo-
dem waarop ze groeit.  
 
Productie  
De volwassen tabaksplant wordt in verschillende 
fases geplukt.  
Het onderste blad of zandblad, is het meest tere 
egale blad. De bladeren erboven hebben dit blad 
beschermd. Er is meestal nauwelijks rechtstreeks 
zonlicht op terecht gekomen. Bovendien heeft de 
wind zand doen opwaaien waardoor dat onderste 
blad gepolijst werd (=zandblad). Het is dàt blad dat 
als dekblad rond de sigaar gebruikt wordt. Een bij-
komende eigenschap van dit blad is dat hoe hoger 
naar de top toe hoe krachtiger de smaak ervan.  
 
De tabaksbladeren worden stuk per stuk (na een 
voorafgaande selectie naar grootte en structuur) 

gebundeld en op hun kop op stokken te drogen ge-
legd. Afhankelijk van hun gebruik en het weer zul-
len ze drie tot acht weken in geventileerde schuren 
drogen. Hier verandert de frisgroene kleur van ta-
bak naar een bruine kleur.  
De bladeren zijn nu klaar om te fermenteren : in dit 
stadium bevat de tabak ondermeer ammoniak en 
die wordt door de fermentatie verwijderd.  
De gedroogde bussels tabak worden vervolgens 
losgemaakt en opgehoopt tot stapels die tot enkele 
meters hoog kunnen zijn. Door deze opeenstape-
lingen ontstaat er een tekort aan zuurstof en word 
het binnenste van de hoop tabak warm tot heet, 
waardoor alle vocht, nicotine en ammoniak uit de 
bladeren verdwijnt.  
 
Door regelmatig de hoop bladeren te mengen (van 
plaats te veranderen) fermenteren alle bladeren op 
een geleidelijke wijze. In dit stadium krijgt het blad 
ook zijn "karakter". De temperatuur, die kan oplo-
pen tot 70°, moet strikt opgevolgd worden.  
Het keren van de tabak, dat een periode van drie 
maanden in beslag neemt, vindt plaats onder het 
strenge oog van kenners die constant structuur en 
kleur testen.  
Te korte fermentatie geeft een scherpe, bittere 
smaak terwijl over-fermentatie een slappe smaak 
tot gevolg heeft.  
Zodra de fermentatietijd ten einde is, wordt de ta-
bak op afkomst en datum gesorteerd en naar op-
slagplaatsen gebracht waar de tabak aan een rust-
periode begint die kan oplopen tot drie jaar.  
Na al die tijd is de tabak erg broos en droog. Om 

de tabaksbladeren weer soepel te maken worden 
ze met water bevochtigd, langzaam worden ze 
mals en handelbaar.  
De volgende stap is het strippen : het blad ontdoen 



van de dikke nerf en het splitsen van het dekblad in 
een rechter- en linkerhelft (richting van de nerven) 
om het juiste patroon te waarborgen.  
De betere kwaliteitssigaren liggen steeds geschei-
den in hun kistjes : rechts- en links gedraaide siga-
ren apart, nooit gemengd.  
Tenslotte word de tabak gescheiden, al naargelang 
zijn kwaliteit in binnengoed, omblad en dekblad.  
Binnengoed : de naam zegt het zelf, dit is het bin-

nenste of de vulling. Voor handgedraaide sigaren 
zijn dit volledige bladeren, voor machinaal gemaak-
te (Europese) sigaren is dat fijngehakte tabak.  
Het omblad is een volledig blad dat het binnengoed 
bijeen houdt en dat na het rollen in een sigarenvorm 
droogt.  
Het dekblad is het meest kostbare en duurste deel 
van een sigaar.  
Dit buitenste blad mag geen foutjes hebben, moet 
mooi egaal van kleur zijn en een fijne nervatuur be-
zitten.  
Het dekblad wordt bovenaan - het mondstuk - ge-
kleefd met een smaak- en geurloze kleefstof op ba-
sis van aardappelzetmeel. Daarom is het dus ook 

van belang om de juiste kant van de sigaar in de 
mond te steken - anders komt het dekblad los.  
Dit is ook de reden waarom we een Cubaanse si-
gaar moeten knippen. Het “hoedje” waaraan de si-
garenroller veel zorg en werk besteed, knippen wij 
er zonder pardon af, en het enige nut van dat 
“hoedje” is om aan te tonen dat het die kant is om in 
de mond te stoppen.  
Na al dit handmatig en arbeidsintensief werk moet 
de melangeur zijn werk starten. De melangeur is 
eigenlijk de belangrijkste persoon omdat hij met zijn 
ervaring van ruiken, proeven en proberen de speci-
fieke smaak van de sigaar bepaalt.  
Zijn vakkundigheid zit in de kennis van elke tabaks-
soort, de smaak ervan, het brandvermogen en hoe 
de combinatie van verschillende soorten bijeen pas-
sen of juist niet. Zijn keuze wordt nooit openbaar 
gemaakt en wordt beschouwd als een geheim.  
Nu kan de sigaar geproduceerd worden. Een Euro-
pese sigaar wordt meestal machinaal gemaakt.  
Snijd een sigaar open en u onderscheidt drie delen:  

• Het binnengoed = klein gesneden tabak 
met verschil lende tabakssoorten 
(melange)  

• het omblad = een volledig tabaksblad dat 
het binnengoed bijeen houdt  

• het dekblad = een mooi egaal tabaksblad 
dat aan het mondstuk gekleefd wordt, 
(vaak kostbare Sumatra tabak) 

De Cubaanse sigaar daarentegen, is volledig hand-
gemaakt met volledige tabaksbladeren.  
Het binnengoed bestaat dus steeds uit volledige 
bladeren die de "torcedor" (sigarenmaker) ter hand 
neemt. Dit is een ware kunst want er moet een rook-
kanaal gecreëerd worden, daar rond komt het om-
blad om alles mooi samen te houden en tenslotte 
het dekblad. Cubaanse sigaren bestaan uit 100 % 
Cubaanse tabak.  
 
Dominicaanse sigaren, ook longfillers genoemd, be-
staan doorgaans uit een binnengoed van Domini-
caanse tabak en een omblad van Connecticut ta-
bak.  

1. Nederlandse sigaren kunnen bij normale tempe-
raturen vijf tot tien jaar bewaard worden, mits opge-
borgen in een cederhouten kist of in een luchtdichte 
verpakking met een dun velletje cederfineer. De 
longfillers dienen bewaard te worden in een goede 
humidor of een aluminium kokertje. Ze zijn niet be-
stand tegen al te lang durende zuinigheid.  
2. Een belangrijk moment is het rollen en ruiken van 
de sigaar. Het dekblad is een essentieel element 
van de algehele waardering. Geniet van de geur 
van het dekblad door de sigaar even onder uw neus 
door te halen. Laat hem vervolgens tussen duim en 
wijsvinger rollen en hoor het knisperen van de tabak  
3. Een sigaar afpunten doet u met een sigaren-
schaar of een guillotine. Alleen de getrainde roker 
weet zijn tanden te gebruiken. 
4. Een sigaar steek je aan met lucifers (eerst de 

zwavel op laten branden!!!) of een gasaansteker. 
Speciale sigarenaanstekers zijn zeker geen overbo-
dige luxe bij sigaren van het kaliber Corona omdat 
ze een bredere vlam hebben.  
5. Trek de vlam voorzichtig in het vuureinde van de 
sigaar en neem een korte trek. Als de sigaar gloeit, 
trekt u regelmatig kort. Laat de rook in uw mond 
rondgaan en blaas langzaam uit. Inhaleer nooit. 
Een sigaar beoordeelt u alleen met uw smaakpapil-
len. Mocht de sigaar uitgaan, steek hem dan alleen 
opnieuw aan als niet meer dan de helft is opgerookt 
en als de sigaar nog warm is. Rook de sigaar niet 
verder dan tot op eenderde van de oorspronkelijke 
lengte.  
6. Een kenner krijgt nekrillingen van een uitgedrukte 
sigaar. Leg na het roken de sigaar in de asbak. 
Daar dooft hij vanzelf.  

Gouden regels voor de sigaar 



(door Hans Hoekstra, het Parool) 
17 januari 2003 wordt in Eindhoven het gereno-
veerde en uitgebreide Van Abbemuseum door ko-
ningin Beatrix geopend. Het museum werd gesticht 
door sigarenfabrikant Henri van Abbe, die zijn Am-
sterdamse afkomst nooit verloochende. De opmars 
van de Karel I-sigaren werd geleid vanuit een in de 
hoofdstedelijke kleuren geschilderd kantoor.  
 
Op zaterdag 18 april 1936 werd op de voorpagina 
van het Eindhovensch Dagblad verslag gedaan van 
de opening die dag van het Stedelijk Van Abbe-
Museum. Dat de schenker van het museum de 
Eindhovense sigarenfabrikant Henri van Abbe was, 
zal niemand zijn ontgaan. Rechts onderaan de 
voorpagina van de krant stond een advertentie voor 
zijn sigarenmerk: 'Er is maar e´e´n Karel I'. 
 
Henri van Abbe kon de bouw van het door A.J. 
Kropholler ontworpen museum op de voet volgen, 
want zijn huis - Villa Berthenja aan de Bilder-
dijklaan - stond aan de overkant van het bouwter-
rein, aan het riviertje de Dommel.  
Het eerste levensteken van het museum is te vi n-
den in de notulen van de raadsvergadering die op 
maandag 30 januari 1933 werd gehouden. Voor de 
bouw van het museum schonk Henri van Abbe 
150.000 gulden, en bovendien nog eens een be-
drag van 35.000 gulden, 'voor den aankoop van 
nieuwe schilderijen'. Hiervoor stelde Van Abbe 26 
schilderijen uit eigen collectie voor aankoop voor. 
In het streekarchief wordt een doorslag van de ge-
typte lijst van deze schilderijen bewaard.  
 
Henri van Abbe werd op 8 januari 1880 in Amster-
dam geboren. In 1900 begon hij in Amsterdam op 
bescheiden schaal met de fabricage van sigaren, 
maar verhuisde in 1910 naar Brabant, waar hij in 
Gestel een sigarenfabriek vestigde. Eindhoven was 
destijds een echte sigarenstad en had, voor Philips 
er heel groot werd, zelfs de bijnaam La ville fume´e. 
Later verrees aan de Tongelresestraat in Stratum 
een enorm fabrieksgebouw. Het fabriekscomplex 
stond afgebeeld op het briefpapier van Van Abbe. 
Rokende schoorstenen gaven aan dat het de firma 
voor de wind ging. In de toptijd - de jaren dertig van 
de vorig eeuw - werkten er 2500 mannen en vrou-
wen in de Brabantse en Belgische fabrieken van 
Van Abbe, waar sigaren met namen als Paladijn, 
Bertenja en Lovely werden gemaakt, allemaal on-
dermerken van Karel I, het seriemerk. Op de dozen 
kijkt de Britse vorst, die het roken stimuleerde van-
wege de belastingopbrengsten, de roker hooghartig 
aan. Toen er voor het merk Karel I een doos ont-
worpen moest worden, gaf Henri een kopiist op-
dracht naar Parijs af te reizen om in het Louvre het 
portret van Karel I na te schilderen, geschilderd 
door Antoon van Dyck: 'Charles Ier, roi d'Angleter-

re, a` la chasse'. Dit portret verscheen op de dozen 
en de sigarenbandjes. De kopie hangt nu in het 
hoofdkantoor in Valkenswaard van Swedish Match, 
de huidige eigenaar van Karel I. 
 
Henri was de zoon van een joodse vader en een 
niet-joodse moeder, en eenmaal gevestigd in Bra-
bant, koos hij onvoorwaardelijk voor het katholieke 
geloof, volgens zijn kleinzoon vermoedelijk 'om den 
brode': ''Hij is in de leer geweest bij de zusters Cla-
rissen en als dank heeft hij toen aan het klooster 
een kruisweg van de schilder Albert Servaes ca-
deau gedaan.'' 
Zijn zoons stonden een minder ascetische levens-
wijze voor, hetgeen mogelijk werd gemaakt door de 
bloeiende tabaksfabriek. Jan-Francis: ''Mijn vader 
en zijn broer, oom Jan, hebben in de jaren dertig 
vier keer de Rally van Monte Carlo gereden, in een 
Bugatti." 
Henri van Abbe had geen last van preutsheid als 
het ging om het aan de man brengen van zijn siga-
ren. Jan-Francis van Abbe: ''Ik kwam de vroegere 
impresario Lelyveld tegen die mij vertelde dat hij in 
de jaren dertig van mijn opa de opdracht kreeg 
voor een pauzenummer in de Louis Bouwmeester 
Show uit een doos Lovely sigaren, destijds de ́
feestsigaar, twaalf schaars geklede meiden te laten 
springen.'' 
Henri van Abbe overleed op 18 november 1940, 
vier jaar na de opening van zijn museum, aan de 
gevolgen van een verwaarloosde ontsteking aan de 
blindedarm. Hij werd bijgezet in de grafkapel die hij 
door Kropholler, de architect van zijn museum, had 
laten bouwen.  

 
Het fabriekscomplex aan de Tongelrese straat 
werd in 1971 door een brand verwoest, waarbij der-
tig miljoen sigaren in rook opgingen. Het familiebe-
drijf was twee jaar eerder verkocht. Van de eens zo 
machtige fabriek rest nog slechts een muur met ge-
le tegels met daarop in zwarte kapitalen: 'N.V. KA-
REL I SIGARENFABRIEK V/H H.J. V. ABBE'. 

Het van Abbe museum. De droom van 
een sigarenfabrikant. 


