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Inleiding 

Het is ons een genoegen u ook dit jaar weer een gecombineerd 
jaarverslag te kunnen aanbieden over het reilen en zeilen van de 
molens aan de Kralingse Plas en de Stichting de Kralingse Snuif en 
Specerijen Compagnie De Ster en De Lelie. 

Hoogtepunten dit jaar waren de opening van de expositie “Molens 
rond de Kralingse Plas” en de presentatie van drie nieuwe 
historische snuifsoorten op 12 mei, de Nationale Molen en 
Gemalendag, door de portefeuillehouder Kunst en Cultuur van de 
deelgemeente Kralingen-Crooswijk Michel de Visser.  

Op 4 juni mochten we de prijs van de Bewonersvereniging Kralingen – 
Oost, in de vorm van een bronzen piramide, in ontvangst nemen. 

Verder ontvingen we van de Rabobank Rotterdam een check van        
€ 2.500,- ter gelegenheid van de opening van hun nieuwe kantoor aan 
de Lusthofstraat. 

Silvo BV sponsorde ons dit jaar ook weer met giften in natura.  

Het onderzoek naar de historische snuiftabakfabricage en de 
experimenten daarvoor, werden ook dit jaar weer op kleine schaal 
voortgezet. 

Een woord van dank aan de bedrijven en organisaties die dit alles 
mede mogelijk hebben gemaakt is hier zeker op z'n plaats. 

Wij hopen dat u ook nu weer met genoegen kennis zult nemen van dit 
jaarverslag. 
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De maalploeg  

Onze vrijwillig molenaar N. Westerdaal is in september geëmigreerd 
naar Noorwegen. Zijn vertrek laat duidelijk een lege plek achter in 
de maalploeg en wij willen hem hier dan ook nog eens bedanken voor 
zijn inzet gedurende vele jaren. 

De samenstelling per 31 december was: 

  

G. van Harrewijen Mentormolenaar  

J. Bes Vrijwillig molenaar  

J. Bakker Vrijwillig molenaar  

B. Batenburg Vrijwillig molenaar 

N. Kemp Leerling molenaar 

K. van Strien Lid 

H. van Boven Lid  

A. van Strien Lid  

 

Draai- en maalactiviteiten  

Behalve het bezoek tijdens de normale openingstijden en de speciale 
rondleidingen voor groepen die afspraken hadden, zijn de volgende 
activiteiten het vermelden waard. 

Snuiftabakfabricage  

Op basis van de door Lippoel Leaf B.V. geleverde tabak produceren 
we nu de Latakia Ao 1860, een gesausde en gefermenteerde snuif op 
basis van Virginia en Kentucky tabak naar een recept uit 1860 van 
de Gebroeders Hioolen.  
Naast de gefermenteerde Latakia Ao 1860 produceren we de daarvan 
afgeleidde soorten Oranjesnuif met sinaasappelgeur, Pepermuntsnuif 
en A/P snuif met naaldbomengeur.  
Op basis van niet gefermenteerde Virginiatabak (vroeger bekend als 
stelensnuif)produceren we nu Macuba snuif, gearomatiseerd met 
rozenolie en cognac. Prins Regent snuif, deze snuif op basis van de 
Macuba, is extra gearomatiseerd met Bergamot en Citroenolie. Onze 
derde soort van dit type is Pompadour snuif gearomatiseerd met 
Bergamot- en Kruidnagelolie. 
Volgens origineel recept produceren we weer de tabaksvrije 
Mentholin die door de Gebroeders Hioolen in 1862 als 
“verfrisschende snuif” op de markt werd gebracht.  
De experimenten met de fabricage van karotten werden voortgezet.  
Ook werd een nieuwe geur aan het assortiment stelensnuif 
toegevoegd. De Choco snuif wordt gearomatiseerd met cacao-essence 
en de Chococrème snuif met cacao- en slagroomaroma. 
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Specerijenmaalderij  

Dit jaar is op de kollergang van De Ster weer kaneel gemalen. Dat 
de geur van deze specerij door het publiek gewaardeerd wordt blijkt 
wel, want van veel bezoekers horen we bij binnenkomst: "Wat ruikt 
het hier lekker, is dat kaneel?" 
Op beide koppels platte stenen in De Ster werd evenals vorig jaar 
weer regelmatig piment gemalen.  
Op de kollergang in De Lelie werd zoals gebruikelijk karwijzaad 
gemalen.  
In de kapperij van De Lelie zijn nu bijna alle kuipen gevuld met 
sereh. Om te zorgen dat we hier weer kunnen stampen zonder alle 
stof werd de sereh aangevocht met water en zonnebloemolie. 
Op de voorraadzolder van De Ster trekt de kleine expositie van 
Silvo BV over specerijen en de historische banden tussen de molens 
en dat bedrijf altijd weer aandacht. Dat het merk "De Ster" 
populair was blijkt wel uit het feit dat nog steeds heel veel 
mensen de busjes herkennen: "Ja die gebruik ik nog wel". 
 
Een woord van dank aan Silvo BV te Papendrecht is in deze zeker op 
zijn plaats want zonder hun sponsoring zou het niet mogelijk zijn 
om de "geur" in de molens te behouden. 

De tabaksplantage  

Door de verbouwing van restaurant de Tuin was het dit jaar niet 
mogelijk om tabak te verbouwen. 

Koninginnedag  

De molens zijn zoals gebruikelijk, met om en om rood wit blauwe en 
oranje vlaggen tussen de enden, versierd. Er zijn verder geen 
activiteiten geweest. 

4 en 5 mei  

Op 4 mei hebben beide molens van 16 tot 20 uur in de rouw gestaan. 
Op 5 mei zijn de molens weer mooi gezet, maar nu met afwisselend de 
nationale driekleur en de groen wit groene vlaggen van de stad 
Rotterdam tussen de enden.  

Nationale Molendag  

Één van de hoogtepunten van dit jaar een zonnige dag met een matige 
ZW wind. Alle werktuigen waren ingeschakeld. Aan het eind van de 
dag opende de portefeuillehouder kunst en cultuur van de 
deelgemeente Kralingen-Crooswijk de expositie “Molens rond de 
Kralingse Plas” Tevens werden drie nieuwe historische snuifsoorten 
gepresenteerd namelijk Macuba, Prins Regent en Pompadour. Dit jaar 
schatten we dat zo'n 90 bezoekers de molens kwamen bekijken. 

31 mei 
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Vandaag werd een internationaal gezelschap ontvangen omdat de 
molens waren opgenomen in het voorprogramma “Highlights of Holland” 
van het twaalfde symposium dat The International Molinological 
Society organiseerde. 

4 juni 

Op deze dag werd de jaarvergadering van de Bewonersvereniging 
Kralingen-Oost gehouden. Dit jaar mochten wij de prijs, die elk 
jaar door deze vereniging beschikbaar gesteld wordt in ontvangst 
nemen. 

3 – 7 Juli 

Op 2 juli heeft de maalploeg beide molens mooi gezet. Onze 
mentormolenaar Van Harrewijen en zijn vrouw waren 50 jaar getrouwd. 
Van oude foto’s hebben we de Rotterdamse manier van mooizetten zo 
goed mogelijk weer gestalte gegeven. 

Jeugdvacantiepaspoort 

Ook dit jaar zijn de molens weer als attractie opgenomen in het 
programma van het jeugdvacantiepaspoort. Gedurende de grote 
vakantie zijn bijna elke woensdag  twee rondleidingen verzorgd voor 
zo'n 20 deelnemers. Opvallend is elk jaar weer het grote aantal 
begeleiders, dat ook de oudere kinderen vergezelde. 

Open Monumentendag  

Ondanks het feit dat de molens dit jaar niet opgenomen waren in het 
programma van Rotterdam waren we ook dit jaar zoals gebruikelijk 
weer open. Zonnig weer met een matige NW wind lokten dit jaar toch 
weer 40 bezoekers naar de molens aan de plas. 

20 September 

Op deze dag trad de broer van onze molenaar J. Bakker in het 
huwelijk. De fotosessie ter gelegenheid van het huwelijk vond in en 
om de molen plaats. 

 

Onderhoud  

Het onderhoud aan de molens valt grofweg gesproken in twee delen 
uiteen. Het groot onderhoud, uitgevoerd door vaklieden, hierbij 
moet gedacht worden aan molenmakerswerk, schilderwerk en dergelijke 
en het routinematig onderhoud, dat door de molenaars wordt 
uitgevoerd.  

Groot onderhoud  

Dit jaar werd in De Lelie, in de kantsteenloods van De Ster en op 
de zolder van de ontvangstruimte houtwormbestrijding uitgevoerd. 
Door de monumentenwacht werd op beide molens een PIP meting 
uitgevoerd. Ook kregen beide molens nieuwe vlaggenlijnen.  
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De Lelie kreeg een nieuwe toegangsdeur en een korte schoor werd 
aangescherfd. Tevens is De Lelie geheel geschilderd.  

Twee raamkisten van De Ster werden vernieuwd. Vermoedelijk door het 
droge weer waren de wiggen van de kantstenen losgeraakt, dit euvel 
werd door de molenmaker snel verholpen. Ook muren van de kapperij 
in De Ster werden geschilderd. 

Routinematig onderhoud  

Ook dit jaar werd het knotten van de bomen op de werf van De Lelie 
en De Ster weer voortgezet. 

De Ster.  

Dit jaar zijn nieuwe kaprollen aangeschaft. De rollen bestaan uit 
twee gelijmde helften. Dit voldoet echter niet. In korte tijd 
braken er een stuk of vier, die vervangen werden. Een vuist van de  
wentelas voor kuip 4 was losgewerkt. Deze is weer vastgezet. De 
balie werd preventief weer ontalgd. De goten werden weer enkele 
malen schoongemaakt, maar ondanks dat trad er toch een stevige 
lekkage in de kantsteenloods op.  

De Lelie. 

De Kollergang is verder opgeknapt en de metalen delen zijn in de 
lijnolie gezet.Een kaprol is vervangen en de rollenwagen hersteld. 
De wiggen van het steenraam, de bonkelaar, de yzerbak en de penbalk 
werden regelmatig vastgezet, de goten schoongemaakt, de munnik 
gesmeerd en ook de balie werd ontalgd. 

 

Biotoop  

Wat de biotoop van de molens betreft maken we ons ernstig zorgen. 
Volgens Het Nederlandse Molenbestand krijgt de biotoop van zowel De 
Ster als De Lelie het cijfer 2 op een schaal van 5. Dit cijfer 
heeft de volgende definitie:  

Bedenkelijk. Grotendeels (270º) ingebouwd of ingegroeid.  

-er is rond de molen veel bebouwing die te hoog is. Of er staan 
teveel bomen;  

-slechts bij één bepaalde windrichting kan de molen nog malen.  

Als, wat de windvang betreft, een cijfer 3 gegeven zou worden, maar 
de belevingswaarde is gering, dan komen we in zo'n geval op het 
cijfer 2.  

De belevingswaarde wordt gedefinieerd als 't volgt:  

Daarbij wordt erop gelet hoe de molen tegen de lucht afsteekt, 
hoeveel vrije ruimte hij om zich heen heeft en of de schaal van de 
omgeving past bij de molen.  

Daar deze inschaling alweer enkele jaren geleden heeft plaats 
gevonden, Het Nederlandse Molenbestand is in 1997 uitgekomen, en 
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sindsdien zijn aan de noordkant van de molens hoogopgaande bomen, 
zoals eiken, iepen, essen en elzen aangeplant waardoor de situatie 
op termijn nog verder zal verslechteren.  

In het concept voorontwerp bestemmingsplan Kralingse Bos van 2002 
werd voor de molens een molenbeschermingszone opgenomen. Dat hield 
in dat binnen 100 meter rond de molen geen bebouwing of beplanting 
hoger dan de onderste punt van de wiek mag worden opgericht. Tussen 
100 en 400 meter mag de hoogte van de bebouwing/beplanting niet 
1/50 hoger zijn dan van de afstand tussen het bouwwerk/beplanting  
en de molen, gerekend vanaf de onderste punt van de verticaal 
staande wiek. 

In september 2005 werd het voorontwerp ter visie gelegd en hebben 
wij onze visie kenbaar gemaakt. Het bleek namelijk dat in de 
voorbijgegane drie jaren de provincie Zuid Holland de regels voor 
de molenbeschermingszone heeft aangepast. De 1:50 regel is 
vervallen en alleen de 1:100 en de 1:30 regel zijn gehandhaafd. Wat 
dit betekent laat zich uit de bovenstaande tekst afleiden. Verder 
hebben wij onze zienswijze met betrekking tot de legalisering van 
de zeilschool en het gebruik van het Karottenfabriekje kenbaar 
gemaakt.  

Dit jaar werden de zienswijzen behandeld door de commissie fysieke 
buitenruimte, recreatie en sport van de gemeente Rotterdam. Geen 
van onze zienswijzen werd door de commissie overgenomen. 

 

Bezoekers  

Hoewel het totaal aantal bezoekers dit jaar is teruggelopen naar 
ongeveer 900. Dit is mede te wijten aan de 10 maanden durende 
restauratie van het tussen de molens gelegen restaurant De Tuin. 
Ook is het buitenlands bezoek afgenomen ca. 12% van het geschatte 
bezoek kwam van over de grens. Nederlandse groepen die de molens 
bezochten waren: leerlingen van de Kralingse school, de naschoolse 
Opvang “de Speeltuin”, de inburgeringscursus van het Albeda college 
en leden van de Natuur- en Vogelwacht Rotta. Uit het buitenland 
kwamen de Duitse Pijpologische Kring, een groep internationale 
studenten van de PABO van de Hogeschool Rotterdam en leden van 
TIMS.  Bij het buitenlandse bezoek waren de Duitsers met ca. 3,5% 
in de meerderheid, gevolgd door de Engelsen met ca. 3,1%. De 
Spanjaarden kwamen met 1,2% op de derde plaats. Verder werden er 
nog 15 andere nationaliteiten genoteerd. 
 

Publiciteit 

Op 12 mei werd door diverse media aandacht geschonken aan de 
opening van de expositie “Molens rond de Kralingse plas” en de 
presentatie van drie historische snuifsoorten. 

Op 27 juni werd door diverse media aandacht geschonken aan de 
opening van het nieuwe kantoor van de Rabobank aan de 
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Lusthofstraat, ter gelegenheid waarvan de stichting een check van  
€ 2.500,- mocht ontvangen. 
 

Website  

Sinds 20 augustus 2000 hebben de molens ook een eigen website. Deze 
is nu te vinden op het adres:  

http://www.snuifmolens.nl 

We hebben op onze site informatie over de geschiedenis van de 
molens, de technische gegevens, informatie over snuiftabak en 
voorkomende nieuwtjes en natuurlijk de openingstijden. Sinds dit 
jaar hebben we aan de website ook een internetwinkel gekoppeld waar 
snuiftabak en specerijen besteld kunnen worden. Een deel van deze 
informatie is ook vertaald in het Engels op aparte pagina's. 

Onze website werd tot en met 31 december 2007 14.466 maal bezocht. 
Hiervan kwam 83,8% uit Europa; 12,1% uit Noord-Amerika; 0,7% uit 
Azië 0,5% uit Australië; 0,4% uit Zuid-Amerika; 0,1% uit Midden-
Amerika; 0,1% uit Afrika en van 2,3% kan niet vastgesteld worden 
uit welk werelddeel. Het merendeel van de bezoeken kwam uit 
Nederland: 63,5%, de VS op tweede plaats met 11,1%, verder waren er 
nog bezoeken uit 76 andere landen. 

Het jaar in cijfers 

De molens 

De Ster  2007 2006 2005 2004 2003 

Aantal draaidagen  

Aantal draaiuren  

Tellerstand per 31/12  

Aantal omwentelingen  

67 

342 

191691 

108780 

74 

396 

82911 

143959 

74 

395 

938952 

134258 

64 

349 

804694 

117001 

69 

381 

687693 

140347 

 

De Lelie  2007 2006 2005 2004 2003 

Aantal draaidagen  

Aantal draaiuren  

Tellerstand per 31/12  

Aantal omwentelingen  

29 

154 

564170 

75736 

39 

220 

488434 

106636 

37 

208 

381798 

101127 

38 

211 

280671 

82023 

38 

216 

198648 

96569 
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Bezoekers 

Land 2007 2006 2005 2004 2003 

 Aantal Perc. Aantal Perc. Aantal Perc. Aantal Perc. Aantal Perc. 

Nederland 793 88,3 921 84,2 1173 90,2 1169 88,6 980 91,8 

Duitsland 31 3,5 6 0,5   11 0,8 3 0,3 

Engeland 28 3,1 2 0,2 2 0,2 9 0,7 26 2,4 

Spanje 11 1,2 9 0,8   8 0,6 7 0,7 

Turkije 6 0,7 7 0,6   8 0,6   

USA 4 0,4 20 1,8 37 2,8 13 1,0   

België 3 0,3 1 0,1       

Polen 3 0,3 35 3,2   10 0,8 5 0,5 

China 3 0,3         

Nieuw Zeeland 2 0,2 2 0,2       

Australië 2 1,9   2 1,6  0,0  0,0 

Denemarken 2 0,2         

Czechië 2 0,2 1 0,1   2 40,0 1 0,1 

Litouwen 2 0,2         

Pakistan 2 0,2         

Canada 1 0,1 3 0,3 3 0,2   1 0,1 

Rusland 1 0,1       2 0,2 

Zwitserland 1 0,1 1 0,1   5 0,4 1 0,1 

Portugal 1 0,1 3 0,3   1 0,1   

Frankrijk   62 5,7 69 5,3 58 4,4 38 3,6 

Oostenrijk           

Japan   1 0,1   8 0,6   

Schotland           

Aruba           

Bulgarije           

Italië   1 0,1 3 0,2 5 0,4 2 0,2 

Oezbekistan           

Cuba           

Griekenland   1 0,1       

Brazilië         1 0,1 

China   11 1,0       

Ierland       5 0,4   

Zuid Korea           

Indonesië       2 0,2   

Philipijnen       2 0,2   

Israel     1 0,1   1 0,1 

Malta           

Bangladesh           

Roemenië   1 0,1 2 0,2 3 0,2   

Columbia           

Saudi Arabië           

Zweden           

Zuid Afrika     6 0,5     

Taiwan   2 0,2       

Hongarije           

Singapore   1 0,1 1 0,1     

Hong Kong   2 0,2       

Mali         1 0,1 

Wit Rusland         1 0,1 

Servië     2 0,2   1 0,1 

Mexico         3 0,3 

Curacao         2 0,2 

Slovenië   1 0,1   2 0,2   

India       1 0,1   

Nicaracua       1 0,1   

Chili     3 0,2     

Marocco     2 0,2     

Finland   2 0,2       

Gualdeloupe   1 0,1       

Totaal 
buitenland 105 11,7 173 15,8 128 9,8 150 11,4 88 8,2 

Totaal 898 100,0 1094 100,0 1301 100,0 1319 100,0 1068 100,0 
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De website 

Aantal bezoeken per jaar 

 

Jaar 2007 2006 2005 2004 2003 

Aantal 4217 2422 2471 1716 1214 

 

 

Totaal aantal bezoeken per land 

 

Herkomst 2007 2006 2005 2004 2003 

  Aantal Perc. Aantal Perc. Aantal Perc. Aantal Perc. Aantal Perc. 

Nederland 9192 63,6 6839 66,7 5431 69,4 3783 70,6 2534 69,6 

Verenigde Staten 1602 11,1 929 9,1 635 8,1 388 7,2 262 7,2 

Duitsland 861 6,0 570 5,6 328 4,2 201 3,8 122 3,3 

Verenigd Koninkrijk 612 4,2 291 2,8 205 2,6 116 2,2 79 2,2 

België 527 3,6 403 3,9 329 4,2 250 4,7 195 5,4 

Noorwegen 142 1,0 118 1,2 87 1,1 46 0,9 9 0,2 

Canada 140 1,0 100 1,0 76 1,0 53 1,0 35 1,0 

Zweden 101 0,7 72 0,7 52 0,7 35 0,7 16 0,4 

Polen 91 0,6 29 0,3 15 0,2 7 0,1     

Frankrijk 81 0,6 55 0,5 40 0,5 27 0,5 14 0,4 

Finland 72 0,5 28 0,3 21 0,3 11 0,2 10 0,3 

Zwitserland 69 0,5 38 0,4 27 0,3 21 0,4 17 0,5 

Australië 64 0,4 46 0,4 34 0,4 19 0,4 15 0,4 

Ierland 58 0,4 50 0,5          

Spanje 44 0,3 29 0,3 16 0,2 11 0,2 5 0,1 

Italië 42 0,3 33 0,3 22 0,3 11 0,2 6 0,2 

Denemarken 36 0,2 27 0,3 23 0,3 12 0,2 6 0,2 

Estland 32 0,2 23 0,2 14 0,2       

Oostenrijk 29 0,2 20 0,2 16 0,2 9 0,2 5 0,1 

Brazilië 23 0,2 15 0,1 11 0,1 9 0,2 7 0,2 

Litouwen 19 0,1 12 0,1    6 0,1 5 0,1 

Mexico 18 0,1 15 0,1 12 0,2 6 0,1     

Netwerk 18 0,1 18 0,2 18 0,2 18 0,3 18 0,5 

Portugal 14 0,1 13 0,1 12 0,2 10 0,2 8 0,2 

Israel 14 0,1 10 0,1 9 0,1 8 0,1 6 0,2 

Onbekend    283 2,8 260 3,3 216 4,0 202 5,5 

De rest 565 3,9 184 1,8 135 1,6 84 1,6 66 1,8 

Totaal 14.466 100 10.249 100,0 7827 99,9 5357 100,0 3641 100,0 

 

In 2008 bestond de rest uit nog 53 andere landen. 
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De Grafieken  

Aantal draaidagen

0

20

40

60

80

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07 jaar

De Ster

De Lelie

 

 

Aantal draaiuren

0

100

200

300

400

500

2003 2004 2005 2006 2007 jaar

De Ster

De Lelie

 

 

Aantal omwentelingen

0

50000

100000

150000

200000

2003 2004 2005 2006 2007 jaar

De Ster

De Lelie

 



 12 
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De stichting 

Nadat op een bijeenkomst voor ondernemers georganiseerd door de 
deelgemeente Kralingen-Crooswijk de eerste contacten met de 
Rabobank Rotterdam gelegd werden, bracht de directeur, de heer A. 
Bouvy eind maart een eerste bezoek aan de molens om te zien hoe de 
Rabobank onze stichting zou kunnen ondersteunen. Dit bezoek heeft 
er in geresulteerd dat de opening van het nieuwe kantoor aan de 
Lusthofstraat in het teken stond van de molens aan de plas. De 
stichting mocht daar een check van € 2.500,- in ontvangst nemen. 
Verder konden we op gunstige voorwaarden een rekening openen 
waardoor we op verschillende manieren internationale betalingen 
ontvangen kunnen worden. 

Een volgend hoogtepunt was op 11 mei de opening van de expositie 
“Molens rond de Kralingse Plas”, samengesteld door onze 
penningmeester J. Bakker. De opening werd verricht door de 
portefeuillehouder kunst en cultuur van de deelgemeente Kralingen-
Crooswijk, de heer De Visser. Tevens werden bij die gelegenheid 
drie historische snuifsoorten aan het assortiment toegevoegd. 

Op 21 mei werden we uitgenodigd voor een overleg met de stichting 
“Vrienden van het Karottenfabriekje” om te zien of er een 
gezamenlijk project gevonden kon worden. Gezien de beperkte tijd 
die beschikbaar is voor de ontwikkeling van zo’n project, blijft 
een en ander nog even in portefeuille. 

4 juni vond de jaarvergadering van de Bewonersvereniging Kralingen-
Oost plaats. Deze vereniging looft prijzen uit aan een persoon of 
instelling die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor Kralingen. 
Deze keer mocht onze stichting uit handen van de heer Horsting het 
kunstwerk, dat deze prijs vertegenwoordigd, in ontvangst nemen. 

Als tabak verwerkende “industrie” moeten wij voldoen aan de 
Tabakswet. Dat betekent onder andere dat wij elk jaar een 
uitgebreide lijst met grondstoffen die in onze snuiftabak verwerkt 
worden moeten inleveren. Naar aanleiding van deze opgave ontvingen 
we in juni we bezoek van twee ambtenaren van de Voedsel en 
Warenauthoriteit, die ons voorgelicht hebben over de werking van de 
tabakswet. 

In september moesten we tot onze spijt afscheid nemen van onze 
secretaris N. Westerdaal. Hij emigreerde naar Noorwegen. Als dank 
voor zijn bemoeienissen met de stichting kreeg hij een miniatuur 
pentekening van de molens aangeboden. 
Gelukkig was H. van Boven bereid om de opengevallen plaats in te 
nemen, zodat we weer een compleet stichtingsbestuur hebben.    

Dit jaar konden we de hand leggen op “Tabak= und 
Zigarrenfabrikation”, een boek uit 1888 met een groot aantal 
originele recepten voor de fabricage van snuiftabak. We hopen 
komend jaar dan ook te beginnen met de productie van karottensnuif 
en wel de soort St. Omer. 

De verkoop van de snuif verliep gunstig. Behalve de export naar 
onze vertegenwoordigers Mars Cigars & Pipes in de VS en de 
SnuffStore Guenter Hartmann in Duitsland, kregen we dit jaar orders 
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uit Argentinië en Groot Britannië. Van Vreumingen, de oudste 
tabakzaak in Gouda, bleef ons belangrijkste binnenlandse afnemer. 

 

Verkoopcijfers  

Soort snuif 
Winkel 
verkoop 

Export 
USA 

Export 
Duitsland 

Export 
Argentinie 

Export 
Groot Britannië Totaal 

Latakia Ao 1860 2.200,0 2.000,0 1.250,0  1.000,0 6.450,0 

Oranje snuif 725,0 1.000,0 375,0 2.000,0 1.000,0 5.100,0 

Pepermunt snuif 500,0 500,0 500,0 4.000,0 1.000,0 6.500,0 

A/P snuif 600,0 1.000,0 1.000,0  1.000,0 3.600,0 

Macuba 112,5 350,0 1.062,5 2.100,0 2.000,0 5.625,0 

Prins Regent 150,0 350,0 500,0 2.100,0 1.100,0 4.200,0 

Pompadour 262,5 350,0 500,0  1.000,0 2.112,5 

Totaal 4.550,0 5.550,0 5.187,5 10.200,0 8.100,0 33.587,5 

             

Mentholin 325 500 1000 2000   3825 

 

De cijfers geven het aantal grammen weer. De winkelverkoop betreft 
alle directe verkopen in de molens of via de internetsite aan 
particulieren binnenlandse tabaksdetaillisten. De export betreft 
verkopen aan buitenlandse wederverkopers. 

 

Allen die een bijdrage hebben geleverd ten behoeve van Stichting de 
Kralingse Snuif en Specerijen Compagnie De Ster en De Lelie willen 
wij hier hartelijk danken voor hun inspanning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


