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Beste donateurs,
Het wordt een summier verslag over het afgelo-

pen jaar. We hadden nog steeds te maken met alle 
beperkingen van de pandemie, zoals het minimaal 
met elkaar fysiek contact hebben. Het lijkt wel of 
iedereen de draad nog niet helemaal opgepakt heeft 
en daar de tijd voor neemt. Niet alleen binnen onze 
Stichting maar de bezoeken aan theaters, concerten 
en museums blijven, landelijk gezien, ook achter.

Is het daardoor minder druk voor het bestuur 
geweest, nee, niet echt.

De rol van de voorzitter bij bv. het samenstellen 
van de nieuwsbrieven is alleen maar toegenomen 
nu Fred Tijmstra als secretaris afgetreden is en hij 
daarmee ook minder tijd aan de nieuwsbrief wil en 
kan besteden. Wij zijn wel blij dat hij zo nu en dan 
nog voor een redactionele bijdrage kan zorgen. Hierbij 
een oproep aan alle donateurs of zij voor een artikel 
kunnen zorgen over bijvoorbeeld hun eigen collectie 
of een bijzonder verzamelobject daaruit, of over de 
tabaksindustrie in hun woonplaats.

Het goede nieuws is wel dat het Valkerij- en 
Sigarenmakerijmuseum in Valkenswaard inmiddels 
klaar is met het scannen met de vele pagina’s van 
de twee vakbladen de “De Sigarenwinkelier” en “De 
Tabaksdetaillist”. Een enorme klus waar verschillende 
medewerkers van het museum hun tanden in gezet 
hebben, fantastisch en onze dank daarvoor. Ook hier 
had de pandemie een grote vertragende werking, want 
het museum was daardoor niet altijd geopend en dus 
hadden de vrijwilligers ook niet altijd toegang tot het 
museum.

Als bestuur zaten we eigenlijk in een soort wachtka-
mer want wij konden pas echt in actie komen wanneer 
het scannen voltooid was en wij een inzicht kregen 
in de omvang daarvan. Het aantal gigabytes is mede 
bepalend hoe wij al die informatie op onze website 
kunnen plaatsen. En dat niet alleen, maar konden wij 
dit presenteren met of zonder zoekprogramma en hoe 
klantvriendelijk en overzichtelijk? Allemaal keuzes 
waar lang en diep over nagedacht is. Verschillende 
offertes zijn opgevraagd en gesprekken met onze 
eigen websitebouwer en beheerder hebben plaatsge-
vonden. Wilden we de Mercedes onder de websites 
hebben, nog niet eens een Rolls Royce, dan waren we 
€ 40.000,- kwijt. Onhaalbaar dus. Uiteindelijk is het 
gelukt om met Become-IT, onze huidige websitebou-
wer en beheerder, goede afspraken te maken. Het 
voordeel was, zij hoefden het wiel niet opnieuw uit te 

vinden. Wel heeft het systeem, waarin onze website 
18 jaar geleden gebouwd is, zijn beperkingen.

Het is hoogstwaarschijnlijk dat met het verschij-
nen van dit jaarboek de gegevens al op onze website 
staan en zo ja, dan hopen we dat dat naar tevredenheid 
is. We hebben van het Prins Bernhard Cultuurfonds 
al uitstel gekregen maar konden niet langer wachten. 
Hopelijk zijn er in de toekomst mogelijkheden om 
het een en ander nog klantvriendelijker te presente-
ren. We hebben wel gevraagd aan Become-IT, nu ze 
toch bezig zijn, een aantal andere verbeteringen aan te 
brengen. Wellicht zijn die al zichtbaar en zo niet, laat 
jullie verrassen. Met het maken van de juiste keuze, 
hoe kunnen we alle informatie het beste op onze of 
op een eventueel nieuwe website kwijt, heb ik bijzon-
der veel steun ondervonden van Geoffrey van Gerven. 
Ik heb tenslotte meer verstand van sigaren. Geoffrey, 
mijn hartelijke dank.

Wat wel hetzelfde blijft, is het groeiende aantal 
verpakkingen waar onze databank haast wekelijks mee 
gevuld wordt. Een belangrijke aandrager van de vele 
verpakkingen en andere objecten is Cees Molenaar. 
Op zijn beurt is het dan aan Roger van der Sluis de 
taak, die met zijn inmiddels jarenlange ervaring, om 
ervoor te zorgen, dat jullie daar ook kennis van kunnen 
nemen. Cees en Roger, onze hartelijke dank.

Dit jaarboek zal wat betreft het aantal pagina’s wel 
het gestreefde aantal halen, alleen moet ik bekennen, 
het aantal artikelen blijft een beetje achter van wat we 
de laatste jaren gewend zijn. Er is al veel onderzocht 
en haast elk onderwerp is al een keer de revue gepas-
seerd. Daardoor wordt het steeds lastiger met een 
origineel verhaal te komen. Ik hoop dat de vaste schrij-
vers, maar ook vooral andere, zich melden met een 
bijdrage voor het volgende jaar. Des te meer dank voor 
degenen die dit jaar weer de pen opgepakt hebben en 
natuurlijk aan Marinus van den Elsen, die alles weer op 
de voor hem zo voortreffelijke manier voor ons gepre-
senteerd heeft.

Louis Bracco Gartner
Voorzitter Stichting Nederlandse Tabakshistorie

Voorwoord en jaarverslag


