Een
kameel
in
Buiksloterham (1908)

de

De Stélio sigarettenfabriek

De eerste sigaretten die in Nederland werden verkocht, kwamen
uit het buitenland. In 1904 stichtte Eduard Huf, die een
tabakszaak in de Zoutsteeg had, een fabriek op Laanweg 41 en
43, waar hij met de hand Turks-Egyptische sigaretten van hoge
kwaliteit liet maken. Hij haalde vaklieden uit Turkije die de
Nederlandse ‘jonge mannen en vrouwen, jongmaatjes en meisjes’
het vak leerden. Na een jaar werkten er nog maar enkele Turken
en werd het meeste werk door Nederlanders gedaan. Een Turk had
de leiding en hield zich vooral bezig met de melange, het
mengen van de zeven of acht soorten Egyptische en Turkse
tabak. Daarvoor moest je veel van tabak weten en een fijne
neus hebben. De jonge ‘harman’ (melangeur) was tussen de
tabaksplanten opgegroeid.
Eigen Haard 1908: ‘Om de Stélio-sigaretten populair te maken,
haalde Huf een kameel naar Nederland. Die kameel reed beladen

met manden met Stélio-sigaretten door Amsterdam, maar ook door
andere steden in ons land. (…) De kameel, de levende reclame
voor de “Stélio-sigaret”, overnacht in een ruimen stal achter
de fabriek, – een groot veld ernaast is te klein om hem
voldoende aardvruchten – beetwortels – te verschaffen. Het
ontbrekende wordt van elders ontboden. De “Stélio-kameel” met
een Arabier als geleider, heeft steeds in en buiten Amsterdam,
of waar hij zich ook bevindt, veel bekijks.’
Het Nieuws van den Dag 22-03 1906:
‘Een jonge Turk, of wat daar voor door moest gaan,
rondrijdende door Amsterdam, vestigde heden op onafwijsbare
manier de aandacht op “Stélio”, de Eerste Nederlandsche
Turksche sigarettenfabriek Amsterdam-Smyrna, gevestigd aan den
Laanweg over het Tolhuis. Met het merk Sultane, van deze
Nederlandsche industrie, werd in het vorig jaar te Londen een
eersten prijs behaald. De kameel-reclame was zooals men die in
een groote stad van tijd tot tijd hebben moet.’

In 1907 werd in de gemeenteraad besloten de tarieven voor het
met de pont overbrengen van voertuigen en vee, te verlagen.
Voor een schaap, bok, geit, kalf, ezel of varken betaalde men
5 cent. Voor paard, muilezel, muildier, stier, os, koe of
ander grootvoetig dier 20 cent. Een groot dier nam nu eenmaal
meer plaats in. De kameel stond niet op het tarievenlijstje.
Wat moest er betaald worden voor de Stélio-kameel die
regelmatig met de pont over moest? Het had B&W niet zinvol
geleken alle exotische dieren op te nemen, want zo vaak kwam
het niet voor dat zo’n dier met de pont meeging. De aanduiding
‘of een ander grootvoetig dier’ moest genoeg zijn.
De Leeuwarder courant 08-07 1907:
‘Dan zijn er natuurlijk eenige winkeliers en ondernemingen,
die door opvallende reclamen de belangstelling van het publiek
trekken. De beroemde “Stélio”-kameel mag ik zeker wel in de

eerste plaats noemen. Dat statige dier, vergezeld van zijn
drijver en zijn jeugdige berijder in Oostersch costuum, heeft
al door alle straten, stegen en grachten der hoofdstad de
ronde gedaan, reclame makend voor het nationale product, de
uitnemende Stélio-cigarette van de populieren heer Huf. Hoe
uitnemend deze Nederlandsche firma zich van reclame weet te
bedienen is mij dezer dagen weer gebleken, toen ik in den
feestwijzer van festiviteiten in een Drentsch plaatsje tijdens
Koninginnebezoek las in een nummer der volksfeesten, een wedren tusschen de Stélio-kameel en een paard.’Reclamekaart met
de Stélio-ballon. Achterop staan de namen van de sigaretten
met hun prijzen en ook de internationale prijzen en medailles
die de fabriek kreeg in Luik, Antwerpen, Milaan en Londen.
Geen lieverdje
De oosterse kamelendrijver viel uit zijn rol als de jeugd
handtastelijk dreigde te worden. In plat-Amsterdams werden de
onverlaten bij het dier weggescholden. De Stéliokameel zelf
was ook geen lieverdje: toen hij uit verveling eens losbrak
uit zijn stal achter de fabriek vrat hij al het behang op in
de dichtstbijzijnde woning, die van de meesterknecht. Toen de
fabriek in 1910 sloot, werd zijn stal in de Purmerender
Courant van 16-04 1911 te koop aangeboden:
‘Een prachtige Stal te koop voor Tent, Loods, Pakhuis en alles
geschikt.
Diep 5 meter; hoog 6 meter 40. Gemakkelijk uit elkaar te
nemen.
Adres: Laanweg 41/43, over het Y, Amsterdam.’

