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Inleiding 

Het is ons een genoegen u ook dit jaar weer een gecombineerd 

jaarverslag te kunnen aanbieden van de molens aan de Kralingse Plas 

en de Stichting de Kralingse Snuif en Specerijen Compagnie De Ster 

en De Lelie. 

De maalploeg onderging dit jaar een aderlating. Bas Batenburg 

verliet ons. Door zijn drukke werkzaamheden als molenmaker bleef er 

geen tijd meer over om met de maalploeg de molens te bemannen.   

Dit jaar mochten we ook weer de gewaardeerde ondersteuning van onze 

sponsors ontvangen. 

Hoogtepunt dit jaar was dat onze Chococrème snuif door de klanten 

van Günter Hartmann Tabakvertrieb GmbH & Co. KG als “einem ihrer 
beliebtesten Snuffs” verkozen werd. 

Dit jaar werden op verzoek van diverse klanten twee “nieuwe” 

soorten snuif op de markt gebracht. Het betrof één van onze basis 

tabaksoorten. De Flue Cured Virginia tabak werd over twee 

verschillende zeven gezeefd en als FCV 250 en FCV 400 op de markt 

gebracht. 

De “met windkracht” gemalen kaneel wordt vooral afgenomen door 

bezoekers van de molen die na hun bezoek een busje meenemen. Dit 

jaar waren er 3 molenwinkels die onze kaneel afnamen. Verder werden 

de gemalen specerijen ook geëxporteerd naar de V.S. 

Nadat er vorig jaar contact gezocht was met Catz International BV 

konden we dit jaar naast onze met windkracht gemalen kaneel ook met 

windkracht gemalen speculaaskruiden en witte peper op de markt 

brengen. 

Het karottenfabriekje kwam dit jaar geheel leeg te staan omdat voor 

onze buurvrouw na 10 jaar eindelijk vervangende woonruimte werd 

gevonden. De mogelijkheid voor ons om grote groepen te ontvangen is 

hiermee verdwenen. Hopelijk levert het herbestemmingsplan voor het 

karottenfabriekje van Stadsherstel Historisch Rotterdam N.V. voor 

de toekomst nog een oplossing.    

Een woord van dank aan de personen, bedrijven en organisaties die 

het voortbestaan van de molens mede mogelijk maken is hier zeker op 
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z'n plaats. 

Wij hopen dat u ook nu weer met genoegen kennis zult nemen van dit 

jaarverslag. 

 
De maalploeg 

Dit jaar hebben we afscheid genomen van Bas Batenburg. Hij kwam 

jaren geleden als jong broekie onze maalploeg versterken en 

behaalde het diploma vrijwillig molenaar. Na zijn studie vond hij 

werk bij de Restauratiewerkplaats Schiedam. Deze werkkring nam 

steeds meer tijd in beslag en uiteindelijk zoveel dat er geen tijd 

meer overbleef voor de maalploeg. Hoewel hij geen deel meer 

uitmaakt van de maalploeg zullen we Bas zeker nog vaak als 

molenmaker op de molens kunnen begroeten. 

De samenstelling per 31 december was: 

 

  

G. van Harrewijen Mentormolenaar  

J. Bes Vrijwillig molenaar  

J. Bakker Vrijwillig molenaar  

N. Kemp Leerling molenaar 

A. van Strien Lid  

J. Bruins Vrijwillig molenaar 

M. Reijnhoudt Leerling molenaar 

 

 
Draai- en maalactiviteiten  

Behalve het bezoek tijdens de normale openingstijden, op de tweede 

zaterdag van de maand en meestal op donderdag als de molens 

draaien, zijn de volgende activiteiten het vermelden waard. 

Snuiftabakfabricage  

Op basis van de door de Hail & Cotton International Group ter 

beschikking gestelde tabak produceren we nu een beperkt assortiment 

snuiftabak, voor het merendeel gebaseerd op historische recepten.  

Dit jaar kregen we het verzoek om ook pure Virginia tabak als snuif 

op de markt te brengen.  We hebben ons assortiment daarom met twee 

soorten uitgebreid: de FCV 250 en FCV 400. Dit staat voor Flue 

Cured Virginia gezeefd over respectievelijk 250µ en 400µ. Verder 

hebben we ook Hollandse Snuif, een complexe snuif gearomatiseerd 

met o.a. extract van sassafras hout, cascarille olie, 

vlierbloesemwater, honing en wijnazijn geproduceerd. Ook werd een 

begin gemaakt met de fabricage van een tweede soort karottensnuif: 

Fijne Rotterdammer of Doppelmops. 

De experimenten met het gereconstrueerde koppel snuifstenen zijn 

voortgezet. Het nadeel was dat het scherpsel met de vochtige snuif 
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toch snel dicht slibde. Ook moet de afstelling van de rijn 

aangepast worden. 

Specerijenmaalderij  

Ook dit jaar is op de kollergang van De Ster weer kaneel gemalen. 

We hebben deze kaneel als “met windkracht gemalen” specerij op de 

markt gebracht. 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?" Ook de 

verkoop van busjes kaneel wordt door het publiek op prijs gesteld. 

Naast de kaneel hebben we nu ook met windkracht gemalen 

koek/speculaaskruiden aan ons assortiment kunnen toevoegen. Dit is 

mogelijk gemaakt door Catz International BV. Dit bedrijf is bereid 

om ons op beperkte schaal te sponsoren met specerijen.  

Op de kollergang in De Lelie werd dit jaar ook weer piment gemalen. 

Ook is er op de kollergang een experiment gedaan met het malen van 

witte peper. Het resultaat is bemoedigend. Alleen zullen we iets 

korter  moeten malen en een grovere zeef voor het uitzeven gaan 

gebruiken.    

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 bevochtigd met water en zonnebloemolie. 

De expositie 

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 nog steeds de 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". 

Tot onze spijt is er een einde gekomen aan de sponsoring door Silvo 

B.V. doordat het moederbedrijf McCormick in Papendrecht nog slechts 

een distributiepunt van Silvo producten gehandhaafd heeft. De 

expositie heeft daardoor een groot deel van zijn waarde verloren, 

te meer daar de geëxposeerde verpakkingen niet meer gebruikt 

worden.  

We overwegen om deze expositie in de toekomst aan te passen.  

Sinds molendag 2007 is op een aantal panelen de expositie “Molens 

rond de Kralingse plas” te zien. De expositie geeft een beknopt 

overzicht van de geschiedenis van de molens die rond de plas 

gestaan hebben. 

Ook geeft een aantal reclameborden en een vitrine met een kleine 

selectie een indruk van de vele snuifsoorten die nog steeds over de 

gehele wereld gebruikt worden. 

Van de kinderen van de heer A. den Outer mochten we een aantal 

bundels tabaksbladeren ontvangen die door hun vader als laatste 

makelaar in tabak bewaard zijn gebleven. Deze bundels zijn ook in 

de expositie opgenomen. 

Tevens zijn een klein formaat kerfmachine en tabakstrommel 

aanwezig. Deze zijn geschonken door de weduwe van de heer Van Beek, 

oud voorzitter van de Vereniging Nederlandse Kerftabakindustrie. 

De tabaksplantage  

Dit jaar hebben we weer rooktabak, Nicotiana tabacum, boerentabak, 



 5

Nicotina rustica en siertabak, Nicotiana alata naast molen De Lelie 

gekweekt. Dit jaar was voor de cultuur van tabak een goed jaar, 

warm en voldoende vocht. We hebben dan ook weer zaad  kunnen 

oogsten. Veel bezoekers verbazen zich steeds weer dat er hier tabak 

gekweekt kan worden. 

Gezien de onzekere situatie rond het karottenfabriekje hebben we 

dit jaar geen blad geoogst.  

Koningsdag  

Op deze eerste koningsdag zijn de molens,zoals gebruikelijk,om en 

om met rood wit blauwe en oranje vlaggen tussen de enden en de 

driekleur met wimpel in top, versierd. Er zijn verder geen 

activiteiten geweest. 

4 en 5 mei  

Van wege het feit dat 4 mei op een zondag viel zijn er geen 

activiteiten geweest. 

Op 5 mei zijn de molens mooi gezet, maar nu met afwisselend de 

nationale driekleur en de groen wit groene vlaggen van de stad 

Rotterdam tussen de enden en de driekleur in top. Er zijn verder 
geen activiteiten geweest. 

Nationale Molendag  

Met een ZZW wind kracht 3/4 en een wisselende bewolking ontvingen 

we zo’n 50 bezoekers. 

Open Monumentendag  

De molens waren dit jaar ook weer als traditionele monumenten 

opgenomen in de publicatie van Open monumentendag. Het weer was 

gunstig zonnig met een NNO wind kracht 3 konden we zo’n 70 

bezoekers verwelkomen. 

  

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  

De Lelie is door de molenmaker onderhanden genomen. De zuidwand van 

de onderbouw is gedeeltelijk vernieuwd en daarbij zijn ook stijlen 

waarop het molenlijf rust vervangen. Het ging daarbij om een 

historisch verantwoorde restauratie. Dit betekent dat alle sporen 

van vroeger gebruik van dat onderdeel weer opnieuw aangebracht 

zijn. Ook werd de complete staart van De Lelie vervangen. Op de 

website is een fotoreportage van dit gebeuren te vinden. 

Routinematig onderhoud  

Ook dit jaar werd het knotten van de bomen op de werf van De Lelie 

en De Ster weer voortgezet. De goten werden regelmatig geschoond.   

Diverse taatsen, lagers en zeilrails werden regelmatig gesmeerd en 

de kammen gewassen. Hekwigjes werden vastgezet en eventueel 

vervangen. 
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De Lelie  

De vang begon kuren te vertonen, deze zijn verholpen door de vang 

opnieuw te stellen. 

Bij het gebruik van de nieuwe snuifsteen bleek dat de steenspil te 

weinig speling op de rijn heeft waardoor de steen lastig in en uit 

het werk te zetten is. Om dat te verhelpen is de steen gelicht en 

zal de rijn aangepast worden.  

De Ster 

Ook hier ging de vang kuren vertonen en is opnieuw gesteld. Het 

bleek ook dat er lekkage bij het halslager optrad. Daartegen is het 

waterhol beter afgedicht.  

 
Biotoop  

Ook dit jaar is er weer geen verandering in de biotoopsituatie 

gekomen. De bomen groeien nog steeds en dit is een blijvende 

ergernis voor de molenaars. Ondanks alle pogingen om tot een meer 

aanvaardbare situatie voor de molens te komen, is de medewerking 

van de gemeente minimaal. 

In het bestemmingsplan Kralingse Bos van 2008 werd voor de molens 

een molenbeschermingszone opgenomen. Dat houdt 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 1/30 hoger 

zijn dan van de afstand tussen het bouwwerk/beplanting  en de 

molen, gerekend vanaf de onderste punt van de verticaal staande 

wiek. 

Eind 2008 werd door de werf Kralingen-Crooswijk van Gemeentewerken 

het bosperceeltje ten zuiden van De Ster geknot. 

Na een werkbezoek van de portefeuillehouder Wonen, Buitenruimte en 

Milieu van de deelgemeente Kralingen-Crooswijk en een deputatie van 

betrokken ambtenaren in mei 2009 bleek dat: “de situatie inderdaad 

onvoldoende is” en dat: “Het beheer van de beplanting er in de 

toekomst op gericht zal zijn de windvang te verbeteren of toch in 

ieder geval niet te verslechteren.” en: “Verdere mogelijkheden voor 

verbeteren van het zicht op de molens zijn beperkt.”  

In het kader van het provinciale themajaar 2011 Kinderdijk en de 

Zuid Hollandse molens is door de vereniging De Hollandsche Molen 

een nieuwe biotoopbeoordeling uitgevoerd. Wat het resultaat voor de 

molens aan de Kralingse plas is, is nog steeds niet bekend. Wel 

zouden de ambtenaren van de provincie, die samen met Sanneke 

Nulkens, lid van Proviciale Staten in december 2010 in het kader 

van de Nationale Vrijwilligersdag een bezoek aan de molen bracht, 

aandacht aan de situatie schenken. Tot op heden is er nog geen 

reactie van de provincie en is er ook geen verandering in de 

situatie gekomen. 

Volgens Het Nederlandse Molenbestand van 1997! 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;  
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-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.  

Wat het resultaat van biotoopbeoordeling 2010 is, is bij de 

totstandkoming van dit jaarverslag nog steeds niet bekend. Het 

Nederlandse Molenbestand is in 1997 uitgekomen.  Sindsdien zijn aan 

de noordkant van de molens hoog opgaande bomen, zoals eiken, iepen, 

essen en elzen aangeplant waardoor de situatie op termijn nog 

verder zal verslechteren. 

  

Bezoekers    

Zoals gebruikelijk waren de molens dit jaar weer elke tweede 

zaterdag van de maand en op een groot aantal donderdagen voor 

publiek geopend. 

Het totaal aantal bezoekers vertoonde dit jaar in vergelijking met 

vorig jaar een sterke stijging. We ontvingen, geschat, zo’n 1400 

bezoekers. De oorzaak kan een toename zijn van het aantal 

buitenlandse groepen die de molens bezochten. De buitenlandse 

bezoekers maakten dit jaar ca. 20% van het totaal uit. Dat is 

ongeveer 10% meer dan vorig jaar. Onder deze buitenlanders waren 

Duitsers en de Grieken de grootste groepen met respectievelijk 2,5% 

en 2,4%. Verder waren onder de buitenlandse bezoekers Belgen 

(2,0%),Engelsen (1,9%)en Denen (1,6%) het sterkst vertegenwoordigd. 

Buitenlandse groepen die we ontvingen waren: Duitse molenaars en 

molenliefhebbers, Deense en Griekse architectuurstudenten, 

Nederlandse groepen die de molens bezochten waren: de Nederlandse 

afdeling van TIMS, de Montessorischool Kralingen, CSG Calvijn De 

Meerpaal Rotterdam, de directie van Stadsbeheer Rotterdam, de 

wijkgemeente Schenkel van de PKN, leerlingen van de Vrije school 

Vredenhof, Peellandse molenaars, leerlingen van Accent Centrum en 

bakkers van BBrood. 

 

Publiciteit 

Donderdag 13 maart stonden in het Wel& Wee Cafe van Roterodamum de 

Rotterdamse molens centraal. Wij hebben met een commentaar bij een 

stomme film over de molens aan de Kralingse plas kunnen laten zien 

wat een uniek stuk cultuurhistorie de gemeente Rotterdam binnen 

zijn grenzen heeft. 23 September werd een interview gegeven naar 

aanleiding van de gouden medaille die onze Chococrème snuif in 

Duitsland ontving tijdens het Snuffstore Championship van 2014.   

Op YouTube zijn ook enkele filmpjes over de molens te vinden onder 

“snuifmolens”. 

Daarnaast zijn de molens ook te vinden op diverse websites voor 

uitstapjes. 
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Website  

Onze lid Jan Bakker heeft zich ook dit jaar bezig gehouden met de 

vernieuwing van onze website. De website is gekoppeld aan een  

“echte” webwinkel en bestellingen kunnen nu direct betaald worden 

via iDEAL en bankoverschrijvingen. 

Door problemen bij de provider van onze teller moeten we de 

resultaten daarvan op een wat ander manier presenteren dan we dat 

we gewoon waren.  

Het adres is nog steeds:  

http://www.snuifmolens.nl 

De website werd dit jaar 4.231 maal bezocht. Hiervan kwam 80,9% uit 

Europa; 8,1% uit Noord-Amerika; 5,5% uit Zuid-Amerika; 2,7% uit 

Azië; 0,7% uit Australië; 0,4% uit Afrika; 0,1% uit Midden-Amerika. 

Van 1,6% kon niet vastgesteld worden uit welk werelddeel. Het 

merendeel van de bezoeken kwam uit Nederland: 56,3%. De VS kwam op 

tweede plaats met 7,1%, verder waren er nog bezoeken uit 70 andere 

landen.  

 

Het jaar in cijfers 

 

De molens 

 

De Ster 2014 2013 2012 2011 2010 

Aantal draaidagen 

Aantal draaiuren 

Tellerstand per 31/12 

Aantal omwentelingen 

74 

411 

184.221 

132.311 

62 

349 

51910 

146.111 

69 

372 

905.799 

124.430 

69 

392 

781.369 

138.869 

75 

414 

642.500 

175.955 

 

 

De Lelie 2014 2013 2012 2011 2010 

Aantal draaidagen 

Aantal draaiuren 

Tellerstand per 31/12 

Aantal omwentelingen 

26 

147 

215.216 

91303 

33 

183 

123.913 

107.785 

41 

230 

16.128 

90.128 

29 

162 

926.000 

79.021 

38 

209 

846.979 

116.909 

 

Het geringe aantal draaidagen van De Lelie dit jaar is een 

gevolg van de restauratie van de stijlen en de zuidwand en van 

het herstel van de staart.  
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De bezoekers 
 

Land 
 

2014 2013 2012 2011 2010 

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

Nederland 1114 79,5 785 90,2 765 82,3 1195 90,7 884 86,4 

Duitsland 35 2,5 4 0,5 36 3,9 1 0,1 4 0,4 

Griekenland 34 2,4 2 0,2         3 0,3 

België 28 2,0 7 0,8 3 0,3 7 0,5 65 6,4 

Engeland 27 1,9 2 0,2 3 0,3 14 1,1 12 1,2 

Denemarken 23 1,6     2 0,2 1 0,1   

Spanje 18 1,3     23 2,5 26 2,0   

USA 11 0,8 9 1,0 8 0,9 17 1,3 6 0,6 

Frankrijk 8 0,6 8 0,9 1 0,1 3 0,2 4 0,4 

Iran 7 0,5               

Marokko 6 0,4             2 0,2 

Australië 5 0,4     3 0,3     4 0,4 

Canada 4 0,3 1 0,1 3 0,3     3 0,3 

Bulgarije 4 0,3             4 0,4 

Rusland 4 0,3 6 0,7     25 1,9   

Bosnië 4 0,3               

Japan 3 0,2         2 0,2 1 0,1 

Suriname 3 0,2               

Polen 2 0,1         5 0,4 4 0,4 

Tsjechië 2 0,1     3 0,3       

Maleisië 2 0,1         1 0,1   

Letland 2 0,1               

Noorwegen 1 0,1 1 0,1 4 0,4       

Albanië 1 0,1               

Kenia 1 0,1               

Luxemburg 1 0,1               

Dubai 1 0,1               

Costa Rica 1 0,1               

Oostenrijk   5 0,6 3 0,3       

Italië   4 0,5 1 0,1 1 0,1 10 1,0 

Zwitserland   3 0,3 2 0,2       

Zuid Korea       5 0,5     3 0,3 

Filipijnen               1 0,1 

Roemenië           2 0,2   

Zuid Afrika   2 0,2     1 0,1 2 0,2 

Hong Kong               4 0,4 

Servië   2 0,2           

Slowakije   2 0,2           

Argentinië   5 0,6     2 0,2   

Vietnam           2 0,2   

Bolivia       1 0,1 1 0,1   

Peru           2 0,2   

Estland           1 0,1   

Uruguay           2 0,2   

Thailand       1 0,1       

Maagdeneilanden       2 0,2       

Irak       4 0,4       

Oekraïne   1 0,1           

IJsland   2 0,2           

Totaal buitenland 288 20,5 85 9,8 165 17,7 122 9,3 139 13,6 

Totaal 1402 100,0 870 100,0 930 100,0 1317 100,0 1023 100,0 
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De website 

Aantal bezoeken per jaar 

 

 

Jaar 2014 2013 2012 2011 2010 

Aantal 4231 5690 5311 5826 5362 

 

Het lagere aantal bezoekers van dit jaar kan mede veroorzaakt 

worden doordat we overgegaan zijn op een andere teller en doordat 

de website gehackt is en enige weken uit de lucht is geweest. 

 

 

Totaal aantal bezoeken per land (Cumulatief) 

Herkomst 

2014 2013 2012 2011 2010 

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

Nederland 26.141 58,9 23.760 56,1 20.662 56,3 18.106 57,7 15.102 59,1 

Verenigde Staten 5.118 11,5 4.819 11,4 4.306 11,7 3.787 12,1 3.253 12,7 

Duitsland 3.274 7,4 2.984 7 2.534 6,9 2.072 6,6 1.575 6,2 
Verenigd 
Koninkrijk 2.246 5,1 2.057 4,9 1.839 5,0 1.487 4,7 1.129 4,4 

Polen 2.069 4,7 1.883 4,4 1.488 4,1 1.046 3,3 559 2,2 

België 1.198 2,7 1.114 2,6 1.015 2,8 907 2,9 806 3,2 

Canada 554 1,2 511 1,2 442 1,2 355 1,1 253 1,0 

Italië 415 0,9 360 0,8 303 0,8 187 0,6 103 0,4 

Frankrijk 380 0,9 350 0,8 254 0,7 171 0,5 123 0,5 

Zwitserland 314 0,7 300 0,7 296 0,8 267 0,9 183 0,7 

Brazilië 307 0,7 107 0,3 106 0,3 80 0,3 75 0,3 

Finland 298 0,7 276 0,7 247 0,7 213 0,7 182 0,7 

Zweden 231 0,5 218 0,5 253 0,7 234 0,7 182 0,7 

Spanje 231 0,5 207 0,5 181 0,5 143 0,5 122 0,5 

Noorwegen 221 0,5 207 0,5 197 0,5 177 0,6 159 0,6 

Tsjechië 216 0,5 173 0,4 96 0,3 70 0,2     

Litouwen 208 0,5 204 0,5 201 0,5 184 0,6 135 0,5 

Australië 196 0,4 173 0,4 171 0,5 134 0,4 120 0,5 

Denemarken 144 0,3 140 0,3 136 0,4 92 0,3 59 0,2 

Bulgarije 143 0,3 135 0,3 129 0,4 94 0,3 73 0,3 

Oostenrijk 136 0,3 127 0,3 97 0,3 78 0,2 59 0,2 

Ierland 121 0,3 114 0,3 112 0,3 107 0,3 92 0,4 

Israel 115 0,3 112 0,3 92 0,3 67 0,2 55 0,2 

Roemenië 77 0,2 69 0,2 69 0,2 61 0,2 53 0,2 

De rest 2.246 5,1 1.968 4,6 1.384 3,8 1.248 4,0 1.042 4,3 

Totaal 44.353 100,0 42.368 95,4 36.678 100,0 31.367 100,0 25.541 100,0 

 

Opvallend is het aantal bezoeken vanuit Brazilië. 200 meer dan 

vorig jaar. Zou dit verband kunnen houden met de hack aanval? 

In 2014 bestond de rest uit nog 70 andere landen. 
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De Grafieken  
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De stichting 
Naar aanleiding van het te koop zetten van de molens door de 

gemeente hebben wij ons op deze situatie beraden. Wij vinden dat de 

gemeente volledig gespeend is van enig historisch besef en zich bij 

daadwerkelijke verkoop schuldig maakt aan kapitaalvernietiging en 

verspilling van publieke gelden.  

In deze situatie is dit jaar geen verandering gekomen. 

Wij hebben daarom besloten om ons in deze situatie tot de kerntaak 

van de stichting te beperken: de productie van snuiftabak en 

gemalen specerijen voor het nageslacht te bewaren. 

De situatie rond het karottenfabriekje is dit jaar drastisch 

veranderd. De huurster heeft nu, na 10 jaar juridisch getouwtrek, 

eindelijk een acceptabele vervangende woonruimte aangeboden 

gekregen. Zij zal op termijn verhuizen. Het vervolg is voor ons 

onduidelijk omdat wij daarbij, door het cluster stadsontwikkeling 

van de gemeente Rotterdam, niet betrokken zijn.  

In juli werden wij benaderd door Stadsherstel Historisch Rotterdam 

N.V. Zij hadden van het cluster stadsontwikkeling opdracht gekregen 

om een onderzoek in te stellen naar de herbestemming van het 

karottenfabriekje en wilden graag historische informatie over het 

“Hioolen complex” en onze mening over herbestemming horen. Het 

gepresenteerde plan was het eerste dat de herbestemming probeerde 

te plaatsen in de historische context van het “Hioolen complex”. 

Voor ons reden om het te kwalificeren als minst slechte plan tot nu 

toe. 

In september behaalden we met onze Chococrème snuif het diploma 

gouden medaille in de SNUFFSTORE CHAMPIONSHIP 2014 georganiseerd 

door Günter Hartmann Tabakvertrieb GmbH & Co. KG te Kempten 

Duitsland. Hun klantenkring verkoos onze snuif als meest geliefde.   

In december werden tot ons genoegen eindelijk de restanten van de 

zeilschool Henk van Gent ontmanteld en verwijderd. Volgens 

wethouder Schneider zou er per 1 april weer een nieuwe zeilschool 

op die plek gevestigd moeten zijn. 

De Hail & Cotton International Group (Lippoel Leaf BV) sponsorde 

ons ook dit jaar weer met giften in natura.  

Catz International BV sponsorde ons dit jaar met specerijen, zodat 

wij nu, naast de vertrouwde kaneel, ook met windkracht gemalen 

speculaaskruiden en witte peper konden toevoegen. 

De verkoop van de snuif groeide dit jaar met  zo’n 8%. Dit ondanks 

het feit dat de export naar het Verenigd Koninkrijk wegviel. De 

stijging is vooral te danken aan een sterke toename van de export 

naar onze vertegenwoordigers in China en de Verenigde Staten. Het 

verlies van de export naar het Verenigd Koninkrijk werd voor het  

grootste deel gecompenseerd door nieuwe export naar Tsjechië. 

Op verzoek zijn we nu ook de onbehandelde Flue Cured Virginia tabak 

gaan verkopen in twee fijnheden. De ene soort FCV 400 gezeefd over 

400 µ en de andere de FCV 250 gezeefd over 250 µ. 

Ook de verkoop van specerijen vertoonde een lichte stijging. 
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Verkoopcijfers 

Totale snuifverkoop per jaar in kilogrammen 

2014 2013 2012 2011 2010 

116,1 107,9 94,9 66,9 72,7 

 

Snuifverkoop per soort en bestemming 

De winkelverkoop in onderstaande tabel betreft alle directe 

verkopen in de molens of via de internetsite aan particulieren en 

binnenlandse tabaksdetaillisten van dit jaar. De export betreft 

verkopen aan buitenlandse wederverkopers. De Mentholin, Potpourri 

No. 1 en Potpourri No. 2  zijn tabaksvrije snuifsoorten. De cijfers 

geven het aantal grammen weer. 

Soort snuif 
Winkel 
verkoop 

Export 
Duitsland 

Export 
V.S. 

Export 
Polen 

Export 
China 

Export 
Tsjechië 

Totaal 

Latakia  3.100,0 4.000,0 4.000,0 750,0 775,0 500,0 13.125,0 

Oranje 600,0 800,0 700,0 0,0 925,0 500,0 3.525,0 

Pepermunt 1.950,0 800,0 300,0 250,0 350,0 500,0 4.150,0 

A/P 1.625,0 1.200,0 4.400,0 0,0 725,0 750,0 8.700,0 

Choco-L 225,0 400,0 300,0 0,0 475,0 750,0 2.150,0 

Chococreme-L 0,0 0,0 400,0 0,0 2.825,0 500,0 3.725,0 

Chocomint-L 100,0 800,0 200,0 0,0 675,0 750,0 2.525,0 

Subtotaal 7.600,0 8.000,0 10.300,0 1.000,0 6.750,0 4.250,0 37.900,0 

Macuba 725,0 600,0 1.100,0 375,0 1.312,5 250,0 4.362,5 

Pompadour 250,0 900,0 1.100,0 625,0 487,5 250,0 3.612,5 

Prins Regent 150,0 900,0 1.600,0 625,0 2.425,0 250,0 5.950,0 

Hollandse 
Bolongaro 

1.162,5 700,0 800,0 250,0 287,5 375,0 3.575,0 

Bon Bon 150,0 800,0 1.300,0 750,0 262,5 250,0 3.512,5 

Musino 487,5 700,0 1.700,0 625,0 550,0 125,0 4.187,5 

Mettaijer 537,5 300,0 700,0 0,0 387,5 250,0 2.175,0 

Gingerbread 
Snuff 

262,5 300,0 1.700,0 500,0 625,0 250,0 3.637,5 

Limburger tabak 287,5 1.300,0 500,0 750,0 1.050,0 375,0 4.262,5 

Mississippi 325,0 800,0 800,0 250,0 475,0 250,0 2.900,0 

St. Omer No. 1 1.612,5 1.200,0 2.700,0 0,0 1.400,0 375,0 7.287,5 

Hermbstedt's 
Brasil 

325,0 925,0 600,0 750,0 100,0 375,0 3.075,0 

Hermbstedt's 
Brasil w. 
Kashubian sauce 

425,0 1.050,0 1.500,0 750,0 500,0 250,0 4.475,0 

FCV 250 0,0 0,0 0,0 0,0 262,5 250,0 512,5 

FCV 400 0,0 0,0 0,0 0,0 62,5 250,0 312,5 

Choco 250,0 0,0 700,0 0,0 162,5 250,0 1.362,5 

Chococreme 112,5 1.900,0 900,0 0,0 8.875,0 375,0 12.162,5 

Chocomint 125,0 300,0 700,0 125,0 787,5 250,0 2.287,5 

Subtotaal 7.187,5 12.675,0 18.400,0 6.375,0 20.012,5 5.000,0 69.650,0 

Mentholin 325,0 1.600,0 600,0 750,0 1.525,0 500,0 5.300,0 

Potpourri No. 1 100,0 500,0 500,0 375,0 312,5 125,0 1.912,5 

Potpourri No. 2 37,5 200,0 400,0 250,0 225,0 250,0 1.362,5 

Subtotaal 462,5 2.300,0 1.500,0 1.375,0 2.062,5 875,0 8.575,0 

Totaal 15.250,0 22.975,0 30.200,0 8.750,0 28.825,0 10.125,0 116.125,0 
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Specerijenverkoop 

De verkoop van “met windkracht gemalen” kaneel vertoonde dit jaar 

een lichte stijging. We verkochten 711 busjes à 50 gram en 

daarnaast nog onverpakt 15,1 kg en 1,0 kg kaneelstokjes. 

Dit jaar konden we dankzij sponsoring door Catz International B.V. 

ook met windkracht gemalen speculaaskruiden en witte peper aan ons 

assortiment toevoegen. 

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. 

 

Financieel  jaarverslag 

 

 

 

1. Balans per 31 december 2014 van De Stichting de Kralingse Snuif- en Specerijen Compagnie De Ster en De Lelie

Giro 1.633,79€    Eigen vermogen 28.960,59€    

Rabo 1.484,30€    Crediteuren 0,00€            

Kas 543,11€       

Rabo spaarrekening 25.299,39€  

Debiteuren 0,00€          

28.960,59€  28.960,59€    

2. Resultatenrekening over 2014 van De Stichting de Kralingse Snuif- en Specerijen Compagnie De Ster en De Lelie 

Gereedschappen en materialen Sponsoren

heggeschaar 239,00€                FDS Providentia 500,00€      

cardreader 82,34€                  500,00€         

folderbak 49,01€                  Inkomsten

zeefgaas en touw 62,83€                  donateurs 45,00€        

433,18€       verkoop snuif 9.447,92€   

Produktiekosten snuiftabak verkoop overig 442,70€      

grondstoffen 794,75€                rente spaarrekening 217,39€      

porto- en verpakk ings kosten 2.759,74€              10.153,01€    

EMTOC bijdrage 200,00€                

kosten webshop 550,32€                

4.304,81€    

Presentatie kosten

kosten website 42,96€                  

Eur. Route of Industrial Heritage 100,00€                

Stg Nederlandse Tabakshistorie 50,00€                  

Vereniging Musea Rotterdam 25,00€                  

217,96€       

Overige kosten

bankkosten 418,60€                

diverse kosten 451,15€                

869,75€       

Overschot boekjaar 2013 4.827,31€    

10.653,01€  10.653,01€   

3. Begroting voor 2014 van De Stichting de Kralingse Snuif- en Specerijen Compagnie De Ster en De Lelie 

Gereedschappen en materialen Sponsoren

- - - -€           

0,00€          0,00€            

Produktiekosten snuiftabak Inkomsten

grondstoffen 1.000,00€              donateurs 100,00€      

porto- en verpakk ings kosten 3.000,00€              verkoop snuif 6.000,00€   

EMTOC bijdrage 200,00€                verkoop overig 500,00€      

kosten webshop 550,00€                rente spaarrekening 200,00€      

4.750,00€    6.800,00€      

Presentatie kosten

website 50,00€                  

Eur. Route of Industrial Heritage 100,00€                

Stg Nederlandse Tabakshistorie 50,00€                  

Vereniging Musea Rotterdam 25,00€                  

overig 100,00€                

325,00€       

Overigen

heffing kamer van koophandel 25,00€                  

bankkosten 450,00€                

printkosten 250,00€                

overig 1.000,00€              

1.725,00€    

Overschot boekjaar 2015 0,00€          

6.800,00€   6.800,00€     

4. Toeliching begroting voor 2014 van De Stichting de Kralingse Snuif- en Specerijen Compagnie De Ster en De Lelie 

Gezien de onduidelijke toekomst van de molens zijn er geen specifieke reserveringen opgenomen.

Wel wordt overwogen om een deel van het vermogen te gaan besteden aan een kroniek over de molens.

Balans

Aktiva Passiva

Uitgaven Inkomsten

Uitgaven Inkomsten


