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Millhoff
De Reszke Cigarettes

In 1956 verscheen in De Telegraaf een langlopende feuilleton
“De Ring van De Reszke”, met
in de hoofdrol de heer Millhoff
sigarettenproducent, waarin de
De Reszke advertenties van
voor de oorlog geparodieerd
werd.

Millhoff had geen fabriek in Nederland, de De Reszke sigaretten van Millhoff
werden geïmporteerd. Er was alleen een agentschap: De Reszke, Millhoff &
Co. Ltd. Agency for Holland, Rijswijkscheweg 300, Den Haag. Later kwamen
er depots op Goudriaankade 12 in Den Haag en in enkele andere plaatsen.
De broers Jean en Edouard de Reszke, afkomstig uit een aristocratische
Poolse familie, waren rond de eeuwwisseling beroemde operazangers. Zij traden
op in Engeland en Amerika, en Jean woonde langere tijd in Londen. De foto die
in advertenties gebruikt werd is vermoedelijk van Jean de Reszke, gestorven in
1925. Edouard is al in 1917 op het familielandgoed in het door de oorlog
afgesneden Polen overleden.
De eerste dagbladadvertentie
voor de De Reszke sigaretten
verscheen in de Eerste Wereldoorlog in 1915 in de NRC. De
Reszke werd daarin aangeprezen als “de cigarette der
Engelse aristocratie”. Daar
kwam snel een einde aan door
de scheepsblokkade. Daarna
bleef Millhoff vooral intensief
adverteren in Nederlands Indië,
waar alle sigaretten ingevoerd
werden. Van 1928 t/m 1934
verscheen De Reszke weer
regelmatig in de Nederlandse
dagbladen. In alle advertenties is het adres 86 Piccadilly London W1 gebruikt.
In 1936, in de crisistijd stopte de invoer van de De Reszke sigaretten in
Nederland. Daarna verdween het merk.
Millhoff heeft in Nederland vermoedelijk 9 series filmsterfoto’s uitgegeven bij de
sigaretten. In de twintiger jaren zijn 5 series van 40 en 60 plaatjes uitgegeven
waarvan één in kleur, en in de dertiger jaren 4 langere series van 105 tot 206
genummerde zwart-wit plaatjes. Alleen op de serie van 105 plaatjes die op de
achterzijde “SERIE 6” genoemd is, is vermeld dat er een album bij uitgegeven is.
De filmplaatjes zijn maar 1 keer in een advertentie genoemd, in 1933. De
plaatjesseries zijn uiteraard alle van voor 1 maart 1934, als het verbod op de
tabaksreclame van kracht wordt. De series zijn als volgt.
1. 40 foto’s, 60 x 67 mm
2. 25 foto’s, sepia, 60 x 80 mm
3. 60 foto’s, gekleurd, 60 x 80 mm
4. 60 foto's, 60 x 80 mm, met korte tekst op de achterzijde
5. 60 foto's, 60 x 80 mm, met lange tekst op de achterzijde
6. 105 foto's. “Serie 6” en het album zijn op de achterkant vermeld
7. 105 foto's, met nummer op voorzijde
8. 206 foto’s, doorgenummerd tot 250? nummer op de voorzijde
9. 206 foto's, nummer op achterzijde
Albums van Millhoff zijn zeldzaam. In Nederland zijn er twee bekend: een blauw
album met op de voorzijde de opdruk “De Reszke” cigarettes en Millhoff met het
adres in Londen, waarschijnlijk bedoeld voor Serie 6, en een rood album met op
de voorkant het adres Goudriaankade 12 Den Haag en binnenin de vermelding
dat het album bedoeld is voor 2 van de series van 60 plaatjes.
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MILL01
De Reszke Cigarettes
De Reszke cigarettes.
J. Millhoff & Co. Ltd. Londen
(circa 1932)
12 blanco pagina’s om 105
plaatjes op te plakken.

Kenmerken
Het album vertoont oppervlakkig overeenkomsten met de albums van de Ned. Rotogravure Maatschappij, groot oblong
met omgeslagen kartonnen kaft met bindkoord door de platten. Het sigarettenmerk „De Reszke” en de fabrikant Millhoff
zijn linksonder op de voorkant vermeld. De bladen zijn volledig blanco.
Het album is vermoedelijk bedoeld voor het inplakken van De Reszke Serie 6, bestaande uit 105 zwart-wit foto’s. De
plaatjes kon men dus op een willekeurige manier opplakken, en eventueel aanvullen met plaatjes uit andere series.
De plaatjes van Serie 6 (en diverse andere series) zijn eenvoudige glanzende zwart-wit filmsterfoto’s, zoals in die
tijd ook door andere fabrikanten zoals Van Houten zijn uitgegeven. De naam van de artiest en het nummer van het
plaatje staan onderaan op de voorkant. Op de acherzijde is “Serie 6” , en het album vemeld.
Op de hieronder afgebeelde pagina is te zien dat de “zwart-wit” plaatjes een lichte sepia toets hadden, maar soms
helemaal geel verkleurd zijn.
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MILL02
De Reszke Cigarettes
De Reszke cigarettes.
J. Millhoff & Co. Ltd. Agentschap voor
Holland, Goudriaankade 12 Den Haag
(circa 1924?)
20 blanco pagina’s om 120 plaatjes op te
plakken.
Kenmerken
Eenvoudig kwarto fotoalbum (31 x 22 cm)
van rond 1930, met stijve kaft met leerpersing gebonden met een koord door de
platten. Het album bevat een titelblad en
10 blanco bladen. Volgens het titelblad is
het album bedoeld om 2 series van 60
plaatjes in te plakken, dus 6 plaatjes per
pagina.

Links onderaan staat het adres van
het agentschap in Den Haag vermeld.
Rechts onderaan staat de opmerkelijke aanduiding “2 serie’s filmsterplaatjes”. Dit suggereert dat het album
bedoeld zou zijn voor de 2 series die
in de inleiding hiervoor met 4 en 5
aangeven zijn, en dat het album dus
van circa 1924 zou zijn.
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