


Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1986 &quot;De Bij&quot; begonnen en hij wist binnen enkele jaren de bijenstand bekendheid tegeven tot ver over de landsgrenzen. Dit was niet alleen het gevolg van de uitste-kende honing die de heer Matthes leverde maar kwam vooral door de wijze waarophij in het groot reclame voor zijn product wist te maken. Schrijver dezes is zeer erkentelijk dat zijn dochter, mevrouw M. Fruithof-Matthes,hem in de gelegenheid stelde kennis te nemen van hetgeen haar vader daaroverin o.a. drie dikke plakboeken bijeen bracht. Een ware schat aan gegevens overvrijwel alles dat betrekking heeft op de bijenteelt en in het bijzonder over de groeien bloei van zijn bijenstand ligt daarin opgeborgen. Tussen de knipsels uit kranten en tijdschriften en opgeplakte brieven werd eenvouwblaadje aangetroffen dat de heer Matthes in 1944 uitgaf ter gelegenheid vanhet &quot;40 jarig Jubileum van de firma

Hans Matthes&quot;. De tekst daarvan volgt nuonverkort omdat deze in een notedop het wel en wee van 40 jaar bijenstand &quot;DeBij&quot; weergeeft. 40-jarig Jubileum van de firma Hans Matthes. Dit jaar op 1 April zal onze firma Hans Matthes haar 40-jarig bestaan herdenken. Het is geen tijd, om deze dag feestelijk te vieren. Toch willen wij deze datum niet geheel ongemerkt voorbij laten gaan. Toen wij op 1 April 1904 onze zaak begonnen, was honig nog een bijna geheel onbekend en vergeten artikel; de riet- en beetwortelsuiker toch had het vroeger honiggebruik bijna geheel verdrongen. Alleen koekfabrikanten en bakkers gebruikten al lang honig en dan het liefst die, welke op de heide gewonnen was. Wij hadden toen in Amsterdam een bevriende winkelier, die onze Matthes' honig wel wilde verkoopen. Wij zonden onze familieleden, vrienden en kennissen naar die zaak om ons artikel te vragen en weldra wilden andere winkeliers ook

Matthes' honig verkoopen. Zoo is de verkoop steeds uitgebreid, zoodat er weinig winkeliers in ons land zijn, die ons product niet kennen. Nu moet men niet denken, dat dit alles zoo gemakkelijk is gegaan. Wij hebben veel reclame gemaakt, zoowel in kranten, als in tijdschriften, waarin wij aardige stukjes over bijen en honig plaatsten met mooie kiekjes. Ook lieten wij door bekende artisten goede platen maken voor winkelre- clame. Verder gaven wij aardige kinderboekjes en bordjes, mooie luxe honig- potjes van Copier, praktische honiglepels, aardige zilveren bijenspeldjes enz. cadeau. Op tentoonstellingen waren wij ook vaak vertegenwoordigd, zoowel op landbouw-, als op bloemen- en bakkerijtentoonstellingen. Evenzoo op 56
















