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Ik ben een een de overdruklamp verzamelaar en onderzoeker. Ik heb een voorbijgaande
kennis van kooktoestellen maar dat is hoofdzakelijk omdat heel wat lampfabrikanten ook
kooktoestellen maakten zodat er een gemeenschappelijk belang is in de bedrijven die deze
dingen maakten die wij verzamelen.
Nochtans steekt mijn onderzoekbasis zo gelieve met me aan te dragen aangezien dit is een
saga van bedrijfmachinations maar van het standpunt van lamponderzoekers moet worden
verteld aangezien dit de enige manier is ik het kan doen.

Naoorlogs BAT No:3

Fledermaus is niet alleen een opera maar was ook het handelsembleem van een lampmaker in
Duitsland. In Engeland bracht dit bedrijf lantaarns en kooktoestellen als producten van BAT
op de markt.
De saga van dit beeldmerk en waar het werd gebruikt en door welk bedrijf is vreemd en
ingewikkeld en koste veel uitzoekwerk en zelfs nu ben ik niet zeker van dat we het precies
hebben kunnen herstellen maar desondanks geef ik een idee van het gebeuren en waarom.
Wij beginnen in de recente twintiger jaren met een ongelukkig huwelijk. Na de eerste
wereldoorlog heeft Duitsland ernstige financiële problemen en in de late twintiger jaren werd
de duitse industrie gedwongen tot eerder ondenkbare fusies en wederzijdse projecten.
Één dergelijk gezamenlijk project was het patenteren in 1927 en 1928 van een lantaarn. Dit is
de bekende lantaarn Petromax die in de meeste landen is gebruikt en in heel wat eveneens
gekopieerd. De gezamenlijke patenthouders waren vier van de belangrijkste duitse lamp en
kooktoestellen fabrikanten.
De vier waren:
- Jacob Hirschhorn Aktien Gesellschaft,
- Continentaal - Licht und Apparatebau Gesellschaft
- Hugo Schneider Aktien Gesellschaft en
- Ehrich & Graetz Aktien Gesellschaft.
Er waren nog twee andere lampfabrikanten in Duitsland die ook overdrukprodukten maakten.
Dit waren firma’s Stuebgen en Standaardlicht AG.
De bedrijven waarin wij geinteresseerd zijn, zijn: Hugo Schneider en Stuebgen maar ik dwaal
af. Er waren duidelijk financiële manoeuvres gaande en in 1928 lijkt het erop dat Ehrich &
Graetz Hirschhorn opkoopt.
Dit gaf Ehrich & Graetz twee bekende merknamen. Hun eigen merk Petromax en het merk
Aida van Hirschhorn.

Dus uit het gezamlelijke project van vier slokte er een de ander op en waren er nog maar drie.
Ondertussen schijnen Stuebgen en Standard zich gedeist gehouden te hebben en vermeden zo
een agressieve overname.
In 1935 gebruikte Stuebgen Fledermaus voor het eerst als handelsnaam en een jaar later in
1936 registreerd het BAT als handelsnaam.

HASAG fabriek

Het logo van Hugo Schneider.

De duistere zijde.
In 1938 bereidt Duitsland zich voor op een oorlog en er is druk van de nationale overheid
voor efficiency en oorlogsproductie. De oude familiefirma van Stuebgen wordt overgenomen
door Hugo Schneider.
Zo worden het merk HASAG van Hugo Schneider en BAT van Stuebgen onderdeel van
hetzelfde bedrijf. Slecht volk? JA. Nadat de tweede oorlog over was werd Hugo Schneider
door het oorlogstribunaal veroordeelt voor oorlogsmisdaden. Specifiek voor het gebruik van
slavenarbeid, (dwangarbeiders). De fabriek wordt ontmanteld, met de grond gelijk gemaakt.
Nu hebben we in theorie een paar losse merken, HASAG en BAT.
Het oorlogstribunaal was echter milder voor andere direkties waaronder de familie Stuebgen.
Zij werden niet vervolgd en beheerde nog de fabriekslokaties van BAT in Erfurt buiten
Leipzig. Ze slaagden erin zich “elegant” terug te trekken.
Nu komt wat aardrijkskunde in het verhaal. De fabriek van BAT was in Erfurt net buiten
Leipzig en slechts een paar kilometer verwijderd van de HASAG lokatie. Het gehele gebied
was echter door Rusland bezet.
Volgens de overlevering nu wordt voor het opblazen van de HASAG fabrieken het machine
park door het russische leger in beslag genomen en afgevoerd.
Hier wijk ik af van de oorspronkelijke tekst van Neil:
Volgens Neil zijn het de voormalige fabriekswerknemers van HASAG en BAT die de
lampproduktie weer opnemen. Onderzoek echter naar de werkomstandigheden in de HASAG
lokatie en de gruwelijke verhalen van overlevenden van de “ter werktelling” ondermijnen
deze stelling. Bijna alle niet voor de fabriek en de produktie van cruciaal belang zijnde
duitsers moesten dienst doen aan het front. Vandaar ook de dwangarbeid voor de opgepakte
buitenlanders.

We zijn nu geografisch in het latere Oost Duitsland. De waarschijnlijke lokatie waar de
machines naartoe zijn gebracht is de Feuerhand lokatie in Beierfeld dat een andere kleine
plaats is in de omgeving van Leipzig.
Het lijkt erop dat de oostduiste regering de lampproduktie in deze omgeving weer opneemt.
Er is namelijk een continue fabrikatie van identieke lampen, dus gemaakt met dezelfde
mallen, die loopt van 1920 tot midden jaren 50.

Hasag No:00

In 1949 duikt het logo van BAT weer op op een lantaren Ik (Neil) heb in mijn inzameling vier
identieke lantaarns
1 - medio jaren '20, PIFCO gemaakt door HASAG
2 - een WW2 militaire HASAG
3 - een naoorlogse MEWA
4 - een naoorlogse Bat van 1949.
Dezelfde mallen zijn gebruikt voor alle vier de lampen !
Er zijn sommige zeer kleine wijzigingen in details maar het belangrijkste onderdelen en
gietstukken zijn identiek.
Ook heb ik verscheidene HASAG lantaarns gezien die pre 1945 zouden moeten zijn maar in
veel te goede staat om zo oud te zijn, zodat ik sterk de indruk heb dat de Oostduitse fabriek
het merk HASAG tot ver in de ook jaren '50 gebruikte.
Tijdens de periode van het IJzeren Gordijn “drukte” economie eenvoudig handel door het
gordijn heen. De Oostduitse overheid had de harde westelijke valuta nodig, zodat menig
produkt, waaronder lampen, werden verscheept aan een Westduitse agent die toen de
producten in het westen op de markt bracht.
In het midden van de jaren '50 voerde het Engelse bedrijf Veritas het product van BAT in het
UK in. Dus als u een product gestempeld HASAG of BAT heeft is het geen een eenvoudige
zaak om te zeggen wie het maakte en zeker niet wanneer.
Afhankelijk van de leeftijd van het stuk zou het om het even wie kunnen zijn van de
verscheidene bedrijven die de merknamen in diverse tijden bezaten. Ik weet dat dit de
kwestie niet heeft vereenvoudigd maar geschiedenis is zelden eenvoudig. Maar misschien
voegt eea meer waarde toe aan een allerdaags produkt omdat men de achtergrond ervan kent.
Althands hoop ik dit.

Bijna identieke lampen (links naar rechts) - HASAG, MEWA, MEWA, BAT
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Aantekeningen tav BAT in de Pressure Lamp Catalog:
De fa. Stübgen is in 1843 begonnen met de produktie van metalen huishoudelijke voorwerpen
alsmede lamp onderdelen.
Het firmalogo de vleermuis wordt in 1892 geregistreerd en de naam “Fledermaus”in 1895. In
1904 wordt de franse naam CHAUVE-SOURIS geregistreerd. Beide namen worden vele
jaren gebruikt voor “pit” verlichting. Verlichting dus met een katoenen pit en zonder
overdruk. De naam BAT wordt in 1936 geregistreerd en ik ga er van uit dat alle BAT
verlichting stamt uit de tijd na 1936.
Het lijkt erop dat in 1937 de firma wordt overgenomen door HASAG omdat in dat jaar de
naam BAT her-geregistreerd wordt door Hugo Schneider.
Ik heb geen bewijs gezien van BAT overdruk verlichting van voor 1938 dus ga ik er van uit
dat alle BAT overdrukverlichting van na 1938 is nadat de firma onder de invloed staat van
Hugo schneider AG.
Uit een advertentie uit de “Ironmonger” van 1938 blijkt dat er een produkt gemaakt werd
voordat de oorlog uitbrak. Het is onwaarschijnlijk dat er gedurende de oorlogsjaren
overdrukverlichting gemaakt is omdat de fabriek in 1940 omgebouwd is op voor de produktie
van munitie.
De familie Stübgen, Franz en Rudolf Stübgen en hun zwager Walter Bender, voerden tijdens
de oorlogsjaren de direktie, hoewel de firma in 1942 door HASAG was overgenomen.
Na 1945 wordt de fabriek door de russen gesloten en alle Oost-Duitse lampen produktie wordt
verplaatst naar VEB – Mewa – Nirona – Feuerhand in de Feuerhand fabriek in Beierfeld.
De HASAG mallen werden toen gebruikt voor MEWA en later BAT produkten. De meeste
BAT verlichting die opduikt stamt uit deze latere periode, toen de oostduiste fabriek hun
prudukten exporteerden buiten de door Rusland gekontroleerde grenzen.
Het is vrijwel zeker dat MEWA stormlantarens geproduceerd heeft met de, pre-1945, Nier Feuerhand mallen echter met de merknaam BAT, omdat de naam Feuerhand geclaimd werd
door de Nier familie die in 1945 gevlucht was naar West-Duitsland.
Ik ben veel dank verschuldigd aan Walter J. Stübgen, een ver familielid van Friederich
August Stübgen de oprichter van de firma. Zijn boekje : “Fr. Stübgen Lampenfabrik – A
history of the Erfurt, Thuringia, Lamp Factory 1843 – 1945” bevat veel van de
bovengenoemde historische informatie. Ook gaat mijn dank uit naar Dr. D. Bunk die enkele
gaten in het verhaal gedicht heeft.

Aantekeningen aangaande HASAG in de Pressure Lamp Catalog:
De firma hield feitelijk op met bestaan in juni 1964 toen de Russen de fabriek ontmantelden.
Al de machines en gereedschappen werden verscheept naar het Oost-Duitse MEWA in
Beierfeld. Deze machines en mallen werden gebruikt voor de produktie van naoorlogse
MEWA en BAT produkten.
De al reeds gemaakte onderdelen van overdruklampen werden verkocht aan Eugen Schatz in
Zwitserland.
De naam HASAG werd gebruikt door MEWA en afgezien van de algehele toestand is het niet
makkelijk om de verschillen aan te geven van voor- en naoorlogse HASAG produkten.
HASAG exporteerde oa. naar Eugen Schatz in Zwisterland waar het onder de naam “Schatz
Hasaglampen” verkocht werd. Naar aanleiding van deze Zwitserse produkten lijkt het erop dat

HASAG zowel komplete lampen als onderdelen verkocht heeft aan Schatz omdat sommige
exemplaren duidelijk onderdelen hebben van zowel HASAG als Ditmar.
Bovenstaande is tot stand gekomen door informatie afkomstig van Ruedi Fischer en Dr D.
Bunk.
Er is een na-oorlogse lamp gevonden met de label “ VEB Leipziger Werke “ ik neem aan dat
dit exemplaar gemaakt na de Russische overname en voor de MEWA produktie.
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