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25e jaargang no. 3/4 december 1989 

In memoriam Henk Schippers 

Op 22 augustus 1989 overleed de heer H. Schippers, erelid en mede-oprichter van de 
Stichts-Hollandse Historische Vereniging. Onderwijs en kunst waren zijn grote passies, maar 
daarnaast was hij op vele andere terreinen aktief. Als secretaris van de Commissie Natuur
vrienden Woerden was hij in 1957 betrokken bij de oprichting van de Historische Vereniging, 
waarvan hij het secretariaat op zich nam. Hij bleef dat tot 1968, elf jaar lang. Daarna was hij tot 
in 1973 vice-voorzitter. In beide functies heeft hij veel bijgedragen aan de opbouw van het 
verenigingswerk. 
Belangrijker is echter wat hij zowel binnen als buiten de vereniging deed om zijn stadgenoten 
bewust te maken van de plaatselijke geschiedenis en van de nog zichtbare herinneringen 
daaraan. Hij organiseerde in 1959 het protest tegen de demping van de Oude Rijn in de 
binnenstad, werkte - soms letterlijk dag en nacht - om in tentoonstellingen de geschiedenis in 
beeld te brengen en verraste herhaaldelijk met een schets, waarin aan beeldbepalende 
monumenten een nieuwe toekomst werd toegedacht. Vele jaren had hij zitting in de 
gemeentelijke museumcommissie en in 1984, na zijn pensionering, trad hij toe tot het bestuur 
van de Stichting Hugo Kotestein, waar hij veel energie inzette voor de regionale monumenten
zorg. Op 70-jarige leeftijd kwam er plotseling een einde aan zijn leven van creativiteit en inzet, 
waaraan wij dankbare herinneringen houden. 

N.P. 
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Het kasteel van Woerden; een reactie 
door N. Plomp 

Ter gelegenheid van de restauratie van het kasteel te Woerden is in de reeks Stichts-Hollandse 
Bijdragen een bundel verschenen van vier artikelen met betrekking tot het kasteel. ' De beide eerste zijn 
geschreven door drs. M.S. Verwey die, alvorens hij in het tweede hoofdstuk de resultaten van zijn 
archief- en literatuuronderzoek naar de bouwgeschiedenis van het kasteel meedeelt, in het eerste 
hoofdstuk ingaat op de voorgeschiedenis van het kasteel en met name op hetgeen over oudere kastelen 
te Woerden bekend is. Daarbij gaat hij vooral in op hetgeen drie hem voorgaande auteurs over dat 
onderwerp hebben geschreven, te weten Muller, Van Scheijndel en Plomp. Veel respect hebben deze 
drie bij de heer Verwey blijkbaar niet afgedwongen met hun schrifturen, maar is zijn kritiek wel altijd 
terecht? In de hier volgende reactie wordt zijn commentaar onder de loep genomen. 

De kritiek op Muller 
Mr. S. Muller Fzn was in 1909, toen hij zijn artikel „De groote zaal te Woerden" publiceerde, rijks- en 
gemeentearchivaris te Utrecht. Een exemplaar van het stadszegel van Woerden uit 1394 trok zijn 
aandacht vanwege het bijzondere gebouw dat erop was afgebeeld. Het vertoont sterke overeenkomst 
met de Ridderzaal op het Binnenhof in Den Haag en bracht Muller tot de theorie dat hier niet zomaar 
een gebouw was afgebeeld en ook niet de Haagse Ridderzaal (want daarom zou men dat in Woerden 
doen?), maar een gebouw dat werkelijk in Woerden aanwezig was toen het zegel werd afgebeeld. De 
tweede theorie die Muller ontvouwde was dat dit gebouw, dat hij in de tijd van graaf Floris V dateerde, 
door diens latere moordenaar Herman van Woerden werd gebouwd. Muller zegt het niet met zoveel 
woorden in zijn artikel, maar hij gaat er blijkbaar vanuit dat dit gebouw, door hem de grote zaal 
genoemd, gebouwd is op de plaats van de burcht die in de twaalfde eeuw door de bisschop van Utrecht 
was gesticht. Wel stelt hij expliciet dat de grote zaal begin vijftiende eeuw door Jan van Beieren werd 
verbouwd en versterkt tot het kasteel dat wij nog kennen.2 

Tegen de theorieën van Muller brengt Verwey in (blz. 10) dat er geen bewijs is dat het gebouw in het 
zegel een werkelijk te Woerden bestaand monumentaal gebouw voorstelde. Er is inderdaad geen 
bewijs voor. Het was echter gebruikelijk in het stadszegel een voor de plaats kenmerkend gebouw af te 
beelden. Voorbeelden zijn het oudste zegel van Dordrecht (met de hoofdkerk van de stad) en de zegels 
van Brielle, Dordrecht (later), Gorinchem, Oudewater, Kampen, Rhenen, Alkmaar en Elburg (met de 
versterkte stad of een stadspoort).3 

Voorts stelt Verwey dat er van die grote zaal te Woerden geen bouw- of bodemsporen of 
archiefgegevens gevonden zijn. Bouw- en bodemsporen zijn inderdaad niet bekend, maar de 
archiefgegevens zijn er wel degelijk, indien men aanneemt dat het „huis te Woerden" dat in de 
veertiende eeuw te Woerden bestond (in archiefstukken vermeld vanaf 1346) identiek is met het 
afgebeelde gebouw. Het huis te Woerden, zoals het toen bestaande kasteel werd genoemd, was 
eigendom van de graaf van Holland en speelde in de veertiende eeuwse (krijgs)geschiedenis van 
Woerden een prominente rol.4 

In theorie is het mogelijk dat de Woerdenaren niet dat - in hun kleine plaatsje dominante - gebouw 
hebben afgebeeld, maar een imaginair gebouw. Dat lijkt echter wel heel onwaarschijnlijk. 
Verwey heeft tegen deze identiteit het bezwaar dat de Woerdenaren in de vijftiende en het begin van de 
zestiende eeuw nog steeds - ook bij vervanging van het zegelstempel door een nieuw - datzelfde 
gebouw afbeeldden terwijl volgens Muller dat gebouw inmiddels onder Jan van Beieren door het 
huidige kasteel was vervangen. Dat argument is echter niet steekhoudend, omdat in zegels en wapens 
eenmaal gekozen symbolen bleven bestaan, ook al waren de omstandigheden gewijzigd die tot de 
keuze van die symbolen hadden geleid. Verwey heeft geen gelijk waar hij stelt dat Muller in zijn artikel 
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(biz. 52) Godfried van Rhenen noemde als stichter van de zaal te Woerden. Muller schreef daar over 
„het slot" en haalde de zaken dus nooit door elkaar zoals Verwey zegt (blz. 10, blz. 27 noot 4). 

De kritiek op Van Scheijndel 
Over het werk van pater Richardus van Scheijndel o.f.m. is Verwey niet erg mededeelzaam. Van 
Scheijndel ging er, evenals eerdere en latere schrijvers, vanuit dat het kasteel van Jan van Beieren op de 
plaats van de burcht van Godfried van Rhenen stond en meende dat van het huidige gebouw nog delen 
uit de twaalfde eeuw stammen. Verwey zegt dat hij deze opvatting aan Jhr. Victor de Stuers ontleende 
en met name aan een schetsje dat op 15 juli 1926 werd gemaakt (blz. 10 en 11, afb. 2). Dat kan niet 
juist zijn, want Van Scheijndel schreef de artikelen waarin hij het gewraakte verband legde op 18 en 30 
september 1921. Pater Van Scheijndel legde het verband dat schrijvers voor en na hem (tot 1972) 
legden. 
Daarom huldigde hij ook de opvatting dat het huidige kasteel identiek is aan „de berg" die in 
middeleeuwse bronnen betreffende Woerden wordt genoemd. Daarover hieronder meer. Het belang 
van de dertien artikelen die Van Scheijndel over het kasteel schreef ligt niet in zijn hier besproken 
inleidende hoofstukken, die geen nieuws bevatten, maar in het feit dat hij als eerste naar dit onderwerp 
bronnenonderzoek deed in het archief van de Grafelijkheidsrekenkamer, waar hij nauwgezet de 
inventarissen bestudeerde van de roerende goederen die de opeenvolgende kasteleins in de periode 
1446 tot 1524 in het kasteel aantroffen. Deze inventarissen leverden, vele tot dan toe onbekende 
details op over indeling, inrichting en gebruik van het kasteel. 

De kritiek op Plomp 
Volgens Verwey (blz. 11) formuleerde Plomp over het kasteel „een gefragmenteerde opvatting", 
waarin plaats was voor drie kastelen: de burcht van Godfried van Rhenen, voor het eerst vermeld in 
een verslag van oorlogshandelingen in 1159, het stenen huis dat Floris V tussen 1280 en 1288 liet 
bouwen en het huidige kasteel dat Jan van Beieren tussen 1405 en 1418 liet bouwen. 
Verwey refereert voornamelijk aan mijn samenvattend artikel in dit blad uit 1976, maar noemt in zijn 
verantwoording (blz. 27 noot 8) ook twee eerdere publikaties over dit onderwerp, zonder die 
overigens in zijn tekst te gebruiken. De eerste van die twee was een artikel „De zegels en het wapen van 
Woerden" in de bundel Zegels en wapens van steden in Zuid-Holland ('s-Gravenhage 1966), dat ik 
samen met wijlen de heer Z. van Doorn schreef. Ik schreef over het wapen, de heer Van Doorn 
belichtte het oude stadszegel met de grote zaal, eerder door Muller beschreven. Hij legde het verband 
met de oorkonde uit 1288 waarin het door Floris V gebouwde stenen huis te Woerden wordt 
genoemd. In mijn boek Woerden 600 jaar stad(Woerden 1972) blz. 24 en 25 ben ik daarop uitvoerig 
ingegaan. Ik was bij die gelegenheid voorzichtiger over de vraag of het gebouw in het zegel identiek is 
met het door Floris V gestichte huis te Woerden dan Van Doorn in 1966, voorzichtiger ook dan in 
mijn samenvattende artikel uit 1976. Inderdaad is het bewijs voor de identiteit niet geleverd, maar 
zoals ik hierboven reeds schreef is het niet aannemelijk dat de Woerdenaren in het oudste stadszegel, 
daterende uit de veertiende eeuw, een andere imposante adellijke behuizing zouden hebben afgebeeld 
dan het plaatselijk huis te Woerden. Maar hoe het ook zij, niet te ontkennen valt dat Floris V een 
stenen huis te Woerden liet bouwen. Eveneens staat vast dat zijn opvolgers in 1346 het huis te 
Woerden verkochten aan een particulier. Zij gaven niet het volledige vrije eigendom uit handen, maar 
hielden het in leenverband. Daardoor zijn de opeenvolgende eigenaren in de grafelijke leenregisters te 
volgen, zodat onomstotelijk kon worden bewezen dat het in 1418 afgebroken huis Honthorst hetzelfde 
is als het in 1346 verkochte huis. Uit andere bronnen zijn nog verscheidene andere gegevens bekend 
over dit huis in die periode, die ik uitvoerig, met bronvermelding heb weergegeven in Woerden 600 
jaar stad, blz. 32-35,46,49, 54, 55, 57-59. Verwey stelt dat ik mij voor wat betreft de lokatie van dit 
kasteel, door mij in 1976 gemakshalve als Woerden II aangeduid, uitsluitend baseer op een kaart uit 
1646. Dat is onjuist; op blz. 32,33 en 46 van mijn boek heb ik de bronnen weergegeven die zeggen dat 
dit kasteel op het Hofland stond, dat begrensd werd door de Linschoterdijk, de Rijn en de kerk. Omdat 

51 



de eigenaren van percelen in het Hofland een erfpacht betaalden aan de graaf, de Honthorstpacht, 
weten we uit de rentmeestersrekeningen dat in de binnenstad de huizen ten westen van de Havenstraat 
tot dit gebied behoorden. Vergelijking van deze administratie met die van de transporten van dezelfde 
percelen zal het mogelijk maken uit de archieven nauwkeuriger de plaats aan te duiden. De afbraak 
van het huis Honthorst (Woerden II) in 1418 staat eveneens onomstotelijk vast. Ik beschreef in 1972 
(blz. 57-59) uitvoerig de omstandigheden waaronder het gebeurde en toonde daar voor het eerst aan 
dat dit kasteel, „Woerden II", nog bestond terwijl Jan van Beieren elders in de stad, buiten het 
Honthorstgoed en op zijn eigen terrein, het huidige kasteel „Woerden III", bouwde. Het gaat hier niet 
om, zoals Verwey ze noemt, „beweringen", met „een hoog historisch waarheidsgehalte", maar om 
feiten, ontleend aan oorspronkelijke bronnen die ik in mijn boek verantwoordde. Men zou slechts 
kunnen stellen dat niet bewezen is dat het door Floris V tussen 1280 en 1288 gebouwde kasteel 
hetzelfde is als het van 1346-1418 vermelde huis te Woerden, ten tijde van Jan van Beieren „huis te 
Honthorst" genoemd („Woerden II"), maar dat dit laatste evengoed een ander kasteel kan zijn dat 
Herman van Woerden reeds bewoonde vóór Floris V een nieuw kasteel liet bouwen, mogelijk op een 
andere plaats binnen Woerden. Uit de tussentijd, 1288-1346, zijn slechts enkele summiere 
rentmeestersrekeningen bewaard gebleven, uit het boekjaar 1334 en uit het boekjaar augustus 
1343-augustus 1344.5 In deze beide rekeningen wordt het kasteel terloops genoemd in de 
verantwoording van de pachtopbrengst van een perceel buitendijks land bij „'t huys te Woerden". 
In theorie is het zelfs mogelijk dat in de periode 1288-1346 door de graaf weer een nieuw kasteel te 
Woerden werd gebouwd. De politieke geschiedenis van die periode geeft echter geen aanleiding tot 
die veronderstelling. De bouw van een kasteel was een niet geringe onderneming, zodat men in die 
periode hoogstens verbouwingen aan het bestaande kasteel mag verwachten. 
Woerden II en III kunnen dus beide op de plaats zijn gekomen van een of meerdere voorganger(s). Het 
meest waarschijnlijk is echter dat de Van Woerdens als oorspronkelijke ministerialen van de bisschop 
diens burcht te Woerden hebben bewoond (afgezien van moderniseringen en verbouwingen), zodat 
het mij veilig lijkt de voorgangers van de in 1415 bestaande kastelen „Woerden II" (het huis 
Honthorst) en „Woerden III" (het kasteel) voorshands te blijven samenvatten onder de noemer 
„Woerden I". 

De berg 
Op blz. 12 en 13 van zijn publikatie geeft Verwey een beschouwing over de „berg" te Woerden6, 
volgens hem een lokatie, „hoger gelegen dan de directe omgeving, voorzien van een gracht, versterkt 
met bakstenen en er stond een „huis" met een militaire- en een woonfunctie". 
„Plomp maakt in zijn studies geen melding van „de bergh", schrijft Verwey (blz. 13). Ik moet hem dan 
wijzen op blz. 46 en 49 van mijn boek, waar ik de gegevens die in de baljuws- en rentmeesters
rekeningen over „de berg" voorkomen heb behandeld en tot de veronderstelling kwam, net als Van 
Scheijndel, dat met „de berg" het kasteel (Woerden II) werd bedoeld. 
Verwey voegt aan mijn gegevens een en ander toe. Ten eerste vermeldt hij dat in 1378 bij de berg werd 
gegraven „ter uitbreiding van een sloot die in 1371 was aangelegd". Dat staat echter niet in de door 
hem aangehaalde bron. In 1371 liet de baljuw „den sloot onder den berch" graven en in 1378 werd 
aanbesteed 22 roeden „te graven bi den berghe". Dat mag niet leiden tot de conclusie dat de berg was 
voorzien van een gracht. 
Ten tweede vermeldt Verwey: „Rekeningen uit het tweede decennium van de 15e eeuw maken 
duidelijk onderscheid tussen „de bergh" en „het kasteel". Omdat ik destijds die rekeningen ook heb 
bestudeerd, was ik nieuwsgierig naar de bronnen voor die mededeling, die mij kennelijk waren 
ontgaan. De schrijver noemt er in zijn verantwoording één (blz. 13 en blz. 27, noot 17), een post uit de 
rentmeestersrekeningen waaruit hij citeert: de korentienden „te Woerden an bergh uutgeleit". De 
rekening dateert uit het boekjaar mei 1415 tot mei 1416. Wat Verwey er las staat er niet. Onder de kop 
„Uutgeleit an lecgelt doe men die tyenden, tollen, molen ende viskerye in den lande verhuerde" staan 
o.m. zes uitgaven aan leggeld verantwoord, waaronder: „Item doe men die corentyenden vercoft te 
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Woerden an lecgelt uutgeleit VIII lb. IX s. IUI d. ,..".7 Leggeld (lechgelt, lecgelt) was geld dat betaald 
werd aan hem die bij een verpachting of openbare verkoping op de reeds geboden som iets oplegde; 
strijkgeld dus.8 Waar „lecgelt" staat las Verwey „bergh" en trok daaruit ten onrechte de conclusie dat 
in de vijftiende eeuw de term berg te Woerden werd gebruikt om een ander gebouw aan te duiden dan 
het kasteel van Jan van Beieren. Er werden dus ook geen korentienden naar de berg gebracht. 
Ten derde vermeldt Verwey (blz. 12) dat „de berg" te Woerden ook reeds in een rekening uit het 
boekjaar 1333-1334 wordt genoemd. Het is de rekening van Jan van Polanen, die te Oudewater 1300 
broden had laten bakken „die hi sende op 't huus ten berghe". Dat dit huis te Woerden stond staat er 
niet en wordt ook onwaarschijnlijk als we in dezelfde rekening (folio 14 verso) lezen dat Jan van 
Polanen verscheidene Hollandse edellieden naar datzelfde huis zond in verband met de dreigende 
oorlog met Brabant. Jan van Polanen, de baljuw van Rijnland en Woerden, was ook heer van 
Geertruidenberg en het was de burcht aldaar die regelmatig in de bronnen voorkomt als het huis te 
berg (Berg = Geertruidenberg), zodat er geen aanleiding is de vermelding van een berg uit 1334 te 
betrekken op een bouwwerk te Woerden.9 

Al met al kom ik tot de conclusie dat er kritische kanttekeningen te plaatsen zijn bij de wijze waarop de 
schrijver de voorgeschiedenis van het kasteel te Woerden heeft samengevat. Dat neemt echter niet weg 
dat hij in zijn volgende hoofdstuk menig interessant detail heeft belicht. 

De oude zaal 
Eén daarvan wil ik hier nog even noemen, omdat het in verband met het hier voorafgaande de 
nieuwsgierigheid opwekt. De heer Verwey noemt (blz. 16) onder de gebouwen van het kasteel een 
oude zaal gedekt met riet. Inderdaad vermeldt de rentmeestersrekening over het boekjaar mei 1415 tot 
mei 1416 uitgaven wegens riet waar het brouwhuis mee werd gedekt en het portiershuis bij de 
voorpoort en waarmee „an die oude sael verstopt" werd. Dakreparaties dus aan een zaal die kennelijk 
reeds zolang bestond dat hij al bij de bouw van het kasteel de naam „oude zaal" kreeg. Het woord zaal 
dient hier te worden opgevat in de middelnederlandse betekenis van kasteel, hoofdgebouw van een 
kasteel of belangrijkste vertrek van een kasteel.10 Stond er dan toch een ouder kasteel op het terrein 
waar Jan van Beieren bouwde? Of liet hij reparaties doen aan het kasteel aan de westzijde van de stad, 
dat op dat moment van Wolfert van den Oosterlande en diens echtgenote was? Dat laatste kan vrijwel 
worden uitgesloten, want met Wolfert stond Jan nog op goede voet; in hetzelfde boekjaar rekende de 
rentmeester nog drie morgen steenaarde met Wolfert af en het conflict tussen Jan en Jacoba van 
Beieren, waardoor Wolfert - die in dienst was van vrouwe Jacoba - tot de tegenpartij van Jan van 
Beieren ging behoren, begon pas in 1417. Er kan dus geen sprake van zijn dat Jan van Beieren zich 
reeds in 1415 meester had gemaakt van het andere Woerdense kasteel, laat staan dat hij er reparaties 
aan liet uitvoeren. 
Maar van wanneer dateerde dan het oude kasteelgebouw op het terrein van Jan van Beieren? Was dat 
het huis dat de Van Woerdens bewoonden voor Floris V zijn kasteel bouwde? Was dat de voortzetting 
van de burcht uit de tijd van bisschop Godfried? Of bewoonde juist Wolfert van den Oosterlande het 
oude huis van de Van Woerdens en bouwde Jan van Beieren op de plaats van het door Floris V 
gestichte kasteel? Dat alles is mogelijk, omdat vóór 1346 de Woerdense bezittingen van zowel Wolfert 
van den Oosterlande als van Jan van Beieren deel hadden uitgemaakt van een goederencomplex, 
afkomstig van Herman van Woerden. 
Al met al een nieuwe vondst in het schaarse middeleeuwse bronnenmateriaal, die een stukje meer 
betekent in de legpuzzel. Een legpuzzel die met zo weinig bewaard gebleven stukjes wel nooit meer een 
compleet beeld zal opleveren van de voorgeschiedenis van het Woerdense kasteel. 
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„De loodwitmakery aan den Ouden Rijn" 
Ruim twee eeuwen loodwitfabricage in Bodegraven 

door Ir. J.H. de Vlieger 

Inleiding 
In het verleden was het zgn. loodwit, een product dat bij het smelten van lood ontstaat, een belangrijke 
grondstof voor het vervaardigen van witte verf. Het gebruik van loodwit was dermate groot, dat er een 
aanzienlijk aantal fabrieken zich bezighield met de productie van dit materiaal. Eén zo'n 
loodwitfabriek bevond zich in Bodegraven. In dit artikel wordt nader ingegaan op de geschiedenis van 
de Bodegraafse loodwitfabriek en wordt een beeld gegeven van de activiteiten van zo'n fabriek in de 
19e eeuw. 
De loodwitfabriek behoorde ongetwijfeld tot de groep van 18e-eeuwse en misschien wel 17e-eeuwse 
loodwitfabrieken. Omdat in Bodegraven bij de grote brand van 1870 en daarna in de Tweede 
Wereldoorlog veel archiefmateriaal verloren is gegaan, is het moeilijk één en ander behoorlijk te 
documenteren. 
Er was in Bodegraven wel enige industrie. Zo was er bijvoorbeeld de touwslagerij van Klaas 
Oudshoorn met één overdekte en twee open lijnbanen met twintig tot dertig arbeiders in 1761.1 

In de „Tegenwoordige Staat der Verenigde Nederlanden", uitgegeven omstreeks 1750, werd de 
loodwitindustrie niet vermeld (misschien had de eigenaar niet ingetekend op het boek!), maar in 1814, 
als de nalatenschap van één der eigenaren van de fabriek, P.C. Schregardus, getaxeerd wordt, wordt er 

54 



gesproken van „de loodwitmakerij van ouds genoemd Abrahams Offerhanden".2 Dit is de oudst 
bekende naam, die dus al geruime tijd als zodanig in gebruik moet zijn geweest voor de fabriek en die 
er dus op wijst, dat de fabriek al geruime tijd bestond. Verdere aanwijzingen daarvoor zijn er echter 
niet te vinden, evenmin als gegevens over een bij overlevering bekende herberg met die naam. De 
eigenaar van het geheel was tegen het einde van de 18e eeuw Arij Bos (1734-1812). 

Obbes en van Bergen van der Grijp 
In 1796 verkocht Arij Bos de fabriek aan David Obbes ( 1760-1799) en Adrianus van Bergen van der 
Grijp (1774-1858), het koopcontract ten overstaan van de Bodegraafse notaris Tholen, legde de 
overdracht vast, van de fabricq, sijnde eene lakmoesmakerij, Loodwitmakerij, hagelgieterij, 
Loodaschbranderij en kogelgieterij, met desselfs huis en erve, staande en gelegen te Bodegraven 
voornoemd, en alle de gereedschappen, materialen, en apendepantiën van dien, zonder eenige 
uitzondering hoe dan ook genaamd". 
De koopprijs was twaalfduizend gulden: vijduizend voor het huis en zeven duizend voor de fabriek. 
De voorraden en in bewerking zijnde materialen werden tegen kostprijs overgenomen. Opmerkelijk is 
dat in het contract een ruime plaats werd ingeruimd voor de kennisoverdracht, het oudste voorbeeld 
dat we hiervan hebben gevonden: 
„Dat de comparant ter eenere sijde de Comparant ter andere sijde zal moeten leeren en onderrigten 
alles wat tot een prompte Excercitie van alle de voors. affairen en fabrieq van Lakmoes, 
loodwitmaken, hagelgieten, loodaschbranden en kogelgieten nodig is en hen comparant ter andere 
sijde in alle die vakken van wetenschap en die kundigheden mede te deelen, welke hij comparant, ter 
eenre, daarvan selve is hebbende, zonder iets hoegenaamd daarvan agter of geheim te houden, en te 
dien einde al wat op de fabrieq moet verrigt worden te helpen ...".3 

Tevens heeft Arij Bos een hypotheek verstrekt van drieduizend gulden, af te lossen met 200 gulden per 
jaar; in 1812 werd het restant afgelost door de nieuwe eigenaren. Wel zette Arij bos zijn 
kaarsenmakerij binnen het bedrijf voor eigen rekening voort! 
Er is op 25 oktober 1796 een ook associatiecontract tussen de firmanten Obbes en Van Bergen van der 
Grijp opgemaakt.4 

In de akten van notaris Tholen tussen 1795 en 1799 komt David Obbes herhaaldelijk voor, mede in 
verband met de zaken van zijn vrouw Jacoba Maria Havicius Verwout (eerder gehuwd met Everardus 
Retel). Hij woonde op de buitenplaats Rhyn Leeven. Samen met een verwant van de eerste man van 
zijn vrouw, Paul Stegeman Retel, dreef hij een negotie in tabak.5 Hij was verwant aan Amsterdamse 
families. 
Adrianus van Bergen van der Grijp, die uit Leiden kwam, was nog minderjarig, maar trouwde kort 
daarna met G.C. Retel. 

Adrianus van Bergen van der Grijp en Compagnie 
David Obbes is 2 februari 1799 overleden, en zijn aandeel in de fabriek is daarna vermoedelijk door 
Coenraad Sijbrand Gamst overgenomen. Want op 27 september 1802 bleek Gamst een producatie te 
verlenen, waarin voorkomt: 
„..., de fabriek van Loodwit en Laadasch en zoo voorts, ... en gecanteerd hebben op de firma van 
Adrianus van Bergen van der Grijp en Compagnon".5 

Gamst is in 1796 nog in Amsterdam, waar hij genoemd werd in een notariële akte in verband met de 
voogddij en het beheer van de goederen van Elisabeth Bragt.6 

Omdat in 1812 bij de afwikkeling van de hypotheek uitdrukkelijk werd vermeld dat David Obbes en 
Adrianus van Bergen van der Grijp geen eigenaren meer zijn, zullen we moeten aannemen dat Petrus 
Casimir Schregardus het deel van de laatste in oktober 1807, met de hypotheek heeft overgenomen. 

Schregardus & Compagnie 
Op 1 oktober 1807 waren de Deen Simon Gamst (1750-1815) en de in Schiedam geboren Petrus 
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Casimir Schregardus ( 1776-1812) elk voor de helft eigenaar van de Bodegraafse fabriek. Schregardus 
had familiebanden met de eigenaars van de loodwitfabriek Verlouw en Pigeaud (later Poortman en 
Visser) te Schiedam en kan bekend zijn geweest met deze industrie. Omdat hij in Amsterdam woonde, 
zal hij er aandeel in hebben genomen als koopman met interesse in lood en loodwit. Uit zijn boedel 
blijkt dat hij een deftig ingericht kantoor had, en dus zal hebben behoord tot de Amsterdamse 
handeldrijvende families. De naam Schregardus komt in die tijd in Amsterdam meer voor. 
Hij huwde eerst met Jacoba Clarisse, dochter van Anna Eduardina Pigeaud uit Schiedam. Naderhand 
huwde hij met Anna Elisabeth Munting, dochter van ds. Dirk Munting te Brielle; haar broer was 
vermoedelijk ds. Willem Nicolaas Munting, predikant te Bodegraven. 
Hoewel beide vennoten voorkomen in protocollen van Amsterdamse notarissen, is onduidelijk hoe 
deze associatie ontstaan is. De samenwerking was moeizaam, want uit een akte van notaris van Varick 
de dato 2 juli 1810 bleek dat er toen een convenant, een voorlopige regeling, was getekend, in 
afwachting van een nieuw commercieel wetboek (dat nooit gepubliceerd is door de inlijving bij 
Frankrijk). Dit gebeurde omdat er verschil van mening bestond over de inhoud van de akte van 
associatie en men dit dan kon laten oplossen door prakticijns (advokaten).7 

Uit de registers van de patentbelasting in Bodegraven uit 1808,1809 en 1811 blijkt, dat Schregardus, 
Gamst en Compg. zijn ingeschreven als „Loodwitmakers en Loodaschbranders" en voor een vrij hoog 
bedrag, namelijk 30 gulden zijn aangeslagen. In 1814 werd Coenraad Sijbrand Gamst, loodwitmaker, 
alleen vermeld; de aanslag bedroeg 27 gulden 6 stuivers.9 

Uit het patentregister van 1809 blijkt dat er toen een vrij belangrijke loodnijverheid bestond, omdat 
zeven mannen werkten in (dus zeven gezinnen afhankelijk waren van) deze nijverheid. Daaronder 
waren asbranders, die mogelijk voor eigen rekening werkten, zoals ook in Duitsland wel het geval was. 
In 1811 werd de loodasbrander Cornelis Jongeneel die zelfstandig zal hebben gewerkt, aangeslagen 
voor 5 gulden. Hij komt op de naamrol van burgers van Bodegraven uit 1810 voor als kaarsenmaker; 
Dirk van Hoorn werd toen vermeld als loodasbrander.10 In het Bodegraafse nieuwsblad „De Kroniek" 
van 18 januari 1956 werd aangegeven, waar zo'n bedrijf was gevestigd na het sluiten van de 
loodwitfabriek in 1883. 
Loodas (loodoxide, loodglit, massicot) werd onder andere gemaakt bij het ouderwetse raffineren van 
lood. Het aanwezige zilver, storend bij het maken van loodwit, werd geconcentreerd door smelten, en 
uit het concentraat werd het zilver gewonnen door het lood te verbranden. 
Op de naamrol werden echter ook loodwitmakers, loodwitmolenaars en loodwitmakersknecht 
vermeld. 

C iZât/œ/Sl *//^ 

Handtekeningen onder de akte van taxatie van 11 juli 1812. 
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We mogen verder aannemen, dat in deze tijd, van de vroeger genoemde activiteiten, alleen het maken 
van loodwit is blijven bestaan en lakmoes, hagelgieterij, etcetera afgestoten zijn. 
In de naamrol der burgers in de gemeente Bodegraven van 1810 komt Gamst ook voor, en werd voor 
het eerst ook de latere compagnon Simon Rameloos ( 1786-na 1833) vermeld. Hij woonde toen reeds 
in bij Gamst. We zullen hem moeten zien als opzichter bij de loodwitfabricage, ook al omdat hij in 
1812 deskundige werd genoemd. 

De loodwitfabriek in de boedel Schregardus 
Nadat de Amsterdammer Petrus Casimir Schregardus op 15 april 1812 aan tering overleden was, 
werd door notaris Tholen op 11 juli 1812 een akte opgemaakt betreffende het gedeelte van de boedel 
in Bodegraven, waarbij Rameloos - inwonend bij Gamst - als deskundige optrad.11 Daarin treffen we 
de in bewerking zijnde grondstoffen en fabrikaten aan: 
„En wordt dierhalven alleen hier gebragt de goederen en ingrediënten tot de fabriek behorende": 
Gefabriceert Loodwit hondert twee en zeventig Kilogrammes, francs cent. 
getaxeerd op 173 77 
Lood in broeijing op Een duizend Agt Hondert drie en twintig 
Kilogrammes, op 2514 4 
Gegoten Lood vier duizend agt hondert een en veertig Kilogrammes, 
op 3910 
Ongegoten Lood, twee duizend negen hondert een en negentig 
Kilogrammes, op 
Aan loodas Vier Hondert zes en negentig Kilogrammes, op 
Gruis Zes hondert twee en veertig Kilogrammes, op 
Hooij 
Vaatwerk 
Strooij 
Pakpapier 
Azijn 
Misse 
Samen 10696 69 francs 

(f. 5.093,66) 
Totaal in bewerking en in voorraad 10.323 kg. Hieruit blijkt dat de fabriek klein was, de jaarproductie 
schatten we op ongeveer 40 ton. Ter vergelijking: in 1805 vermeldde de boedelinventaris van de 
loodwitfabrikant Verlouw (Schiedam) dat totaal in voorraad en bewerking was bijna 121.000 kg.12 

Er is een merkwaardig verschil in de berekende waarde van de loodverbindingen; deze is per kg. 
respectievelijk: f. 0,48, f. 0,66, f. 0,59, f. 0,30 en f. 1,83. 
Opmerkelijk is dat de inventaris van de fabriek niet werd opgevoerd in de akten. 
(Koers: 100 Gulden = frs. 210; volgt uit akte van 13 maart 1812). 

Notaris Hendrik Happé maakte op 3 juli 1812 de boedel in Amsterdam op, waarin enkele stukken 
betreffende de loodwitfabriek voorkomen: 
„Missive van den Heer J. van den Meer, in dato Den Haag den zevenden Maart agtienhonderd en 
twaalf; waaruit consteerd, dat onder zijn Ed. is berustende, Transportbrief ten behoeve van wijlen den 
Heer Petrus Casimir Schregardus; van de helfte in Een Huis en Erve, annexe Lootsen en Getimmertens 
zijnde Een Loodwitfabriek staande en gelegen te Bodegraven". 
Convenant loodwitfabriek (2 juli 1810) 
„.. dat aan den Gemeenen Boedel verschuldigd is: 
door Coenraad Sijbrandt Gamst door zoveel bij hem van den overledene, zo ten behoeve van de 
lootwitfabricK, als avances ten zijnen behoeve is de eventueele winsten is ontvangen, ten bedrage van 
Vierduisend zeven honderd agt en negentig francs en negen en zeventig centimes. (= f. 2.280,84). 

57 

1907 32 
1906 
81 90 
44 10 
42 
25 20 
21 
50 40 
21 



.. door diverse, voor het bij hun omtrend voornoemde fabriek verschuldigde; bedragende, voor zoverre 
zulks aan gedachte weduwe bekend is, te zamen eene somma van vierduisend Zevenhonderd twee en 
dertig francs en Een en Zeventig en Een halve centimes. (= f. 2.253,74)". 
Voorts werden nog genoemd obligaties ten laste van Daniël Pigeaud Thomaszoon, Willem Livinus 
van der Cool en Dirk van Essen te Schiedam. Deze behoren allen tot de kring van de Schiedamse 
loodwitfabrikant Verlouw.13 

Bovendien schatte op 28 October 1814 de timmerman Johannes Nielsen te Bodegraven, op verzoek 
van Hendrik ter Meulen en Hendrik van Vollenhoven, als executeurs-testamentair, en G.S. Gamst de 
fabriek, waarbij: 
„de Helft van genoemde loodwitmakerij, dezelve in Gemoede en naar beste weten, zoals dezelve met 
Huis en Erve, vaste Loots en verder getimmerten, bij met deszelfs daar bij behoorende 
gereedschappen, etc. bevind, getaxeerd te hebben op Eene Som van vierduisend Gulden Hollands 
Courant".14 

Ter vergelijking kunnen de volgende feiten dienen. De fabriek werd in 1796 verkocht voor 7000 
gulden (exclusief voorraden enzovoorts).15 De loodwitfabriek Verlouw in Schiedam werd in 1807 
getaxeerd op 17550 gulden16; de fabriek van Hondorff Block & Braet werd op 6800 gulden getaxeerd 
en leverde bij de veiling op 27 maart 1816 17884 gulden op, inclusief de voorraden en inventaris.17 

Dit is niet verwonderlijk. De boedel Schregardus bleef lang onverdeeld, omdat door de Napoleon
tische oorlogen velen pas in 1814 of later terugkeerden. De akte van de boedelscheiding hebben we 
niet gevonden in het gemeentearchief Amsterdam. 
Op 1 november 1814 verhuurden de executeurs-testamentair (één daarvan was Hendrik ter Meulen) 
onderhands de helft aan de „Heren Hendrik ter Meulen & Co", terwijl Gamst de andere helft op 
dezelfde voorwaarden verhuurde. 
In de bijlage bij het huurcontract werd de losse fabrieksinventaris opgesomd: 

„Twee paarden 
1300 lbd. OngeEikt gewigt. 
Een Gras wagen. 
drie rol en drie Kruijwagens. 
Een giettafel met 6 platen. 
drie groote Kisten. 
circa 10.000 zet- en 5.000 vormkroesen. 
Voor twee Hokken dekplanken. 
diverse klijnigheden, etc. aan de klopbank. 

Alles het welke door de Huurders, onverminderd en in goede Orde naar Expiratie der Huurtijd, aan de 
Eigenaars zal worden geristitueerd. 

Bodegraven 28 October 1814. 
(get.) Hk ter Meulen & Co".18 

Deze inventaris kunnen we aanvullen met de vast opgestelde materialen, zoals aangegeven op een 
plattegrond van de fabriek in het familiearchief Ter Meulen: 

klopbank eest 
droogmolen gietketel 
molen hokken onder de loots 
loodasbranderij paardenstal 
droogkasten (2 of meer) misthok 
kuiperij 

Het vervolg is onduidelijk, maar vermoedelijk heeft Ter Meulen de helft uit de boedel overgenomen, 
terwijl Gamst zijn deel aan Simon Rameloos, die al in 1810 bij hem inwoonde, heeft verkocht. 
Daarvoor was kennelijk een compagniescontract opgemaakt - wat niet gevonden is - om de 
Loodwitfabriek ter Meulen & Co te vestigen. Op zijn laatst kan het associatiecontract opgemaakt zijn 
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bij de bouw van de nieuwe fabriek (juli 1815). 
Ook uit het Grootboek van Hendrik ter Meulen en Zoon te Amsterdam valt dit op te maken. De 
laatste post ten name van de firma Schregardus is gedateerd 11 april 1815, de eerste transactie met 
Hendrik ter Meulen & Co juli 1815. Wel nam het Amsterdamse huis al sedert 1809 loodwit af, evenals 
Verlouw en Pigeaud in Schiedam vanaf 1805. 

Voor een associatiecontract zijn, behalve in het huurcontract, verschillende andere aanwijzingen. Zo 
bevindt zich in het archief een stuk uit 1816, waarbij de crediteuren van H. ter Meulen en S. Rameloos 
worden opgesomd en uit 1823 is een overdracht bekend van een tuinmanswoning „aan de Heeren 
Hendrik ter Meulen en Simon Rameloos, beiden fabrikant van loodwit".19 In 1833 lezen we in een 
overdracht: 
„... Simon Raamloos, bevorend Loodwitfabrikant te Bodegraven en aldaar met den Heer Hendrik ter 
Meulen handel gedreven hebbende onder de Firma H. ter Meulen en Compagnie, thans buiten beroep, 

" 20 

De interesse van de ondernemende Ter Meulen voor de loodwitfabriek is gemakkelijk te verklaren, 
omdat hij in Amsterdam een zaak had in verven, waaronder destijds pigmenten, vernissen, olieën e.d. 
werden verstaan.21 Hij zal dus als executeur-testamentair met deze fabriek nader - hij was immers al 
afnemer - in contact zijn gekomen, om na een periode van huren, voldoende perspectief te hebben 
gezien, deze over te nemen. Export zal geen rol hebben gespeeld; in het Amsterdamse grootboek 
komen geen exportzaken voor. Wel zijn er de leveringen van krijt aan de fabriek, wat wijst op 
fabricage van versneden loodwit. 

Het bedrijf in het begin van de 19e eeuw22 

Met de boven aangehaalde inventarissen is het mogelijk zich een beeld te vormen van de oude fabriek 
in 1815. Als we deze inventarissen vergelijken met de opgave in de akte van de veiling van de 
Loodwitfabriek Johannes van Kempen & Co, (later Hondorff Block en Braet)23 dan valt op dat er 
nogal wat ontbreekt, zoals tobben, kuipen, zeven, klein gereedschap, etc. Ook komen er in 1814 geen 
voorraden lood, stro, azijn en loodwit voor. Dit kan zijn omdat er in 1814 geen voorraden meer waren, 
dan wel dat deze voorraden contant waren overgenomen. Deze vielen in feite buiten het huurcontract 
en de inventaris; een indruk daarvan is te verkrijgen uit de boedelinventaris Schregardus. 

Gieten van lood 
Uit brieven in het archief Ter Meulen is bekend, dat het lood vanuit Amsterdam (waar het 
handelshuis, Winkel aan het Water no. 11 (Rokin), was gevestigd) per schuit over de Oude Rijn werd 
vervoerd naar Bodegraven, waarna het lood per rolwagen naar de fabriek werd gereden, en naar de 
gietpot achter de fabriek werd gebracht. Daar was ook de „loodaschbranderij" geplaatst, één en ander 
met het oog op brandgevaar. 
In de handel waren toen Brunswijkse loodblokken van 87,5 Ned. Ponden (= kg) en Suttons en Huil 
lood (wat zuiverder was en de voorkeur had) van 75 Ned. Ponden. Een derde kwaliteit, Spaans lood, 
werd bij voorkeur niet in de loodwitfabricage gebruikt. Visser deelde hierover in zijn dissertatie mede, 
dat in de 18e eeuw reeds lood uit Londen werd aangevoerd in Rotterdam. 
4000 tot 5000 Ned. Ponden lood werden gesmolten in de gietpot, een stalen ketel. Het verhitten moest 
voorzichtig gebeuren, om zo weinig mogelijk dampen in de lucht te brengen, en de vorming van loodas 
(loodoxide) aan het oppervlak zoveel mogelijk te voorkomen. Een lage temperatuur, juist boven het 
smeltpunt, was nodig om bij het gieten door snelle stolling een ruw oppervlak te krijgen. De 
loodwitreacties speelden zich initieel af aan het oppervlak, dat moest bij voorkeur zo groot mogelijk, 
dus onregelmatig, zijn. De oppervlaktestructuur van gewalste repen zou te dicht zijn geweest voor een 
goed reactieverloop. 
Het vaste materiaal (loodas), dat op het gesmolten lood dreef, werd afgeschept met een geperforeerde 
ijzeren lepel (te vergelijken met een schuimspaan), en naar de asbranderij gezonden voor reductie en 
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recirculatie van lood. 
Met een zogenaamde giet- of loodlepel schepte de gieter het gesmolten lood in ondiepe stalen 
gietpannen of - platen, waarin zich meestal drie vakken van circa 90 bij 10 Ned. duimen bevonden. De 
pannen werden precies horizontaal op de giettafel gelegd. Na afkoelen nam de raper de dunne repen 
(een paar mm dik) er uit en stapelde ze op. De afgekoelde repen werden gewogen op een evenaar met 
twee schalen; de zwaardere werden bewaard voor het afdekken van de potten, de lichtere, dus dunne 
repen werden in open spiralen gerold, de rollen. Deze konden immers het gemakkelijkst in hun geheel 
verteerd worden tot loodwit, en bij het scheiden gaf dat later minder of geen problemen met niet 
omgezet lood. Dit werk werd wel betaald op basis van het verwerkte lood. 

De hopen 
De rollen werden geplaatst in rode keramische potten, zetkroezen genoemd. Deze liepen aan de 
onderzijde toe, alleen de binnenzijde onder was geglazuurd. In de potten waren drie nokken 
aangebracht of men plaatste er een - meestal houten soms ook loden, - kruis in. Hierop rustte de rol. 
Onderin werd bierazijn gedaan (circa 4l/2%). Deze potten zijn bekend uit vondsten aan de Zaan, in 
Schoonhoven en in Utrecht, (afmeting circa 22 cm hoog en grootste diameter 15 cm) en te herkennen 
aan restanten loodverbindingen, meestal zwart geworden door omzetting tot sulfide. Er was vrij veel 
breuk, zodat er veel gebroken kroezen moesten worden gestort. De kroezen die gereed waren werden 
op een kruiwagen naar de hopen gekruid. 

De kroezen met rollen werden dan naar de broeihokken, ook wel kisten of kasten genoemd, gebracht. 
In onze plattegrond is geen plaats aangegeven voor de hopen of kasten, maar we nemen aan dat we die 
in de loods moeten zoeken, de vakken 1 tot en met 4, ofwel de hokken onder de loods, echter niet 
buiten op het erf. Er waren kennelijk maar twee hokken (zie planken), terwijl Verlouw (Schiedam) er 
zeven in bedrijf had. In beide gevallen is de grootte onbekend. Deze kasten moesten ook geïsoleerd 
worden, omdat ze zo weinig mogelijk mochten afkoelen. Men metselde aan drie zijden muren en de 
dekplanken werden gebruikt om de kasten aan de voorzijde af te sluiten, hout immers isoleert ook de 
warmte goed. 
Uit de inventaris zou men kunnen opmaken dat er slechts twee hokken voor hopen zijn. Als de hokken 
onder de loods zouden liggen, dan zouden er voorzieningen nodig zijn geweest voor ventilatie: zuurstof 
is nodig voor de reactie en de enzymen. In een besloten ruimte moet tijdens de broei zich veel stank 
hebben ontwikkeld, reden waarom de loods niet zo'n uitgezochte plaats voor het zetten van deze 
hopen is. 
Met de mestwagen werd mest aangevoerd uit het misthok en stro uit de opslag. De wagen zal stevig 
geladen zijn door de berry aan de bovenzijde. Met de riek werd gelost; op de bodem werd een laag 
mest gespreid, die werd aangestampt. Daarop werden dan de gevulde broeipotten in rijen gezet, totaal 
zo'n 500 tot 1500 per bed (Jars gaf in zijn boek 750 per bed op). Ook werden er wel potten zonder 
lood, maar met azijn tussen geplaatst. 
Over de potten werden eerst de zwaardere repen gelegd, of soms werden er ook passende loden 
schijven voor de openingen gemaakt. Hierover werden houten latten gelegd om de toevoer van lucht te 
verzekeren en daarover of eerst weer repen, of houten planken als laatste laag en als bodem voor het 
volgende bed. Hierop werd dan weer een bed gemaakt totdat er een hoop ontstond van vier tot zes 
bedden. Soms werd ook tussen de potten stro en mest gedaan. Tenslotte werd een hoop afgedekt met 
een dikke laag, bv. 70 cm van reeds gebruikte mest, of indien nodig verse mest, om zo warmteverlies te 
voorkomen. 

De mest moest voldoen aan eisen en worden gekeurd: ze mocht noch te droog noch te nat zijn. Verder 
moest er zo weinig mogelijk zwavel in voorkomen, omdat daardoor de kleur werd bedorven 
(loodsulfide is zwart). Geheel zonder zwavel was niet mogelijk, omdat dit essentieel is voor enzymen. 
Nu was bekend dat paardenmest in het algemeen de minste zwavel bevatte, maar dat lag mede aan het 
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voedsel. Zwijnenmest was onaanvaardbaar. Soms werd ten dele koemest gebruikt. Naar behoefte 
werd hooi of stro toegevoegd met urine en water. Om deze redenen was het houden van paarden 
aantrekkelijk, en omstreeks 1860 had Ter Meulen zeven paarden op stal om zo controleerbare mest ter 
beschikking te hebben. Ze werden met haver en hooi gevoerd! Ook had Ter Meulen hooi- en weiland 
in eigendom, waardoor hij onafhankelijk was van toelevering. 
Al in oudere literatuur komen suggesties naar voren om andere materialen te gebruiken, zoals 
gebruikte run van leerlooierijen (Engelse octrooien omstreeks 1800), druivenmoer (Herbert, 
Oostenrijk) kameelmest en later zelfs Sumac, een onkruid uit Amerika. 

Aangenomen werd dat circa de helft verteerd werd, de rest werd ten dele weer gebruikt, o.a. om de 
hopen af te dekken, maar het restant werd verkocht en soms voor de bemesting gebruikt. Op 
weilanden gaf dit ongelukken, zoals Van der Boon Mersch in 1854 berichtte. Bij Noordwijkerhout viel 
omstreeks dat jaar een hele veestapel ten offer aan loodvergiftiging. Het is twijfelachtig of het als mest 
nog betekenis had. 
Als de hoop gezet was, liep de temperatuur op tot ongeveer 70°C, en begon deze te dampen. De reactie 
was maar weinig te beïnvloeden; men kon wat water (of urine) op de hoop gieten, water is immers 
nodig om de enzymatische reacties te laten verlopen. Controle tijdens de broei was vrijwel onmogelijk. 
Verder klonk de hoop in, omdat een deel van het stro omgezet werd in koolzuur. Men moest daarom 
zorgen dat er langs de wanden geen gaten ontstonden. Bekend is, zoals Jars en Van Dijk meedeelden, 
dat de omzetting aan de zijden, waar de afkoeling het sterkst was en onderin de hoop, waar koude 
lucht toetrad, nooit volledig was. 
Typisch is dat onweer een gunstig effect had, niet alleen door het (regen)water, maar ook door de 
vorming van de stikstofoxiden, waardoor wat salpeterzuur de aantasting van lood bevorderde. Of de 
gevormde ozon invloed zou kunnen hebben gehad, werd niet vermeld, maar is wel aannemelijk. 
De loodwitindustrie stond bekend als verspreider van stank door de grote hoeveelheden broeiende 
mest die werden verwerkt en door de onaangename lucht die de hopen vooral in het begin 
veroorzaakten (ze dampten de eerste tijd!), zowel van mest als azijn. Dit kan natuurlijk een reden zijn 
geweest - naast brandgevaar en stof van loodwit - om in 1815 de nieuwe fabriek buiten het dorp 
Bodegraven te bouwen. 

Langzaam nam dan de temperatuur in de hoop af, en na verloop van enkele weken daalde de 
temperatuur, de hoop was kleiner geworden en kon uit elkaar gehaald worden. Verliep alles goed, dan 
was alles kurkdroog, dus loodwit, planken en mest, de mest reukloos en droog. Was dat niet het geval 
(reuk en loodwit nat),dan was de charge mislukt. De kleur van het pigment moest wit zijn, een te gele 
kleur wees op onvolledige omzetting (glit). Meestal was de kleur iets grijs, omdat er iets loodsulfide 
was gevormd, eventueel zeer fijn lood aanwezig was. We hebben enkele opgaven gevonden van de 
productie van de grotere fabriek „Het Klaverblad" (Prince, Gouda) uit 1865 tot 1870, die als 
voorbeeld kunnen dienen. Het valt op dat de hopen uit elkaar werden gehaald op zaterdag, of vóór een 
vrije dag (Oudejaar). Kennelijk liet men de uit elkaar gehaalde hopen een dag liggen om de resten azijn 
te laten verdampen. De hopen werden om de één tot twee weken gezet met zo'n 3000 potten. 
Opmerkelijk is ook het grote verschil in opbrengst aan loodwit tussen de verschillende charges; de 
indruk is dat dit in de zomer groter kon zijn dan in de winter. 
In de literatuur werden tijden van vier tot tien weken voor het proces opgegeven. Mogelijk is dit een 
aanwijzing, dat niet alleen de omgevingstemperatuur invloed had, maar de tijdsduur in het algemeen 
nogal kon variëren. De baas stelde aan de hand van dampen en (geschatte) temperatuur het einde vast. 
Het fraaiste was, als na het afkoelen ook de azijn verbruikt was. 
Azijn was een belangrijke grondstof: het was duur, ondanks de vrijdom van accijns, het zat niet in het 
eindproduct en was dus verlies, het was onaangenaam werken. In het algemeen werd in Nederland 
bierazijn gebruikt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat loodwitmakers zelf azijn fabriceerden. De 
snelazijn makerij, ingevoerd na 1840 bij vele fabrieken, is ook bij Ter Meulen & Co ingevoerd, maar 
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was wel ondergebracht in een afzonderlijke fabriek. In de na te noemen boedelscheiding van 1850 
komt ze voor. 

Afwerken van het gevormde loodwit 
De hoop werd daarna bed voor bed afgebroken. De loden dekplaten werden afzonderlijk verzameld, 
omdat hieruit het zogenaamde Kremser wit, eerste kwaliteit, werd gefabriceerd. Ook was het 
mogelijk dat daarvoor de „beste" potten werden uitgezocht. De verdere behandeling was gelijk, zij het 
gescheiden aan die van het overige loodwit. 
De potten moesten dan eerst van het stro worden gescheiden. Nu was er in zo'n hoop ook een aantal 
potten gebroken. Het scheiden van lood en loodwit uit het stro gaf veel stof. Het loodwit en het niet 
omgezette lood werden immers met de hand gesorteerd. Vermoedelijk werd dit ook in de loods 
gedaan. Pas veel later in de 19e eeuw heeft men dit verbeterd door te werken met schoppen met lange 
stelen en afzuigen van het stof. 
De intacte potten werden nagekeken of het loodwit droog was, en zo ja, dan werd de inhoud gestort op 
de klopbank (zie afbeelding). Simis omschreef dit wit: „ .., is aan brokken, omtrent als oude dikke 
witkalk, die van de muren gevallen is,..". 
Een deel van het lood was niet omgezet. Tot ongeveer 10% was dit normaal, daarboven was de charge 
mislukt. Verder was er eventueel een oplossing van azijn en basisch loodacetaat in de potten. Met 
klophamers werden lood en loodwit gescheiden op de klopbank. Men gebruikte hiervoor met staal 
beslagen houten hamers. Het niet omgezette lood werd teruggekruid naar de gieterij en asbranderij. 
Het is begrijpelijk dat dit werk veel stof van loodwit gaf en dat de locatie een gevaarlijke plaats was in 
de fabriek. Het gebruik van maskers was nog niet ontwikkeld en de gebruikelijke natte doek was een 
wel erg primitieve bescherming. Al omstreeks 1820 had Ter Meulen een „klopmachine" of 
„klopmolen" ontwikkeld, waarvan de Handelingen berichtten: 
„ ..., dat het voormelde Werktuig, „Klopmolen" genaamd (hetgeen in eene kast besloten is), vrij 
compleet werkt, zoodat het stof, anders door het met kloppers afkloppen ontstaande, aan de 
gezondheid der werklieden geenen bijzonderen hinder kan toebrengen, dat ook deze bewerking geene 
meerdere arbeidsloonen vordert en in alle fabrijken van dezen aard kan worden aangelegt." 
Helaas is er verder niets bewaard over dit werktuig. In de aankondigingen van de veilingen (in 1879 en 
1883) werd wel een „Schulpenpletmachine" genoemd. Afgaande op deze summiere gegevens zou 
men kunnen denken aan een rosmolen, waaraan een stampwerk was verbonden in een gesloten 
(stofvrije) kast, zoals onder andere uit de meekrapindustrie bekend is. 

Zuiveren, malen en builen 
Het is niet geheel duidelijk uit de beschrijvingen of schulpwit van de klopbank nat dan wel droog werd 
gezeefd, om zo vooraf zoveel mogelijk ook het fijne materiaal te scheiden. In de inventarissen komen 
meestal grote aantallen zeven voor, maar die kunnen ook later in het proces zijn gebruikt. Echter de 
aanwezigheid van loodacetaat (zonder uitwassen dus) zou bezwaarlijk hebben kunnen zijn voor de 
stabiliteit van de verven. 

Nadat het grove en grovere lood op de klopbank uitgezocht en gezeefd was, bleef er loodwit met fijn 
verdeeld lood over. Het lood moest worden verwijderd, omdat het de kleur bedierf (grijs worden) en 
aan de veel te grove deeltjes in het loodwit, deeltjes van meer dan 50 micrometer, werden gescheiden. 
Bovendien werden de deeltjes erg hard door de aanwezigheid van (basisch) loodacetaat. Dit alles zal er 
toe hebben geleid, dat men al vroeg naar een methode gezocht heeft om de deeltjesgrootte te 
verminderen. Droog malen was wel mogelijk toen men de kollermolen (kantstenen of fijnmolen met 
legger en twee lopers) had, maar voor het afscheiden van stro, hout, loodacetaat en lood was het beter 
om te „wassen", d.w.z. het materiaal van de klopbank in water op te nemen. In alle inventarissen werd 
een aantal kuipen en tobben vermeld, die onder andere hebben gediend om het loodwit in water te 
kunnen opnemen en te laten bezinken. Later zullen bij grote productie gemetselde bakken worden 
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gebruikt. Het stro, hout, e.d. kwam dan opdrijven, het lood bezonk snel naar de bodem, loodacetaat 
loste in water op en met het zo gezuiverde materiaal kon men verder werken. Men liet het loodwit 
daarna zich afzetten en vervolgens werd er nog een paar maal gewassen. Ook was het dan mogelijk 
verzwaring, zoals gemalen marmer, krijt of zwaarspaat toe te voegen en de kleur te corrigeren met 
indigo, Berlijnsblauw of beenzwart om geel (van loodoxide) te compenseren. Men zal dan hebben 
gemerkt, dat het natmalen gemakkelijker was, niet alleen door het verwijderen van het in water 
oplosbare loodacetaat, maar ook met de verdeling over de horizontale maalstenen en het in de hand 
houden van de temperatuur (loodwit ontleedt bij betrekkelijk lage temperatuur, boven circa 90°C). 
In het algemeen vond men drie paar horizontale maalsteentjes, die in cascade stonden opgesteld. In 
veel gevallen werd slechts met één paar gemalen. Daartussen waren dus de kuipen voor de opslag 
nodig. 
Er zijn aanwijzingen dat de maalstenen hiervoor speciaal werden aangepast, namelijk kleiner dan voor 
andere processen en op een speciale manier gebild (gegroefd). In sommige documenten werden ze 
aangemerkt als „steentjes". Het gevolg was dat men een fijner en zachter loodwit kreeg. 

Van Vuurst schreef reeds: „De eene fabrijk munt wel eens boven de andere in witheid uit, maar dit is 
meerendeels aan de ligging van de fabrijken in onze gewezten, aan het minder of meerder zuiver water, 
ook wel aan het jaargetijde, waarin men het loodwit bereidt, en vooral aan het droogen van hetzelve 
toe te schrijven". 
Door de beperkte hoeveelheid kracht die de ros- of windmolen kon leveren, was het nodig om de 
maalstenen na elkaar te gebruiken. Er waren mogelijkheden om de apparaten in en uit te schakelen. 
Het ontbreken van voldoende kracht was de reden, dat men de omstandigheden in zo'n fabriek pas 
kon verbeteren na het invoeren van de stoommachine. Ook waren er geen effectieve filters voor stof. 

Na het malen werd de slurry gezeefd en het grove materiaal werd teruggevoerd. Bij Ter Meulen zal het 
suspenderen uitgevoerd zijn in kuipen in de loods, terwijl op het achterste deel van het erf, de kleine 
molen stond. In de plattegrond van 1816 is maar één molen aangegeven; we moeten dus aannemen, 
dat alles enige malen - en dan met bijstellen voor elke doorgang, dus één paar stenen - nat werd 
gemalen. Omdat er in 1814 slechts twee paarden waren, vermoeden we, dat er met één windmolen is 
gewerkt. 
Na de laatste keer malen kreeg men een dikke pap, terwijl het vaste materiaal zacht aanvoelde. Was de 
viscositeit (= dichtheid) lager en dus met meer water, dan liet men het loodwit bezinken (wellicht 
dienden de vormkuipen daarvoor) en het water weglopen naar de afvoer; de natte koek op de bodem, 
die 25 tot 40 gew.% water bevatte, werd in ongeglazuurde konische potten geschept. Op een zogeheten 
vormwagen werden de potten naar de droogkasten gebracht, zoals op de tekening van De Star te zien 
is. 
De hoogte van de vormpotten varieerde van 7 tot 12,5 cm, de diameter van 8,5 tot 13 cm. Voor de 
productie van gemalen loodwit werden grotere potten gebruikt, dan voor het voor verkoop bestemde 
koekjeswit. Stuurman en Smink vermeldden echter ook plattere potten. Deze ongeglazuurde potten 
absorbeerden aan de binnenzijde water en stonden het aan de buitenkant weer af. Was het „broodje" 
voor de verkoop bestemd, dan nam men potten met een merk (in spiegelbeeld) op de bodem, en 
verpakte het in blauw papier. 
Omdat bij Ter Meulen een eest is aangegeven, was voor- of achteraf drogen mogelijk. Van Dijk gaf een 
afbeelding van een Oostenrijkse installatie, waarbij het vuur van de gietpot de „stoof verhit. Daarop 
zijn planken aangebracht, waarop broodjes loodwit konden worden (na?) gedroogd. 
Het drogen van loodwit gebeurde bij voorkeur aan de lucht. Op de afbeelding van „De Star" ziet men 
de potten staan onder een afdak. In de winter was dit niet goed mogelijk: het drogen ging veel te 
langzaam. Er werd dan gedroogd met een turfvuur, waarbij de rookgassen niet in aanraking mochten 
komen met het loodwit (omzetting tot zwart loodsulfide). 
Bij het drogen trad een vrij sterke krimp op, waardoor de inhoud los kwam van de wand (daarom was 
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de konische vorm gekozen). Men kon nu de potten omdraaien, en het loodwit vrij aan de lucht sneller 
drogen. Om droog te kunnen malen mocht er niet meer dan 0,1% water aanwezig zijn. 
Op deze manier kreeg men de z.g. broodjes of koekjes. Het materiaal voor Kremser wit en voor de 
export werd als zodanig verpakt en afgeleverd. Kremser wit werd in blauw papier gewikkeld, 
vermoedelijk om de witheid extra te doen uitkomen (optisch blauwen!). 
De export was gediend met verkoop in broodjes, omdat de glans van de breuk een kenmerk was voor 
de kwaliteit, in het bijzonder of versnijding aanwezig zou kunnen zijn, wat in die tijd niet zo eenvoudig 
was vast te stellen. Het was zelfs zo belangrijk, dat het een punt uitmaakte van de handelsbesprekingen 
met Frankrijk omstreeks 1820. Later vond men uit, dat zo'n glans ook te verkrijgen was, door wat 
stijfsel toe te voegen. 
Hoe de afwerking bij Ter Meulen & Co plaats vond is onduidelijk, omdat er in 1814 geen molen met 
kantstenen was aangegeven. Misschien werd de droogmolen hiervoor ook gebruikt of heeft men het 
meestal als broodjes verkocht? 

In de industrie werden destijds de andere broodjes verzameld. Het storten in de (krui)wagens zal nog 
heel wat stof hebben gegeven en de omgeving hebben vervuild. Daarna werden ze op een kollergang 
gestort. De zware kantstenen verpulverden de broodjes, en na enige tijd werd het maalgoed op een zeef 
geschept, eventueel een roterende zeef. Verwarrend is dat zowel het malen als het zeven „builen" werd 
genoemd. Het fijne materiaal werd in vaten uit de kuiperij gedaan waarin blauw papier, waardoor het 
witte pigment witter leek, werd gelegd voor aflevering. De vaten wogen tot 1000 Amsterdamse 
ponden (circa 500 kg). 
Het grovere materiaal werd teruggestort op het bed van de kollermolen. Omdat het niet mogelijk was 
zo'n kollermolen afzonderlijk op te stellen - de afmetingen zijn enorm - was het werken hier 
bezwaarlijk; molenaar was daar een gevaarlijk beroep. Echter de zware kollermolens zijn erg lang in 
gebruik gebleven en pas heel laat door pennenmolens, die aangedreven moeten worden door een 
stoommachine, vervangen. 

Het afval 
De hele, bruikbare, potten werden voor hergebruik uitgespoeld, waarbij de resten loodwit en 
loodacetaat werden verwijderd. In Schoonhoven gebeurde dat in de haven, tot in het midden der 19e 
eeuw de gemeente dit verbood. Een analoge situatie kan men vermoeden in Bodegraven: de 
Schouwsloot. 

De verdunde oplossing van loodacetaat, uit de potten en uit het waswater, zal men lange tijd geloosd 
hebben als afvalwater. Het valt te betwijfelen of er met bijvoorbeeld een soda-oplossing, of via het 
doorblazen van koolzuur in het begin van de 19e eeuw het lood werd neergeslagen. Bovendien was het 
filtreren van fijne deeltjes nog niet voldoende ontwikkeld; men moest deze afscheiden door bezinken. 
De aanleg van een duiker onder de dijk van de Oude Rijn, waarvoor in 1815 vergunnig werd verleend, 
diende hier mogelijk ook voor. 

We kunnen vermoeden,dat in de latere 19e eeuw de voornoemde mogelijkheden werden gebruikt 
voor het maken van een tweede kwaliteit het zogenaamde Engels loodwit (winning van loodwit uit 
een loodacetaatoplossing met koolzuur of soda). 

In het algemeen werd het gebruikte water geloosd op het buitenwater, terwijl vroeger bij deze wijze 
van bewerking ook nogal veel via de vloer in de bodem onder de fabriek terecht kwam. Voor de 
nieuwe fabriek werd een duiker onder de Rijndijk aangelegd. Het is duidelijk dat dit vervuiling heeft 
gegeven. Wij vinden die thans terug, bij voorbeeld in Rotterdam: de Rotterdamse Schouwburg werd 
op het terrein van een 18e eeuwse fabriek gebouwd.24 We mogen echter niet vergeten, dat ook voor 
daken, goten, platten, etcetera lood werd gebruikt (tot midden 19e eeuw, daarna zink), waardoor met 
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het regenwater veel lood als witte corrosieproducten gestaag in de bodem terecht kwam. 
Vast afval werd verzameld en met magnesiumcarbonaat gemengd en verhit, zodat door reductie het 
lood terug kon worden gewonnen in de asbranderij. De loodvrije slak was afval. 

Situatie van de industrie in het begin van de 19e eeuw 
Het jaar 1816 was, enige jaren na de bevrijding van de Fransen, een goed jaar voor de loodwitindustrie 
in Nederland. Wel was er veel concurrentie gekomen, door de opkomst van de loodwitindustrie in 
Frankrijk, een klassiek uitvoerland voor ons loodwit, voornamelijk vanuit Rotterdam. Immers 
Chaptal, minister van Napoleon, stelde onomwonden dat de Franse inval van 1795 alle werkplaatsen 
van deze nijvere natie (d.w.z. de Verenigde Provinciën) had geopend, en alle geheime werkwijzen 
bekend waren geworden aan de Fransen.25 Daarnaast had de Engelse industrie vele markten 
bevoorraad, die dus teruggewonnen moesten worden. 
Maar ook op de eigen markt was er concurrentie van het Engelse loodwit, met een geringere dekking, 
maar lager in prijs. Dit was mogelijk omdat het proces korter duurde en er veel minder handenarbeid 
nodig was. We zien dan ook dat verschillende loodwitmakers deze weg kozen, zoals Bicker in 
Amsterdam, Coppenaal in Sloterdijk, Hoogeveen in Utrecht, later Poortman en Visser in Schiedam, 
etcetera, al dan niet naast het Oud-Hollandse proces. Bij Ter Meulen & Co is dit niet gebeurd. 
Er zijn ook verschillende octrooien en processen in Nederland gekocht en ontwikkeld (Muston, 
Watson, Hoogen, van Someren, Stratingh, Hoogeveen). Voor toepassing in pleisters en plamuren was 
de dekking geen probleem en dus het „dure" Hollandse loodwit niet per se nodig. 
De specificatie van de Genie, en daardoor voor andere Rijksdiensten, eiste dat alleen Hollands loodwit 
mocht worden geleverd; pas omstreeks 1885 wist Grève dit te doorbreken en werd Nieuw Hollands 
loodwit (kamerproces) toegelaten bij de inschrijvingen bij het departement van Koloniën. 

In 1824 werd de eerste stoommachine in de loodwitindustrie in Nederland geplaatst bij D.W. Bosch in 
's-Hertogenbosch, maar het duurde nog decennia voor een aantal andere fabrieken daartoe overging. 
Ter Meulen volgde pas in 1863. 

Uit een verzoekschrift aan de Koning uit 1829, waarbij de regeling voor teruggave of vrijstelling van 
accijns op azijn werd gevraagd, beschrijven enkele fabrikanten, waaronder Ter Meulen, de situatie 
aldus: 
„Dat zij zedert verschillende jaren tot hun leedwezen ondervinden dat het debiet van hun Fabrikaat na 
buiten 's Lands aanmerkelijk verminderd, hetgeen voornamelijk daaruit voortkomt, dat de meeste 
Landen vanwaar zij gewoon waren Commissiën te ontvangen door eigen opgerigte Fabrijken in 
hunne behoeften voorzien. 

Dat die Fabrieken wel is waar nog niet in Staat zijn hun Loodwit tot die volmaaktheid te brengen als 
de Ondergeteekenden gewoon zijn hetzelve in dit Land te fabriceeren, hetgeen dan ook nog altoos het 
Hollandse Loodwit de voorkeur boven andere heeft doen behouden. 

Dat die Fabrieken echter hun Fabricaat tot lagere prijzen maken en verkopen als de Onder
geteekenden het doen kunnen uit hoofde zij minder zware lasten en accijnssen voor hunne 
grondstoffen te betalen hebben als de Ondergeteekenden en zich dus door dat lagere prijzen een debiet 
verzekeren, hetwelk zij anders door hunne kwaliteit of ingeval de prijzen van het Hollandse Loodwit 
lager konde gesteld worden, niet hebben zouden. 

Dat zij ondervonden hebben, dat de Azijnmakers, tengevolge van de verhoging op de accijns en andere 
lasten, hunne prijzen van de Azijn hebben moeten verhogen en daarvan het noodzakelijke gevolg zijn 
moet, dat zij ook de prijzen van hun Loodwit zullen moeten verhogen of zullen moeten missen het 
weinige voordeel hetwelk zij er thans aan verdienen. 
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Dat zij voorzien, dat daardoor hun thans reeds zoo zeer bekrompen debiet na buiten's Lands nog 
meerder verminderen zal en te vreezen hebben, dat hun debiet zich alleen bepalen zal tot de 
binnenlandsche consumptie, welke niet voldoende is tot instandhouding van hunnen Fabrieken. 

Dat zij zich ten plicht achten, om alles te beproeven wat hunne in verval zijnde Fabrieken zal kunnen 
opbouwen, en hun in staat stellen zoo veele Huisgezinnen welke door hen hun bestaan vinden, voor 
eene onvermijdelijke armoede te behoeden".26 

De fabrikanten die dit adres opstelden gebruikten aanzienlijke hoeveelheden azijn, namelijk: 
Gebr. van Coppenaal & Compg. 450 à 650 vaten azijn 
P.H. Bicker 330 à 440 vaten azijn 
P. Grootes & Compg. 1300 à 1500 vaten azijn 
H. ter Meulen & Compg. 650 à 900 vaten azijn 
(één vat is één hl). 

In een brief van 1 oktober 1831 bevestigden de fabrikanten dat ze uitsluitend bierazijn van 
Amsterdamse bierbrouwerijen gebruikten. 

Het valt op dat Ter Meulen toen de op één na grootste fabrikant was, en ongeveer twee maal zo groot 
als Bicker, die 200 tot 250 ton per jaar kan hebben geproduceerd. De winsten wisselden wel, maar in 
het algemeen heeft het bedrijf in Bodegraven winst opgeleverd. De gegevens die bekend zijn uit de 
betalingen aan het Amsterdamse bedrijf, gaven dit aan. Deze gegevens hebben we verwerkt (zie pag. 71). 
Of dit uitkeringen dan wel winstdeling betreft, is niet duidelijk. De verliezen hebben betrekking op het 
beheer van Rameloos - die de fabriek moest verlaten - en betreffen vermoedelijk in hoofdzaak de 
kosten voor het octrooi (f. 600,—) en de bouw van het model waterwerk, waarop we later 
terugkomen. 

Hendrik Ter Meulen & Comp.: de nieuwe fabriek 
Het is duidelijk dat Hendrik ter Meulen & Comp, uiterlijk vóór de afloop van het huurcontract de 
fabriek in eigendom hebben gekregen. Ook hierover zijn geen gegevens bekend, omdat het gepaard is 
gegaan met de verkoop van het oude bedrijf in het dorp. De fabriek in 1815 was klein en vermoedelijk 
voornamelijk van lokale betekenis. Op de plattegrond van deze fabriek, gelegen naast het weeshuis, 
aan de straat, is aangegeven: 
„Teekening van de Loodwitfabriek op het dorp, van dezen overgebragt naar de Noordzijde in 1816". 
In de tuin van Hegt is bovendien aangetekend „dit is de zuivere lap grond, die ons nodig was", waaruit 
dus blijkt dat het terrein te klein was. 
In het archief Ter Meulen is een plattegrond aanwezig van de nieuwbouw, vermoedelijk een plan. 
Daarbij is het huis, ongeveer 15 m breed, met tuin langs de straatweg aangegeven, met links daarachter 
en naast twee „knegtshuisjes" aangebouwd. Knechts woonden meestal dicht bij het werk, ten dele te 
verklaren door het gebruik van molens: zodra er wind was, moest er worden gemalen! Bovendien was 
er in het midden van de 19e eeuw een paardenknecht, om de zeven paarden - in plaats van twee in 
1814 - te onderhouden.27 Daar achter lag een hooi- en stroberg voor de paarden. In de onmiddellijke 
omgeving werden de nodige weilanden aangekocht. 
Rechts achter het huis lag de fabriek, waarvan we mogen aannemen, dat die weliswaar groter, maar 
analoog aan de oude loods was ingericht. Deze was ongeveer 12V2 m breed en oorspronkelijk 50 m 
lang, later 80 m door een uitbouw. 
Tussen stal en fabriek lag een put met pomp, want voor de loodwitfabricage is veel water nodig. 
Omdat het terrein dicht bij de Rijn lag, was de aanvoer van lood, azijn, etc. en afvoer van loodwit 
gemakkelijk. 
Een vergunning werd afgegeven voor de aanleg van een duiker onder de Rijndijk voor de aan- en 
afvoer van water.28 
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Uit een aantekening in het archief Ter Meulen blijkt dat de fundamenten door Hubert van Dillen op 22 
juli 1815 werden afgebakend. De fabriek en het huis zijn dus in 1816 opgeleverd. Deze fabriek is tot 
1883 in gebruik gebleven. 

Voor de inrichting van deze fabriek zijn bijna geen aanwijzingen, maar uit de opmerkingen in 
Bodegraviana en van Marie van Zeggelen moeten we opmaken, dat steeds, zij het met verbeteringen, 
volgens het Oud-Hollands proces is gewerkt.29 

In 1825 werden verschillende soorten loodwit, zoals het schulpwit, van H. ter Meulen & Comp, eervol 
vermeld op de Nijverheidstentoonstelling te Haarlem. 

Het waterwerktuig 
In 1825 dienden S. Rameloos en H. ter Meulen (dus niet als Ter Meulen & Comp.) een verzoek in tot 
het verlenen van een octrooi, met de titel: 
„Werktuig door middel van hevels en kleppen werkende, hetwelk water uit diepten tot aan den 
beganen grond en hooger opvoert," waarop bij Koninklijk Besluit no. 99 van 8 december 1825 octrooi 
werd verleend.30 De achtergrond van deze uitvinding is vermoedelijk geweest de aanvoer van water 
voor de loodwitfabriek te verzekeren, maar Rameloos had deze zaak volkomen verkeerd uitgewerkt. 
Meer dan zeven jaar lang werd over deze zaak gesproken en onderhandeld, zoals blijkt uit het archief 
van het Departement van Binnenlandse Zaken, afdeling Onderwijs. 
Het uitgangspunt was niet onaantrekkelijk, want het werken met zuigers en pompen was nog niet ver 
ontwikkeld en ging met grote energieverliezen en slijtage gepaard. Door dus bijna geen bewegende 
delen in te bouwen, zou men geen bezwaren ondervinden. 
De Zuid-Nederlandse adviseur oordeelde gunstig, maar voegde er wel aan toe: „Reste cependant à 
s'assurer plus spécialement si l'invention doit il s'agie est tout à faire nouvelles et inconnu en Hollande, 
où les traveaux et connaissances en hydrolique sont prouvé si loin." 
Bij het lezen van het octrooi, dat vermoedelijk door Rameloos is geschreven, krijgt men de indruk met 
een verward denker te doen te hebben. 
De beschrijving van de uitvinding is omslachtig en is bepaald niet helder. Zo werd er geschreven over 
condenserende lucht, over veerkracht van water e.d., die onder de heersende omstandigheden geheel 
en al onmogelijk waren. In drie zeer fraaie, gekleurde tekeningen werd een voorstelling van het 
apparaat gegeven. 
„Geene theoretische berekeningen; maar vele trapsgewijze genomen beproevingen door modellen, 
waaruit de ondervinding geleerd heeft,..." schrijven de uitvinders in een naschrift. Bij het lezen kan 
men zich niet aan de indruk onttrekken, dat bij het opstellen van de octrooi-aanvraag de fantasie wat al 
te vrijelijk is gebruikt. 
Uit het vervolg blijkt evenzeer, dat de uitvinders koppig vasthielden aan het eenmaal gezegde, ondanks 
de verzekering dat zij graag zouden zien, dat anderen er verder aan mee zouden werken. 
De directeuren van de Nederlandse Huishoudelijke Maatschappij te Haarlem stelden ter plaatse een 
onderzoek in, waarbij werd nagegaan of dit apparaat voldeed aan de voorwaarden voor prijsvraag no. 
87 van 1831. Zij bekeken het gebouwde model, wat kennelijk van behoorlijke afmetingen was, omdat 
er een paard werd gebruikt voor het aandrijven. F.J. van Maanen en A.H. van der Boon Mersch - de 
laatste was hoogleraar in Leiden - waren kennelijk sterk onder de indruk, want zij rapporteerden: 
„.. wij hebben niet alleen het werktuig, zoo als het beschreven was en afgebeeld maar in verschillende 
opzigten verbeterd en vereenvoudigd bevonden. Ofschoon het werktuig, dat door twee paarden wordt 
in beweging gebragt, in geen halfjaar gebruikt was, hebben wij niet zonder verwondering gezien, dat 
de paarden zich nauwelijks even in beweging hadden gesteld, of dat er terstond eene aanzienlijke 
hoeveelheid water werd opgevoerd; welke opvoering gestadig, zonder eenig oponthoud en zelfs niet 
het minste verlies of vermindering van opgevoerd water, plaats had. De kracht van dit werktuig is 
daarenboven dusdanig, dat het water niet slechts opgevoerd wordt tot even boven den gewonen 
waterstand, maar zelfs tot eene hoogte van 12 voeten boven denzelven, waaruit het vermogen van dit 
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werktuig eenigszins kan worden opgemaakt." 
Na nog opmerkingen over de technische uitvoering te hebben gemaakt, stellen zij voor de „eerste 
Gouden Medaille" aan de uitvinders te verlenen. 
We moeten daarbij bedenken dat de octrooien in die tijd niet werden gepubliceerd en de tekst in feite 
geheim was tot de afloop. 
Ondertussen was er ten departemente de nodige aandacht geschonken aan de uitvinding. Daarbij was 
het punt van discussie of het kon worden uitgevoerd. De referendaris van de afdeling Onderwijs, Van 
E wijck, begaf zich zelfs naar Bodegraven, om een demonstratie met het - zoals Lipkens later opmerkte 
- „kostbaar opgezette model van een waterwerktuig" te zien. 
Hij ontving daar een rapport over de proeven (aanwezig in het Algemeen Rijks Archief), maar zegt 
wel: „hoe wenselijk het ware dat de paardenkracht beter en juister mögt kunnen gemeten worden". Hij 
bood ook aan meetapparatuur ter beschikking te stellen. Tegelijk vroeg hij een waterstaatsingenieur 
een rapport uit te brengen. Tenslotte legde Van Ewijck de beide rapporten voor aan de staatsraad 
Lipkens, die toen gewoonlijk octrooizaken beoordeelde, en verzocht om een rapport. Mogelijk heeft 
hij zijn Zuid-Nederlandse collega willen treffen in het geheel negatieve antwoord. In moderne termen 
vertaald, kwam hij tot de conclusie, dat de arbeid die door dit apparaat zou worden geleverd, twee 
maal de energie is, die ingevoerd wordt. We zouden dus een soort perpetuum mobile hebben. Zijn 
conclusie luidde: 
„ik van geen ander gevoelen kan zijn dan dat er alle termen bestaan om het bestuur stellig af te raden 
van zich verder met deze zaak in te laten of daar op een of andere wijze gevolg te geven, hetgeen niet 
anders dan nadeelig voor het gouvernement zouden komen uit te vallen". 
Waarom dit apparaat de indruk gaf te werken, valt thans slechts te gissen. Mogelijk zijn er 
luchtblaasjes in het water gekomen (schuimvorming) waardoor de indruk kon ontstaan dat het 
werkte. 
Uit de stukken krijgt men de indruk, dat Ter Meulen enthousiast heeft meegewerkt aan dit project, ook 
nadat Rameloos als compagnon was uitgeschakeld, maar dat het hem tenslotte duidelijk geworden is, 
dat het onmogelijk zou zijn uit te voeren. 

In 1823,1827, 1828, 1829 en 1830 werden er verliezen geleden. In de Amsterdamse balansen komt 
een aantekening voor: „Verlies door al het voorgevallene met S.R. (S. Rameloos) geheel door mij 
gedragen." In brieven uit deze periode is herhaaldelijk sprake van „den Heer S.", zonder dat op te 
maken valt, wat die mededelingen precies inhielden, wel dat alles precies werd gevolgd. In ieder geval 
moest Rameloos wegens ontoereikend beheer en daardoor onstane verliezen, de fabriek verlaten. 

De periode 1830-1848 
Hoewel Hendrik ter Meulen gekarakteriseerd werd als een gemoedelijk man, moet hij vóór 1833 de 
band met Rameloos hebben verbroken. Dit blijkt uit een akte van 1833. Hij zond zijn zoon Jan 
omstreeks die tijd naar Bodegraven om de zaak te leiden. Deze werd daarbij geholpen door Piet van 
der Neut. Maar Jan wordt ons afgeschilderd als iemand, die weinig aanleg voor zaken had, wat dus 
wel de reden zal zijn geweest dat Hendrik ter Meulen met de overige negen kinderen, zich ook in 
Bodegraven vestigde. Na nog een verlies in 1830, zien we dat de winst weer toenam, en na 1832 
redelijk was. Omdat in 1848 de bedrijven in Bodegraven en Amsterdam uit elkaar gingen, zijn daarna 
geen gegevens beschikbaar. 

Uit het boekje wat later door F.K. ter Meulen geschreven werd, komt een opgewekt familieleven naar 
voren. Het kontakt met de andere bewoners van het dorp schijnt niet groot te zijn geweest. De fabriek 
en het huis kregen een naam. Op 22 juli 1835 's morgens werd de naam „Rhodus" op de hekken 
geschilderd, en - zo vermeldde de aantekening - het eerst gezien door „ons binnenmeisje Koos Plak, 
door Vrouw Goed en Klaas Boer". De naam was gekozen, omdat volgens de klassieken, op het eiland 
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Rhodos het eerste loodwit werd gemaakt.31 

Hendrik ter Meulen heeft de omgeving uitgebouwd tot een buitenplaats, waarin een fabriek was 
gevestigd. Hoe dit is geworden kunnen we zien op de kaart van de veiling in 1879. (Zie pag. 77). 

Hendriks zoon Jan ter Meulen (1809-1896) huwde in 1840 met Christina Henriette Bohn (1806-
1892) en liet toen terzijde van de fabriek een huis bouwen: „Klein Rhodus". 

Klein Rhodus. 
Coll.: C. Hamoen, Bodegraven. 

Op 9 december 1843 nam Hendrik ter Meulen twee zoons, Jan en Herman Arent, op in het bedrijf. Er 
werd er een nieuwe vennootschapsacte gepasseerd voor notaris Wouter Zahn.32 De naam van de firma 
zou zijn: „Hendrik ter Meulen en Zonen". 
Daarbij had Hendrik ter Meulen alleen het recht tot tekenen. Daarom werd na het overlijden van 
Hendrik ter Meulen een aanvullende onderhandse akte getekend op 1 mei 1851, waarbij de bestaande 
firma werd gehandhaafd, maar Jan en Herman Arent beide bevoegd waren te tekenen.33 

De afwikkeling van de nalatenschap van Hendrik ter Meulen werd op 17 juni 1850 met een 
gedeeltelijke boedelscheiding afgesloten.34 Helaas is de beschrijving, die misschien een beschrijving 
van de inventaris van de fabriek inhield, verloren gegaan. 
Genoemd worden Jan ter Meulen, loodwitfabrikant en Hendrik Jan ter Meulen als de commissionair 
(voor loodwit) in Amsterdam; ook vonden we een omschrijving van de loodwitfabriek: 
„1. Een huis en erf staande en gelegen op den Noordzijder Polder no. 28, vijfduizend guldens. 
2. Een gebouw, ingerigt tot een loodwitmakerij met de daartoe behoorende materialen, gereed
schappen en andere voorwerpen, staande en gelegen als het voorgaande perceel door de deskundigen 
geschat op eene somma van zesduizend gulden. 
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3. Een daarbij behoorende stalling, pakhuis en knechtswoning, alles onder een dak, mede als het 
voorgaande perceel gelegen, door de deskundigen waardig geschat op eene som van tweeduizend 
vijfhonderd gulden. 
4. Een barg tot berging van stroo, etc. twee honderd gulden  

8. Het erf waarop eene azijnmakerij door den medecomparant Abraham Lambertus ter Meulen voor 
zijne bijzondere rekening is gebouwd, gelegen op den Noorderzijder Polder onder de gemeente 
Bodegraven tusschen den Rijn en den Straatweg ter grootte van vijf roeden zestig ellen ... Sectie B 
229A, geschat op honderdveertig gulden". 
De totale waarde van de vaste eigendommen was dus f. 13.700,—, exclusief inventaris, voorraden en 
weilanden. 
In deze akte komt een opsomming voor van de oudere akten van overdracht. 

De acht meerderjarige kinderen kregen elk één achtste deel, terwijl de minderjarige Willem Hendrik 
een som kreeg toegewezen, die als lening in de boedel bleef. 
Deelgenoot in deze boedel was een dochter, gehuwd met de apotheker Kornelis Douwes Dekker in 
Bodegraven. Omdat in de 19e eeuw vele apothekers bij de industrie betrokken waren, ligt het voor de 
hand dat hij zich ook met het loodwit en azijn bezighield. In 1880 zal zijn zoon de loodwitfabriek 
overnemen. In 1860 verkocht Arent Vincent Herman zijn achtste deel aan Jan. 
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De azijnmakerij 
Het blijkt dus dat er behalve de loodwitfabriek, een afzonderlijke azijnmakerij van Abraham 
Lambertus ter Meulen in bedrijf was, die aan de loodwitfabriek leverde, daarmee de algemene trend 
volgend in het midden van de 19e eeuw. Omstreeks 1840 was de methode van snelazijn bekend 
geworden, waarbij alkoholhoudende producten, zoals bier, waaraan suiker was toegevoegd, over 
beuken krullen werden geleid. 
Deze fabriek was dus wel een afzonderlijke eenheid, maar de grond waarop hij stond was eigendom 
van de boedel. 
Over de azijnfabriek zijn 1 januari 1858 mondelinge afspraken gemaakt, maar al in 1860 kwamen er 
moeilijkheden, waarbij competentiekwesties aan de orde waren. Er was sprake van verkoop van de 
fabriek, maar Abraham Lambertus stelde dat voortzetten onder bepaalde voorwaarden beter was. 
Besloten werd tenslotte dat Willem ter Meulen, als vennoot zou worden opgenomen - hij werkte daar 
reeds vanaf 1853 - en de fabrikage en boekhouding zou verzorgen terwijl Abraham Lambertus ter 
Meulen de mondelinge en schriftelijke verkoop zou behartigen.35 Nadat op 9 december 1870 A.L. ter 
Meulen de azijnmakerij verkocht had aan Willem Hendrik ter Meulen en Johannis Hugo van Oorde 
(een neef)36, volgde op 27 december een vennootschapscontract met als stille vennoot A.L. ter 
Meulen.37 De firma zal bekend staan als: „Firma A.L. ter Meulen. 

De loodwitfabriek na 1848 
Omstreeks 1860 waren er zeven of acht paarden (in 1814 twee), waarvoor een paardenstal aanwezig 
was, terwijl daarvoor de hooiberg met hooi bestemd zal zijn geweest en weilanden aangehouden 
werden. Er was een paardenknecht, Hannes, die niet alleen de paarden verzorgde, maar omdat de 
vennoten er geen verstand van hadden, zelfs de paarden kocht. Hij werd op een paardenmarkt in 
Woerden zelfs beroofd! 
De paarden werden gehouden voor transport, maar vooral om in de molen te lopen - er was dus een 
rosmolen - maak ook - zoals we zagen - om de mest, die voor de hopen bij de loodwit productie nodig 
waren. Dit kan een reden zijn geweest om zo lang te wachten een stoomketel en stoomtuig te plaatsen. 

Echter in december 1863 werd een kleine stoommachine geplaatst, dienende om „eenige maalsteenen, 
zeefen, pompen, enz" aan te drijven. De aanvraag om toestemming van de gemeente luidde: 
„Aangifte van eene Stoommachine van 4 paardenkracht dienende tot het in beweging brengen van 
molens voor het malen van Loodwit in de fabriek toebehoorende aan de Heeren Hendrik Termeulen 
en Zonen te Bodegraven. 
De stoommachine heeft eene staande stelling, is cylindervorming met dito binnenvuurkist, waarvan de 
rook, door eene vlampijp, naar de schoorsteen gaat. De ketel is voorzien van een waterpeil, peilkranen, 
stoommeter, veiligheidskleppen en eene spuikraan. 
De voeding geschiedt door eene perspomp, door de machine zelve bewogen. 
Deze stoommachine is vervaardigd in de fabriek van Alexander Chaplin & Co. te Glasgow. 

Amsterdam 21 October, 1863. 
(get.) Landré & Glinderman."38 

Op 21 februari 1878 werd een hinderwetvergunning afgegeven voor het plaatsen van een nieuwe 
stoomketel.39 

De fabriek werkte kennelijk regelmatig, want zowel in 1866 als in 1873 werkten er 13 arbeiders. 
Willem Hendrik ter Meulen had in deze jaren de technische leiding van de fabrieken en daarbij had hij 
verschillende verbeteringen aangebracht, in hoofdzaak om het stuiven van loodwit te voorkomen. 
F.P. ter Meulen tekende aan: 
„In de loodwitfabriek werden door Hendrik W. ter Meulen allerlei verbeteringen aangebracht ook 
met het oog op de gezondheid van het werkvolk. Deze was in onze fabriek (Ter Meulen & Zonen te 
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Bodegraven) veel gunstiger dan in andere loodwitfabrieken. Tegen het stuiven van het wit werden 
goede maatregelen genomen; toen één van het werkvolk wegens gedeeltelijke verlamming tijdelijke 
patiënt was in het Ziekenhuis te Utrecht, vernam hij, dat aldaar steeds één of meer arbeiders uit ééne 
zelfde naburige loodwitfabriek in behandeling waren; uit de onze (die weliswaar klein was) mocht het 
genoemde geval het eenige zijn in al de jaren van haar bestaan".40 

Het octrooi zandblazen 
Overigens was dit slechts een deel van Hendrik Willems ingenieurswerk. Zeer veel moeite heeft hij 
zich gegeven voor een project om zand los te woelen en te verwijderen. Daarbij werd met grote kracht 
een straal water op het zand onder water gericht, waarbij het zand werd verdreven. In zijn octrooi 
(Doorman no. 4449) stelde hij voor de toepassing: „Het beginsel dezer uitvinding bestaat in het 
losmaken van zand door water. 
§ 2. Opstelling der werkzaamheden, waarbij zij nuttig kan worden toegepast. De werkzaamheden 
waarbij deze uitvinding kan worden toegepast zijn van de volgende soort: 
a Het losmaken en verdrijven van zandbanken. 
b Het duiken in zand. 
c Het peilen in zand naar harde voorwerpen, bv. gezonken wrakken. 
d Het met ketens of kabels omgorden van in zand gezonken schepen. 
e Het plaatsen van fundeeringen of palen in zand. 
f Het bespoedigen in het algemeen van alle graafwerken in zand. 
g Het afbrengen van op zandbanken gestrande schepen." 

In een tekening (zie pag. 74) bij het octrooi gaf hij de verschillende apparaten aan. Daarnaast had hij 
nog verschillende verbeteringen aangebracht, waarover F.P. ter Meulen in „Willem Hendrik ter 
Meulen" berichtte. In hetzelfde boek zijn de vele vruchteloze pogingen beschreven om dit in praktijk te 
brengen, waarbij het goud van de Lutine centraal stond. Door een groot aantal omstandigheden, is dit 
bij het leven van Hendrik Willem nooit tot stand gekomen. Daarbij was zijn absolute doofheid een 
groot bezwaar: hij moest allerlei aan derden overlaten. In De Ingenieur werd een veelzeggend „In 
Memoriam" afgedrukt, waarbij hij als ingenieur geëerd werd.41 

De laatste jaren, 1879-1883 en de definitieve sluiting 
Nadat in 1878 nog de ketel in de fabriek was vernieuwd, en volgens de veiling affiche, de drijfwerken 
(voor de molens) werd eind 1879 de fabriek openbaar geveild. Dit moet dus een beslissing op korte 
termijn zijn geweest. De vermoedelijke - en dan wel urgente - reden was, dat de boedel van de erven 
Hendrik ter Meulen moest worden gescheiden. Het bleek dat 12 kinderen en kleinkinderen 
deelgerechtigd waren. Het waren: 

1. Jan ter Meulen, particulier te Delft; 
2. Mej. Henrietta Antonia ter Meulen te Bodegraven; 
3. Abraham Lambertus ter Meulen te Bodegraven; 
4. Hendrik Jan ter Meulen, Amsterdam; 
5. Ds. Hendrik Antonius van Oorde te Zwammerdam; 
6. Mej. Agatha Hermina van Oorde, ongehuwd te Zwammerdam; 
7. Kornelis Douwes Dekker, apotheker te Bodegraven (was gehuwd met Anna Petronella van 

Oorde); 
8. Jan Hugo van Oorde, azijnfabrikant, te Bodegraven; 
9. Mej. Henriette Johanna van Oorde, ongehuwd, te Bodegraven; 

10. Mej. Helena Dorothea van Oorde, ongehuwd, te Amsterdam; 
11. Pieter Boeken Jr. te Amsterdam; 
12. Henrietta Antonia Boeken, ongehuwd, te Amsterdam. 
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Verklaringen der figuren 

fig. 1. Een zandblazer, zijnde een meialen buis met spuitgaatjes; een slang voert het geperste water aan en het 
geheel hangt aan de twee kabels of ketens A, B. 

fig. 2. Hel slipanker. Het is een gewoon anker dal door den balk A in zulk een stand gehouden wordt, dat de lepel B 
altijd onder ligt, voor die lepel komt de waterhuis uit, waardoor men water in het zand kan laten vloeijen. 

fig. 3. De V vormige glazen buis van den zandaan wijzer met hel gekleurde vocht, de bo veneinden AenB staan in 
verband, elk in het bijzonder mei één der twee luchtpompjes. 

fig. 4. De zandblazer in stil water, bestaande uit twee regt buizen, die elk door een slang (bij A en B) water uit het 
zandblazende schip ontvangen; de hoek die deze buizen met elkander maken is verzetbaar, de strijkborden zijn 
duidelijkshalve niet geteekend. 

fig. 5. Een gegooten ijzeren mond voor de waterslang, ten gebruike bij het duiken in zand; de helmduiker neemt 
plaats op de plaat A, het water dat van boven of in de slang geperst wordt, spuit als een horizontale zon uit de 
ringvormige sleuf onder de kolf. De vleugels BB kunnen vrij onder de plaat A om de kolf draaien, onder de plaat A 
liggen schijf loopt; zij dienen als voelers, ook kan men aan elk een schepnet verbinden. 

fig. 6 en 7. Verklaren den stand der schepen bij het ondergronden van een gezonken schip. 

fig. 8. Een zandzuiger; A. is de wateraanvoerende en D de zandpap afvoerende buis; aan de buis B is dus de 
zuigerbuis verbonden, die naar de centrifugaal voert. 

De te verkopen landerijen en fabriek werden beschreven in een aanplakbiljet. 
In de akte voor de publieke verkoop op 17 oktober 1879 kwam onder no. 2 een inventaris van de 
fabriek voor: 
„Onder den verkoop der perceelen zijn begrepen de volgende met daarin bevindende voorwerpen tot 
uitoefening der loodwitfabriek betrekkelijk, te weten: 
Een stoommachine Ladders 
drie droogkasten Kruiwagens 
vier maalsteenen Mestvorken 
een pietmachine rieken 
een molen maal tobben 
een afwerkbank uithaalbakken 
eenige kisten en kuipen emmers 
een buil met twee onderstukken twee rolwagens 
weegschalen en balans een la(a?)twagen 
bascule met gewichten een blokwieldenwagen 
een partij broeipotten een giettafel 
hokplanken; 
Van alle welke voorwerpen de kooper echter boven en behalve de koopprijs, moet voldoen de som 
van vierduizend gulden".42 

In de affiche is nog aanvullende informatie, namelijk dat er een schulpenpletmachine was en de 
grotendeels uit koper vervaardigde stoomdroogkasten, mogelijk beide verbeterd of geconstrueerd 
door Hendrik ter Meulen. 
Vergelijken we de inventarissen van 1812 en 1816, dan is er niet zoveel gewijzigd: de stoommachine 
en de droogkasten zijn er aan toegevoegd. 
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OPENBARE YERKOÜP1XG 
rA.HT E E I T E 

STOOM-LOODWITFABRIEK 
met aanbehooren 

BEHSTEVZE^S 

1 R 1 N Ï Œ M i . 
Erf, Tuin en Uiterdijk 

T E 

GRAVEN :II 
bij opbod Vrijdag 17 October j . „ . „ 
en bij afslag Vrijdag 2-4 Oetober\ 

•telkens des voormidaags tea, 11 ure, in liet Logement „VAN HAATTEN" aldaar. 

De Notaris SPERMA WEILAND te BODEGRAVEN, is 
voornemens om ten tijde en ter plaatse voormeld, in het 
openbaar te veilen en te verkoopen: 

Eene in werking /.ijnde Slooiii-Loodwitlauriek, bestaande in 
FABRIEKSGEBOUW .»et tie zich daarin bevindende MAOHINERIËN en .Ie direct tot de fabriek behoorende 
losse Gereedschappen: voorts PAKHUIS, STAI.LIX«, K\ECIITS\Vr>M\G en BERGPLAATS voor Slroo! 
benevens HEERENIII IZI \G, EItF en TUIX; alles annex elkander, staande en gelegen te Hodegravan, aan do 
Noordzijde van- en even builen hel dorp aan den Rijks Straatweg, strekkende van ïlien weg tol hel einendem 
der verkoopers en grenzende aan de eene zijde den verkoopers en aan de andere zijde den Heere L^ Born ; 
wijders een UITERDIJK, gelegen tegenover gezegd fabrieksgebouw, strekkende van den straatweg tol aan den Rijn' 
en belend aan de eene zijde den verkoopers en aan de andere zijde den lleere H. A. Tra MELLE:*, een en 
ander Kadastraal bekend onder Sectie B 

'. 1065 Lustplaats gpool 0,0.",,60 
11)06 Huis, fabriek en erf » o„w,.>;o 
1067 Boschhakhout » 0,00,9-2 
1068 Tuin o 0,00,60 

_ 1063 gijilnnland .. 
idem " " 1064 

gijilnnland .. 
idem " " 0,01,80 

Te zamen (1,0.1.52 

De sedert onheugelijke jaren mei succes gedreven Fabriek is naar de 'eisenen van den lejjen woord inen tijd 
ingerigt, en is voorzien van een STOOMMACHINE van vier paard en kracht, rnet een voor twee jaren '" geleden 
bij;:*.: plaats ten nieuwen STOOMKETEL en verder van solide onlangs vernieuwde drijfwerken ter beweging der 
doelmatige MAALSTEENEN en SCHL'LPEXPLETMACHINE, en ook van bijzondere cri goed werkende STOOM-
DROOGKASTEIV, die grooleiideels van koper vervaardigd zijn. 

liet Ileereiilmis, hetwelk gelegen is aan- en uitzigt verleent op den Straatweg en de rivier de Rijn, bevat vier 
Benedenkamers, waarvan twee en suite, en vijl' Bovenkamers, voorts Dienslbodenkamer, groolen Zolder, Keuken, 
Kelder en verdere aemakken. 

Hct'geheel zal worden verkocht in één perceel, om te worden aanvaard bij de betaling der koopprijs, op den 
"27 \oveniher 187!) of zooveel eerder als met de verkoopers zal worden overeengekomen. 

De goederen zijn te hezigligen des Maandags en Donderdags van iedere week, van des voormiddags 40 tol 
des namiddags 5 ure, waartoe men zich vervoege hij den Heer II. A. 1V.W MELLEA te Bodegraven. 

Nadere informatici! zijn te bekomen len kantore van voornoemden Notaris SPERAA WEILAND, alwaar de 
veikoopseonditien, eigendomsbewijzen en kadastrale bescheiden intijds 1er inzage zullen liggen, .en tusschen ,tle 
veiling en afslag verlioogingen- kunnen worden gedaan, tegen gcnol van een vijfde der verhooging. 

ZEGT HET VOORT. 
Boekhandel van Wed. J. van Rossum üz„ te Bodegraven, 
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Op de veiling werd de verkoop, na een bod van f. 15.000,—, echter aangehouden. 

In de volgende winter werd een aantal landerijen geveild, die circa f. 18.000,— opbrachten. In de 
aanplakbiljetten stonden duidelijk de „Erven Hendrik ter Meulen" als verkopers vermeld. Na het 
overlijden van Abraham Lambertus op 25 juni 1880, werd daarna op 23 december de loodwitfabriek 
verkocht aan François Adrianus Gerard Douwes Dekker, loodwitfabrikant, een achterneef, zoon van 
de apotheker, voor f. 10600,—,43 Omdat op 13 januari 1881 de scheiding volgde tussen Herman 
Arent ter Meulen enerzijds en Kornelis Douwes Dekker en Jan Hugo van Oorde anderzijds, is het dus 
duidelijk dat het familiebedrijf opgehouden had te bestaan.44 

Na ruim twee jaar liet Douwes Dekker echter alles veilen. De omschrijving van de gebouwen, erven 
en de inventaris van de fabriek is praktisch ongewijzigd sinds 1879. Hij had echter de losse machines 
en gereedschappen afzonderlijk gehouden. Ze konden eventueel worden overgenomen voor 
f. 2325,—. Omdat bedongen werd dat gebouwen en inrichting tot 1 mei in gebruik bleven bij de 
verkoper, maken we op dat de fabriek in bedrijf was. Er is een verplichting de fabrieksgebouwen af te 
breken, als de inventaris niet werd overgenomen. De redenen voor deze bepaling zijn ons niet 
duidelijk. 
De gronden en gebouwen brengen samen f. 8755,— op en werden gekocht door Rudolphina Gesine 
Wilterdink, weduwe van Gerrit Jan Oort te Amsterdam.45 Op 25 april 1883 volgt de veiling van de 
werktuigen en machines.46 

Situatieschets behorende bij de openbare verkoping van 1879. 

De akte van de veiling op 25 april 1883, geeft een opsomming; de opbrengst is totaal ca. f. 1450,—. 
Meestal betreft het huishoudelijke goederen. Mogelijk staan aan het begin enkele voorwerpen uit de 
fabriek, zoals: 
div. tonnen, tobben, bakken en kuipen; 
krui-, rol- en boerenwagens; 
stampers en persen, persbak; 
gietpannen; 
twee verfmolens, schulpenbuil, werkbank; 
balansen en bascules met gewichten. 
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In de opsomming van de goederen van de laatste veiling ontbreken de meeste grote apparaten voor het 
maken van loodwit. We veronderstellen, dat deze onderhands aan collega's zijn verkocht. Zo zou de 
koperen droogkast, waarin koperen wagentjes werden gereden, vermeld in een bespreking van de 
fabricage bij Gerrit Grève, hiervan afkomstig kunnen zijn. 
Uit een brief van 21 december 1883 van Gerrit Grève aan George Birnie (Deventer) is bekend, dat het 
opruimen van de potten, meer heeft gekost dan de waarde. Voorts is bekend dat Hondorff Block & 
Braet op de verkoping heeft gekocht. 

Hiermee was dus de fabriek geliquideerd. Over de azijnzuurfabriek hebben we verder geen gegevens 
kunnen vinden. 
Met het overlijden op 3 juni 1899 van Herman Arenten op 17 juni 1901 van Willem Hendrik, werd 
de geschiedenis van deze fabriek afgesloten. 
Zoals voor zoveel fabrieken en familiebedrijven, zullen er drie oorzaken zijn aan te wijzen voor de 
noodzakelijke sluiting: 
1) het uit elkaar vallen van de familie, waardoor het benodigde kapitaal te klein werd; 
2) de investeringen voor de tijdige vernieuwingen waren onmogelijk; 
3) er waren geen of onvoldoende maatregelen getroffen om de continuïteit te verzekeren. 
Daarmee schijnt echter de loodwitindustrie in Bodegraven nog geen einde genomen te hebben. 
Immers in het Bodegraafs nieuwsblad „De Kroniek" werd in 1956 naar aanleiding van oude foto's 
vermeld: 
„De huizen (aan de Rijndijk) ... hebben lange tijd een loodasbranderij en een loodwitfabriekje 
geborgen, een industrietje, dat nog afkomstig was uit de gloriejaren van de loodwitfabriek „Rhodus".47 

Rhodus werd verbouwd, de fabriek werd, zoals bepaald, afgebroken, het huis werd in twee delen 
verdeeld, en de tuin werd het erf van een boerderij. 
Klein Rhodus zou nog blijven bestaan tot ongeveer 1960, bewoond door resp. J.A. van Gezel Grothe 
en Batelaan, waarna het ook werd afgebroken.48 

Noten: 
1. Amsterdamsche Courant, 21 en 25 augustus 1761. 
2. Gemeentearchief Amsterdam (GAA), familiearchief Ter Meulen, inv. nr. 215/58. 
3. Rijksarchief in Zuid-Holland (RAZH), Notarieel archief Bodegraven, inv. nr. 890 (notaris O.N. Tholen), 

akte 17. 
4. RAZH, Not. arch. Bodegraven, inv. nr. 890 (notaris O.N. Tholen), akte 92. 
5. RAZH, Not. arch. Bodegraven, inv. nr. 890 (notaris O.N. Tholen), akte 105. 
6. GAA, Not. arch, (notaris J. Olzati), 1809, akte 132; 

RAZH, Not, arch. Bodegraven, inv. nr. 892 (notaris O.N. Tholen), akte 89. 
7. GAA, Not. arch, (notaris H. van Varick), 1810, akte 261. 
8. Gemeentearchief Bodegraven (GAB), Register van uitgegeven patenten, 1808, 1809 en 1811. 
9. GAB, Register van uigegeven patenten, 1814. 

10. GAB, Naamrol van burgers binnen de gemeente Bodegraven, 1810. 
11. RAZH, Not. arch. Bodegraven, inv. nr. 893 (notaris O.N. Tholen), akte 26. 
12. Gemeentearchief Schiedam, Not. arch, (notaris C. Hoekwater), 22 april 1805. 
13. GAA, Not. arch (notaris H. Happé), 1812, akte 220. 
14. Zie noot 2. 
15. Zie noot 3. 
16. Gemeentearchief Schiedam, Not. archief (notaris Hoekwater), 17 juni 1807. 
17. Streekarchief Krimpenerwaard, Not. archief Schoonhoven (notaris Penning), 27 maart 1816. 
18. GAA, familiearchief Ter Meulen, inv. nr. 215/58. 
19. GAA, familiearchief Ter Meulen, inv. nr. 215/67. 
20. GAA, familiearchief Ter Meulen, inv. nr. 215/71. 
21. Voor de positie van Ter Meulen in Amsterdam, zie: De Nederlandsche Leeuw, jg. 1949,kol. 17-24,35-47; 

jg. 1950, kol 60-87 alsmede Nederlands Patriciaat, jg. 1949, p. 35-177. 
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22. Voor meer informatie over het productieproces en de activiteiten in een loodwitfabriek leze men de 
hieronder genoemde werken, waarnaar ook verwezen wordt: 
Versteeven, H.W., De loodwitindustrie en wat daarmee in verband staat, in: Schildersblad, april-mei 
1912; 
Jars, Voyages métallurgiques ou Recherches et Observations sur les mines y forges defer, la fabrication de 
l'archier etc., tome 3 (Lyon, 1774); 
Boon Mersch, A.H. van den, Waarschuwing tegen het onvoorzichtig gebruik van meststoffen uit 
loodwitfabrijken, in: Tijdschrift voor de Nijverheid, jg. 1854, p. 142; 
Handelingen van de Huish. Mij., jg. 1820, p. 545 en jg. 1821, p. 621; 
Simis, L., Grondig onderwijs in de Schilder- en Verw-kunst (Amsterdam, 1829); 
Dijk, C.M. van, Verhandeling over het loodwit (Dordrecht, 1829); 
Vuurst, W. van der, Beschrijving van de Verfwaren (Amsterdam, 1819); 
Sedlaces, F., Blattern fur Geschichte der Technik 5 (Wenen, 1938; 
Visser, C, Verkeersindustrieën in Rotterdam in de tweede helft der achttiende eeuw (Rotterdam, 1927); 
Stuurman, H.W., Loodwitpotten, loodwitmolens, loodwitindustrie, in: Westerheem, jg. 27 (1977), p. 79; 
Hout, P.C. von, artikel in Maandblad Oud-Utrecht, jg. 60 (1987), p. 191; 
Vlieger, J.H. de, Historische verfschetsen, in: Verfkroniek, jg. 26, (1953), p. 202, 229, 255, 287, 316 en 
340; 
Vlieger J.H. de, De Schoonhovense loodwitfabriek Wed. Hondorff Block & Braet, in: Historische 
Encyclopedie Krimpenerwaard, jg. 13 (1988), p. 25; 
Smink, E., artikel in: Holland, jg. 14 (1983), p. 40. 

23. Zie noot 17. 
24. Rotterdams Nieuwsblad 7, 15 en 21 november 1985. 
25. Chaptal, J.A., Chimie appliquée aux arts, tome 3 (Parijs, 1803), p. 6-7. 
26. Algemeen Rijksarchief, Archief van de Staatssecretarie, inv. nr. 3656. 
27. Meulen, F.P. ter, Bodegraviana (voor de familie), (s.l., 1920). 
28. GAA, familiearchief Ter Meulen, inv. 215/63. 
29. Zeggelen, Marie C. van, De wachter op het Groene Huis, (s.l., 1942). 
30. Staatscourant, 16 januari 1826. 
31. Zie noot 27. 
32. Staatscourant, 30 december 1843. 
33. Staatscourant, 2-3 november 1851. 
34. GAA, familiearchief Ter Meulen, inv. nr. 215/33. 
35. GAA, familiearchief Ter Meulen, inv. nr. 215/73. 
36. RAZH. Not. archief Bodegraven, inv. nr. 20 (notaris J.M. Gordon), akte 72. 
37. RAZH. Not. archief Bodegraven, inv. nr. 20 (notaris J.M. Gordon), akte 75; Staatscourant, 1870, nr. 305. 
38. Algemeen Rijksarchief, Archief Ministerie van Binnenlandse Zaken en Nijverheid, inv. nr. 952. 
39. GAB, Hinderwetvergunningen, 21 februari 1878. 
40. Zie noot 27, p. 29. 
41. Meulen, F.P., Willem Hendrik ter Meulen, (s.l., 1907). 
42. RAZH. Not. archief Bodegraven, inv. nr. 34 (notaris J.A. Sperna Wieland), akte 659 en 661. 
43. RAZH, Not. archief Bodegraven, inv. nr. 35 (notaris J.A. Sperna Weiland), akte 830. 
44. RAZH, Not. archief Bodegraven, inv. nr. 36 (notaris J.A. Sperna Weiland), akte 841. 
45. RAZH, Not. archief bodegraven, inv. nr. 38 (notaris J.A. Sperna Weiland), akte 1155-1158 en 1160. 
46. RAZH, Not. archief Bodegraven, inv. nr. 38 (notaris J.A. Sperna Weiland), akte 1195. 
47. Kroniek, 18 januari 1956. 
48. Leidsch Dagblad, 6 februari 1960. 
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Akten van indemniteit van Waarder (2)* 
door L.C1.M. Peters 

24 Aart Evertsz. Oudenhuysen en vr Emmetje Cornells van Zale en twee kinderen, Jan (4 jr), 
Sijgje C/2 JO) v a n Sluipwijk; 1728. 

25 Dirk Koelbier en vr Annigje Bekman en twee kinderen, Pieter, Swaantje, van Bodegraven; 
1728. Vertr. 

26 Claas Gosense Boer, van Hoornaar; 1729. 

27 Willem Looij, van Bodegraven; 1730. Vertr. Zegveld 12-5-?. 

28 Pieter Wittebol van de Vaart en vr Annigje Koorn, van Oudewater; 1731. Vertr. vr. 
Oudewater. 

29 Willigje Jans de Wit, van Bodegraven; 28-1-1731. 

30 Neeltje Dirks de Korte, van Kamerik; 4-2-1731. 

31 Marrigje Aalberts Jongendoorn; 8-2-1731. 

32 Willem van Sevenhove, van Zwammerdam; 18-3-1731. 

33 Arriaantje Hendriks Verlaan, van Harmeien; 15-5-1731. Vertr. Zegveld. 

34 Aaltje van Campen, van 's-Gravesloot; 3-6-1731. 

35 Pieter van der Neut en Jannigje Pieters van der Swaen, van Bodegraven; 6-7-1731. Vertr. 
Bodegraven 5-8-1742. 

36 Reijer Bloklander en vr Steintje en zn Gijsbert, van de Bree; 1731. 

37 Teunis Pieterse van der Hoeve, van Krimpen a/d Lek; 4-9-1731. Vertr. 16-12-1753. 

38 Arien Janze Boer en vr en kinderen, van Bodegraven, Sluipwijk en Zwammerdam; 23-11-
1731. Vertr. kinderen 25-8-1754. 

39 Pieter Corn, van Kempen en Cornelis Brabander, van Bodegraven; 28-9-1735. Vertr. okt. 1779. 

40 Neeltje Vreeswijk, van Bekenes; 3-10-1735. Vertr. 

41 Jan Aalbertsz. van Noort en Aaltje de Wit en drie kinderen, Geertruy, Arie, Leyntje, van 
Bekenes en Bodegraven; 1735. Vertr. Geertruy en Leyntje (Steintje). 

42 Maagje Gerrits Bendervoet, van Lopik; 1735. 
(wordt vervolgd) 

* Het eerste gedeelte van deze akten verscheen in Heemtijdinghen, 25e jaargang nr. 2 (juli 1989). 
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