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veel hooger dan te Hoogland of te Soest, zoodat die 
schippers, op deze wijze, hun eigen gezin, en misschien 
ook wel de gezinnen van vele anderen in de hoofdstad, 
zeer bevoordeelden, maar tot schade van Amsterdam. De 
bakker is echter door dezen handel niet rijk geworden; 
hij kon slechts met hulp van de Diaconie zijn levenseind 
bereiken. Dat hij op de Kleine Melm gewoond had, en daar 
het bakkers-bedrijf had uitgeoefend, heeft de man mij, 
niet lang nà 1847, zelf verhaald; ook zag ik de baktrog 
nog in zijne woning op de Bunt, doch nu dienst doende 
als kleerkast; en op de Kleine Melm was, en is misschien 
nog, de bakkers-oven, maar die toen tot andere doeleinden 
werd gebruikt. 
In de rekening der Commissie van Weldadigheid te Soest, 
over het jaar 1818, welke te vinden is in het Grootboek 
dier Commissie, leest men, in het Hoofdstuk "Wijn en 
Verkwikking", dat het brood geleverd is "door de vier 
bakkers dezer Gemeente". Het is echter niet waarschijn
lijk, dat, al waren er toen ter tijd lang niet zooveel 
als thans, er maar vier bakkers in heel Soest waren; men 
zal wellicht de kleintjes, of hen die achteraf, op Hees, 
of te Soesterberg, woonden, maar niet mede geteld hebben; 
en alléén langs den hoofdweg door de Gemeente, kan het 
getal juist geweest zijn. Nà dien tijd is de bevolking 
echter zeer toegenomen, en in evenredigheid daarmede is 
het aantal bakkerijen vermeerderd. Het Adresboek van 
Amersfoort, Baarn, en Soest, over 1891, noemt er 24 op, 
en nà dat jaar is dit cijfer zeker nog verhoogd. Zelfs 
kwam er een, in 1888, die zich banketbakker en confiseur 
noemde, namelijk W. Schoppenhaver, die het echter, naar 
ik meen, niet lang volhield; en iets later nog een 
ander, H. van Thienen, opgevolgd door van Angeren, doch 
deze beiden waren eigenlijk broodbakkers, die zich ook 
banketbakkers noemden. 

MIJN GROOTVADER 
Redactie 

Uit de "oude doos" met papieren van mijn grootvader, 
kwam onderstaande "staat van uitbetaalde arbeidsloonen" 
van 1915 te voorschijn. 
Loon per dag ƒ 1,15 of ƒ 1.—. 
Bracht men zijn eigen kruiwagen mee, dan werd dat beloond 
met 30 centen per week. 
"Boomen snoeien" 5 cent per stuk. 
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MIDDELEN VAN BESTAAN IN SOEST 
door Ds. J.J. Bos 

Tabak 

Dat de tabaks-bouw weleer in ons vaderland nogal van 
beteekenis was, is bekend. Niet alleen in Gelderland en 
Overijssel, maar ook in Utrecht, en met name rondom 
Amersfoort, werden tabaks-landen gevonden. In 1615 had 
dââr de eerste aankweeking plaats, en in 1636 waren er 
reeds meer dan 50 planters; in 1670 was dat getal tot 
120 geklommen, en in de 18de eeuw bedroeg het meer dan 
200. (v. Bemmel, Beschrijv. v. Amersf., bl. 781-790. 
Tijdschr. voor Geschied, enz. v. Utrecht, 1835, bl. 523, 


