
V A N BOEKEN E N ROUWMANTELS. 

Ter gelegenheid van haar 200-jarig bestaan heeft de firma 
Blikman en Sartorius te Amsterdam een gedenkschrift1) uitge
geven, waarvan de tekst door mejuffrouw dr. C. C. van de Graft 
is verzorgd. 

De technische uitvoering van den kwartijn is natuurlijk in over
eenstemming met de vooraanstaande plaats, die de firma onder 
de grafische bedrijven van ons land inneemt. 

Het bijzondere van den inhoud is, dat het geschiedverhaal niet 
voornamelijk op een opsomming van de luisterrijkste voorvallen 
en van de hoogste omzetgetallen steunt, doch een gedocumenteerde 
weergave van den bedrijfsgang onder den druk van het maat
schappelijk gebeuren is. Vooral door de breede bewerking der 
eerste hoofdstukken: een beschrijving der zaak en haar leiders 
in de eeuw harer opkomst, kreeg het boek ook cultuurhistorische 
waarde. In het latere tijdvak was deze wijze van bewerking 
minder gemakkelijk, soms onmogelijk door de vele aandacht 
vragende bijzonderheden van het allengs meer ingewikkeld en 
minder persoonlijk wordende bedrijfsleven. 

Een en ander zou echter geen vermelding in dit Maandblad 
rechtvaardigen, als er ook niet een merkwaardige relatie van den 
grondlegger der Amsterdamsche firma met een Utrechtsche druk
kersfamilie in ter sprake kwam. Zij toont aan, zooals ook wel uit 
andere bronnen blijkt, dat de betrekkingen tusschen de vakgenoten 
in den lande niet alleen zakelijk-schriftelijk, doch ook vriendschap-
pelijk-persoonlijk onderhouden werden. Meer dan tusschen de 
zoons en dochters van plaatselijke collega's kwamen huwelijken 
tusschen de kinderen van hier en elders werkende vakgenoten 
tot stand. De eerste zijn wellicht onder den invloed van lokale 
concurrentie-gevoelens belemmerd, de laatste door den meestal 
intern doorgebrachten leertijd van den van elders gekomen 
patroonszoon bevorderd. Ook zullen wel vriendschappelijke ver
houdingen ontstaan zijn, doordat de jonge mannen van hier en 
daar hun vak-opleiding gelijktijdig bij eenzelfden patroon hadden 
genoten. 

Nadat zijn eerste vrouw in het najaar van 1756 overleden was, 
hertrouwde de 35-jarige Hendrik Willem Dronsberg, de stichter 
der firma Blikman en Sartorius, nauwelijks een half jaar later met 
de 29-jarige Christina Hendrina Dinant te Utrecht. Zij stamde 
van moederszijde uit het Utrechtsche drukkersgeslacht der Van 
Poolsums, dat sedert het midden der 17de eeuw gedurende onge
veer honderdvijftig jaar in vijf generaties te Utrecht heeft gewerkt. 

Haar grootvader Jurriaan (1645—1696) had omstreeks 1660 
het bedrijf van den naar Amsterdam vertrokken Jan van W a e s -
berge „op de Plaets recht tegen over 't stadhuys" overgenomen. 
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Nadat de zaak zeven jaar lang door zijne weduwe met succes was 
gaande gehouden, nam hun tweede zoon Jacobus (1681-1762) in 
1697 de leiding over. Die zoon was door zijn huwelijk weer met 
de Amsterdamsche boekverkoopersfamilie Boom verwant. Tal van 
groote, typografisch "fraai en degelijk verzorgde werken, die hun 
wetenschappelijke waarde tot in den tegenwoordigen tijd gehand
haafd hebben, zijn door Jacobus uitgegeven. Van sommige perio
dieke uitgaven van plaatselijk belang, die nog in gewijzigden vorm 
bestaan, heeft hij den grondslag gelegd. 

Hun dochter Hendrina (1689-1782), de zuster van Jacobus, 
was in November 1714 in de Catharijnekerk te Utrecht getrouwd 
met Christoffel Dinant, vrijheer van Vuren en Dalem. Nadat haar 
man vóór den eersten Maart 1730 te Gorinchem overleden was, 
keerde zij in Mei 1735 naar Utrecht terug. Enkele dagen later 
deed zij afstand van de heerlijkheid Vuren en Dalem; zij zal dus 
wel gefortuneerd zijn geweest, want in 1771 bedroeg de over
drachtswaarde dezer heerlijkheid nog 103.000 gulden. 

Toch vestigde Hendrina zich als winkelierster in haar geboorte
stad. De lijst van inwoners der stad Utrecht uit 1747, het manuaal 
voor de inning der zgn. liberale gifte (2% van het vermogen, 
om de kosten van den tegenstand tegen het tijdens den Oosten-
rijkschen successie-oorlog ook in ons land opdringende Fransche 
leger te kunnen bestrijden), vermeldt: de weduwe Hendrina Dinant, 
winkelierster met twee (harer vijf) kinderen, Jacob oud dertig, 
Christina Hendrina (twintig jaar) en een dienstbode. Zij woonden 
op de Oudegracht in het huis ,,de vergulde Swaen", dat Hendrina 
eerst in huur had, maar in het najaar van 1753 heeft aangekocht. 
Waarschijnlijk heeft zij in dat pand het beroep van rouwmantel-
verhuurster uitgeoefend, want in 1807 verzocht haar schoondochter 
Helena Adriana Schroder, de weduwe van haar zoon Christoffel 
Hendrik, aan het stadsbestuur van Utrecht „om survivance van 
haar ambt als rouwmantel-verhuurster voor haar dochter Adriana." 
Verondersteld mag dus worden, dat Christoffel Hendrik zijn 
moeder in haar winkelzaak was opgevolgd. 

Merkwaardig is, dat in ,,de vergulde Swaan," toen Oudegracht 
69, nu 123, welk pand thans den naam „Blankenburgh" ten on
rechte in den gevel voert, nog altijd een filiaal van Schroder's 
manufacturenhandel gevestigd is. 

Verhuurster van rouwgoed moet in vroeger dagen wel een 
deftig en derhalve winstgevend beroep zijn geweest, de nakome
linge van een vrijheer waardig, want het stond ter begeving van 
de heeren van 't stadhuis. E. 

!) C. C. van de Graft, Lotgevallen van een Amsterdams koopmanshuis, 
1749—1949. Amsterdam [, 1949]. (292 blzn. met portrn., afbn., plattegrn. en 
facs.) 40. 
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