








Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 Het,.Wapen van IJsselstein&quot; rond 1908, daarachter het ,,nieuwe&quot; postkantoor. De registratie van 1899 liet bijna eenzelfdeverkoopcijfer zien: 17270 liter. Conclusiesover een eerste aanzet tot daling van hetdrankgebruik kunnen niet getrokkenworden, daar de cijfers niet 100%betrouwbaar zijn. Wel te controleren viel dedaling van het aantal verkooppunten van 23naar22. Erwarendusin ISjaar(vanaf deeerste drankwet) 18 verkoopadressenverdwenen. De drankwet van 1904 De regering was met het bereikte resultaatbepaald nog niet tevreden en ze besloot decontrole mogelijkheden te vergroten.Minister Kuiper ontwierp een wet die betere(strengere) voorschriften bevatte. Hetwettelijk bepaalde maximum verkooppuntenvoor gemeenten met een omvang alsIJsselstein werd vastgesteld op 14, dus nogaltijd 8 verkooppunten teveel. De namen- en omzetlijst van april 1906zieter als volgt uit: beslist voor de hand dat de aanvragers methun vrijmoedige

IJsselsteinse handelsgeestminder hebben opgegeven dan het werkelijkaantal verkochte liters. Ook in die tijd hadmen weinig behoefte aan ambtelijkepottenkijkers. Later kreeg de overheid meer greep op hetreilen en zeilen van de verkopers, doordatmen steeds zwaardere eisen koppelde aan deverkoopvergunning. De registratie van 1895leverde gegevens op die een heel ander(waarschijnlij k j ulster) beeld gaven van hetdrankgebruik te IJsselstein. De omzet van hetaantal liters sterke drank was toen gestegentot 17296 liter. Bij een bevolking van 3550inwoners betekende dat een consumptie vanbijna 5 liter per persoon per j aar (kinderenmeegerekend). In 1881 was dat nog 1,75 Hterper persoon, maar wellicht gaven deverkopers toen te lage cijfers op. De overheidwas er kennelijk in geslaagd om de verkoperstot het opgeven van de juiste omzetcijfers tedwingen. Het aantal verkooppunten wasintussen teruggelopen van 25 naar 23. 109







Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 Benschopperstraal De Klokop de hoek Nicolaas-slraatlBenschopper-straal,circa 1910.Devoorgevelvan hetpand isnogpraktischon-gewijzigd. Inde Klok, van links naar rechts: Rute Frans (Kromme Frans), Koos Tersteeg, vrouw Klomp, Ar ie Klomp en Hannes van Doorn. 112






