Verslag van de lezing gegeven
door Siety Meier op
woensdagavond 25 april 2018 in
het Stedelijk Museum.
Onderwerp van de lezing: Jan
Blanken.
Josien leidt Siety in en vertelt in
het kort iets over haar. Ze
studeerde Spaanse taal- en
letterkunde. Studeerde in 2005
als orthopedagoge. Daarnaast
houdt ze zich bezig met schrijven
en is creatief bezig. Momenteel
besteedt Siety de meeste tijd aan
het schrijven van een roman.

De dorpskerk van Bergambacht.

Zandsculptuur Jan Blanken door
Siety Meijer.
Na deze inleidende woorden
geeft Josien het woord aan Siety.
Die vertelt ons dat ze de liefde
voor geschiedenis gekregen heeft
van haar vader. De jonge Jan
Blanken verblijft tot zijn zevende
jaar in Bergambacht – de
Krimpenerwaard.

De Rotte met plattegrond van
Rotterdam.

Historische kaart
Krimpenerwaard.

Hoogheemraadschap
Krimpenerwaard.

Als Jan 7 jaar is verhuist het
gezin naar Haastrecht; daar
bezoekt hij de Franse school.

waterstaat Christiaan Brunings.
Deze had de opdracht gekregen
om een afdamming te maken van
de grote zeesluis te Muiden en
deze droog te leggen.

Oud Haastrecht
De beheersing van de Franse taal
komt hem later goed van pas
omdat de vakliteratuur in her
Frans is geschreven. De opleiding
waterbouwer gaat van vader op
zoon; in die tijd bestaan er geen
boeken waaruit de theorie
geleerd kan worden.
Jan Theunisz. Blanken was de
vader van Jan Blanken. Hij werd
in maart 1728 in Bergambacht
geboren en trouwde er op 23
februari 1755 met Niesje
Ariensdr.Blieck. Het paar kreeg
liefst tien kinderen. Jan Theunisz.
Was de officiële timmerman van
de Krimpenerwaard en was als
zodanig belast met hert
ontwerpen en bouwen van
molens, sluizen en dijken in de
polder.
Ari Blanken, een elf jaar jongere
broer van Jan Blanken, ging ook
naar de Franse kostschool en is
daarna in de leer geweest bij zijn
oom Arie Theunisz. Blanken.
Deze was aannemer in Gouda. Op
15 jarige leeftijd ging hij werken
aan de vestingwerken van
Naarden en Muiden. Na 1795
ging hij werken onder de
commissaris-inspecteur van de

Christiaan Brunings.

Grote Zeesluis te Muiden.
In 1799 werd Ari benoemd tot
directeur van de Geooctroieerde
Vervening. Hij werd vooral
bekend door zijn aandeel in het
graven van het kanaal van
Katwijk, van welke onderneming
hij een van de mede –
directeuren was. Tijdens de paar

jaren dat Lodewijk Napoleon
koning was, was Arie lid van het
Centraal Comité van Waterstaat.
Hij werkte ook mee aan de
voorbereidingen van de
droogmaking van de
Zuidplaspolder bij Rotterdam. In
1816 tenslotte werd hij benoemd
tot hoofdingenieur van de
waterstaat in Zuid – Holland. Hij
overleed op 4 mei 1824 te Gouda.
Foto Oud Gouda.

Oud haven Katwijk.

In deze tijd waren er o.a. op
Goeree Overflakkee veel
overstromingen – De
Oostenrijkse Nederlanden was
toen een Statenbond bestaande
uit 7 souvereine provinciën;
iedere provincie werd geleid door
Provinciale Staten.

Kaart van Goeree Overflakkee.
Wat betreft de politieke toestand
in de wereld was er de
Amerikaanse
onafhankelijkheidsoorlog aan de
gang waarin Engeland en
Frankrijk lijnrecht tegenover
elkaar stonden.
Katwijk – Prins Hendrikkade.

In de periode 1776 – 1777 waren
er veel waternoden; Van der
Graaff bouwt in 1780 vier
batterijen. In 1781 verhuist Jan
Blanken naar Brielle; in 1785

