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V VOORD YOORAF

Als je de industriële activiteiten in Wad-
dinxveen van de laatste twee eeuwen be-
kijkt, bekruipt je het gevoel dat de Griek-
se wijsgeer Heraclitus het gelijk aan ztjn
kant heeft toen hij beweerde dat panta
rhei oftewel dat alles in beweging is. La-
ter voegden anderen daataan toe: kai
ouden menei, wat vertaald luidt: en niets
is blijvend.

In het begin van de negentiende eeuw had
Waddinxveen een zeer groot aandeel in de
landelijke papierproductie. Talrijke wind-
molens langs de Gouw e zetten Waddinx-
veen op de kaart. Voor de rerzigers die per
boot van Rotterdam naar Amsterdam voe-
ren, moeten al die molens aafi de oever van
de Gouwe een spectaculair gezicht heb-
ben opgeleverd. Van deze industriële actt-
viteit rest niets meer.
Producten van de eens zo bloeiende speel-
goedindustrie ztjn op zolders te vinden en
beginnen zelfs een museale waarde te krij-
gen. Zo was er in 2008 in het West-Fries
Museum in Hoorn een interessante tentoon-
stelling van Waddinxveens speelgoed on-
der de titel 'Speelgoed uit de polder'.
In de eerste helft van de twintigste eeuw
profileerde onze gemeente zich als 'Wad-
dinxveen Meubelstad'. Veel inwoners von-
den werk in een van de vele meubelfa-
brieken als Van Schaik en Berghuis, Mod-
derkolk en Dijs en Van Steijn. Ouderen
onder ons herinneren zich nog de ver-
schillende fluittonen die over Waddinx-
veen klonken bij het uitgaan van de fa-
brieken. Ook deze tak van industrie be-
hoort tot het verleden.

De ondertitel van het artikel Carrosserie-

fabriek Verheul lijkt het bovengeschetste
beeld te bevestigen: Opkomst en onder-
gang van een concern Verheul was tot na
de Tweede Wereldoorlog in de vervoers-
wereld een begrip. Het was een bedrijf

dat innoverende producten maakte. Zo
presenteerde het op de Automobielenten-
toonstelling van L948 in de RAI samen
met caffosseriebouwer Kromhout de zelf-
dragende VB48-buscaffosserie. Toch red-
de zo'n groot bedrijf het niet. Het glas-in-
loodraam dat het personeel bij het vijftig-
jarig bestaan heeft geschonken en dat nu
een prominente plaats in het gemeentehuis
heeft, is een van de weinige tastbare her-
inneringen aan het eens zo bloeiende be-
drijf.

We zouden de geschiedenis van Waddinx-
veen geweld aandoen, als we het brj deze
'negatieve' schets zouden laten. Onze ge-
meente kent anno 2012 een grote bedrij-
vigheid die geconcentreerd is in indus-
trieparken zoals Coenecoop. De variatie
van bedrijven is veel groter en andersoor-
tig dan vroeger. Eén branche is niet meer
dominant zoals dat tot in de jaren zesttg
van de vorige eeuw het geval was. Ook de
locatie waar de bedrijven ztch vestigen, is
veranderd. Het vervoer van de producten
gebeurt niet meer per boot via de Gouwe,
maar per auto. Ligging van de bedrijven
nabij de A 12 ts daarom voor de onderne-
mers aanffekkelijk. Kortom, orrze wljsgeer
Heraclitus heeft gelijk als hij zegt dat
alles in beweging is.

De redactie
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CARROSSERIEEABRIEK VERHEUL
Opkomst en ondergang van een concern

C. Verlooij

Het is 17 aprll 1950. Een grote groep ge-
nodigden verdringt zich voor de ingang
van de kantine van de fabriek van Verheul
aande Henegouwerweg. De kantine is fees-
telijk versierd vanwege het vijftigi arig be-
staan van de firma. Een belangrijke dag
voor het personeel van Verheul maar in
het bijzonder voor de familie. Een aantal
genodigden richt het woord tot het gezel-
schap onder wie de burgemeester van Wad-
dinxveen A. Warnaar: 'Ik maak graag ge-
bruik van de gelegenheid, die mij gebo-
den wordt om hier een enkel woord te
spreken. Het feest van de Firma Verheul
is het feest van Waddinxveen. Daarom
hebben ze vanmorgen op het gemeente-
huis de vlag gehesen, en het heeft mij ge-
noegen gedaan dat de buren van de oude
heer Verheul, en vooral ook in het Oude
dorp, waar dan toch eigenlijk de baker-
mat van de firma Verheul was gevestigd,
heel wat vlaggen uiting gegeven hebben
aaru de vreugde die Waddinxveen vandaag
bezielt nu één van de mooiste onderne-
mingen, één van haar oudste onderne-
mingen dit mooie jubileum vieren mag.'

Dirk Verheul
De bakermat van de firma Verheul is dan
wel aan de Dorpstraat, maar de oprichter
van het bedrijf, Dirk Verheul, is geen V/ad-
dinxvener. Het geslacht Verheul is sinds
ongeveer 1800 watermolenaar in de Gel-
derwoudse Polder bij Zoeterwoude. Dirk
Verheul wordt op 10 maart 1816 geboren
als tweede kind van Jan Verheul, water-
molenaar en wagenmaker, en van Jacoba
van der Sterre. Het is een groot geztn. Als
Dirk in 1892 zestien jaar wordt is net zljn
jongste zusje Sara geboren en daarmee
komt het gezin op negen kinderen. In ieder
geval is dan de tijd voor Dirk gekomen
om het huis uit te gaan en een vak te le-
ren. Op 1 maart L892 wordt Dirk uit het

bevolkingsregister geschreven naar de ge-
meente Heinenoord, gelegen aan de Oude
Maas. Vader Jan is naast watermolenaar
ook wagenmaker en dat schijnt Dirk aan-
trekkelijk te vinden. Dirk wordt in ztjn
nieuwe woonplaats ingeschreven in het
bevolkingsregister als wagenmakerknecht,
inwonend bij het gezin van Abraham Hen-
drik Lopik. De vader en grootvader van
Abram Lopik waren ook wagenmakers,
zodatDirk bij een goede leermeester komt.
Na drie jaar besluit Dirk naaÍ een andere
leermeester te gaan. In maart 1895 ver-
trekt hij naaf Bleiswijk. Ook daar zal hrj
drie jaar blijven.
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Een eigen bedrijf
In april 1898 woont Dirk Verheul als wa-
genmaker niet meer als knecht in bU

het gezinvan wageÍImaker Pieter van Schra-

vendijk in Waddinxveen. Deze wagenma-
kerij is gevestigd op de hoek van de Kerk-
weg en de Dorpsffaat. Naast Dirk werkt
ook Nicolaas Breedveld, geboren in Wil-
leskop, in de wagenmakerij. In een agra-
risch dorp zoals Waddinxveen neemt de
wagenmaker een zeer belangrijke plaats
in. Met grote vakbekwaamheid maakt hij
met relatief primitieve middelen houten
wagens, karrenwielen, malle Jannen, enz.
Om de hoek, in de Dorpstraat, heeft Arie
Littooy een wagenmakerij. Littooy over-
lijdt op 24 maafi 1900 en op 18 april
wordt ten overstaan van notaris Mr. Isaac
Molen aar de inventaris opgemaakt voor
zin weduwe, Antje Huurman. Inventaris-
sen zljn een bruikbare bron om te weten
te komen wat er in een bedrijf gebruikt
wordt en welke gereedschappen er zrjn.
Het betreft een woon- en winkelhuis, wa-
genmakerij, burgerwoonhuizen, varkens-

en andere schuren.
In de wagenmakerij: Een stoommachine,
een zaagmachine, een draaibank, enige
zagen, 24 boren, een boormachine, S€-
reedschop. Op en onder de zolder: Ge-
zaagd hout, Iepen plaatholtt, dommen,
vellingen, oude wielen, kruiwagen, dop-
howt, zaagstoel, rijtuiglemoen, eikenhout,
grenen/ en iepenhout en zes gewaterde
iepenbomen.

Dirk ziet en pakt de gelegenheid. Voor 4
gulden 50 huurt hij de wagenmakerij van
de weduwe Littooy om de wagens te ma-
ken zoals hij het voor ogen heeft. In meer
dan één opzicht is 1900 een belangrijk
jaar voor Dirk. Hij trouwt op 15 novem-
ber met Cornelia Glasbeek, een dochter
van koperslager Hendrik Glasbeek en Wil-
helmina de Boer.

Op eigen benen
In L902 wordt zoon Jan geboren. Hij is
vernoemd naaÍ zijn grootvader, de water-
molen aaÍ uit Zoeterwoude. In datzelfde

De wagenmakerij van 's-Gravendijk op de hoek Kerhueg-Dorpstraat
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Wagenmakerij aan de Dorpstraat met Dirk Verheul

Carrosseriefabriek en woonhuis aan de Dorpstraat
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jaar behaalt Dirk de eerste prijs op de in
Moordrecht gehouden Landbouwtentoon-
stelling met een Tilbury. Dirk's vakman-
schap wordt bekend en erkend onder de

boeren van Waddinxveen. De zaken gaan
zo goed dat hij de grote stap waagt. Op 4
maart 1903 koopt hij het huis en de werk-
plaats van de weduwe Littooy voor 3000
gulden. Dit bedrag leent hij van landbou-
wer Jan Frederik Heijkoop. Het huis en

de werkplaats van Dirk Verheul staan er
nog steeds en ztjn nu woonhuis en fiet-
senwinkel van Wielaard aan de Dorp-
straat. Op de tentoonstelling van de Hol-
landse Maatschappij van Landbouw in
Moordrecht van 16 en l1 augustus 1910
behaalt Dirk Verheul de tweede prij s voor
een Tilbury, een Utrechts wagentje en

twee kaasbrikken. Eén van de redenen
waarom de wagenmakerij zich kan ont-
wikkelen, is de technische vooruitgang.
Wanneer Dirk in 1900 eigenaar wordt van
de wagenmakerij is er al een stoomma-
chine aanweng. De verleende vergunnin-
gen laten de transitie zien van stoomma-
chine via benzine- en gasmotor naaÍ
elektromotor:

vervanging van de stoommachine door
een benzinemotor (1905); vervanging van
de benzinemotor door een 6 PK gasmotor
(1909); plaatsing van een 4 PK gasmotor
(1919); uitbreiding van een wagenmake-
rij met een inrichting voor machinale
houtbewerking door vervanging van een
gasmotor door 2 elektromotoren van 7,5
PK en 4 PK (1925); uitbreiding van een
wagenmakerij door het oprichten van een
smederij en het daarin plaatsen van een
elektromotor van 3 PK voor het aandrij-
ven van een fraismachine (1926); uitbrei-
ding caffosseriefabriek met bijplaatsing
van 4 elektromotoren met een gezamen-
lijk vermogen van 5,5 PK (1929).
Dat het werken met machines niet zonder
gevaar is, zal tedereen die in een houtza-
gerij heeft gewerkt, onmiddellijk beamen.
We lezen in de Rijnbode: 'De wagenma-
ker D. Verheul had het ongeluk zich zoo
hevig te verwonden bij het zagen dat hij
waarschijnlijk 3 vingers zal moeten mis-
sen. De ongelukkige werd verbonden
door Dn Bruins Slot, waarna hij per rij-
tuig naar Gouda werd vervoerd, voor ver-
dere behandeling.'

Autobus van gebroeders Buitelaar die een lijndienst hadden
tussen Boskoop en Rotterdam.
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Eén van de vele autobussen, gebouwd
ervoor poserend: J. Hoogendoorn,

Gijs de Rooij, J. Vermeulen,

in de jaren twintig met het trotse personeel
O. van DAm, Roel Teeuwen, R. Plomp,
I'{ico de Haan en H. ,".d. Heuvel.

Autobussen van Verheul ca. 1930
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Vernieuwing
De jaren verstrijken en er verandert veel
in het dorp Waddinxveen. Dit komt voor-
al in het verkeer tot uitdrukking. Over-
heersen paard en wagen nog het dorps-
beeld, af en toe wordt er een automobiel
waargenomen. De Lancra van fabrikant
De Lange, eigenaar van 'De Schoone
Haas' wordt zo bijzonder gevonden dat er
een fotoserie van gemaakt wordt. Naast
de technische en mechanische ontwikke-
ling verandert er veel op vervoersgebied.
Voor 1900 komt bijna niemand de ge-
meentegrens over, maar dat verandert
snel. Overal komen autobusdiensten op
gang. Men gaat van paardentractie over
op motorffactre. In Waddinxveen richten
de broers V/illem en Gerrit Buitel aar de
Autodienst Boskoop Rotterdam (A.B.R.)
op. De Boskoopse timmerman en begra-
fenisondernemer K. van der V/illik begint
in 1915 een buslijndienst op Leiden onder
de naam 'Vooruit'. Jan Kok en later zljn
zoon Jelle zorgen samen met de heren
Middelkoop en Hardij zeÍ voor het samen-
werkingsverband 'TRIO'. Jelle Kok breidt
de zaakenoffn uit en vormt de firma Citosa.
Op I februari 1923 zet de Fa. Wegman,
Kroon & Co. de dienst Rijnsaterwoude -

Leimuiden - Leiden op. Dit bedrijf wordt
later voortgezet onder de naam Maarse &
Kroon.

De periode 1918 tot 1925 is tevens de
overgang van de bouw van rijtuigen naar

De fabriek aan de Kleikade

voertuigen voor grootschaliger personen-
vervoer. Eén ding blijft gelijk: de opbouw
is geheel van hout. In 1925 levert Dirk
Verheul zljn eerste vijf bussen af. De ge-
broeders Buitelaar kopen een Fiat onder-
stel in Delft. Het was gebruikt door het
leger in de Eerste Wereldoorlog en het
stond in een kolenopslag. De gebroeders
gaan naar Dirk Verheul. Hij vervangt de
rjzeren banden door rubberen en hij
bouwt er een solide caffosserie op. Voor
Jan Kok bouwt Verheul een bus op een
GMC chassis. GMC staat voor General
Motors Company. Na de Eerste Wereld-
oorlog staan er veel van deze Ameri-
kaanse onderstellen tn zogenaamde mili-
taire dumps en deze komen nu vrlj voor
vredesgebruik.

Uitbreiding
De grote toename van de opdrachten en
de daarmee samenhangende snelle uit-
breiding van het personeel en machine-
park vragen om vergroting van de pro-
ductieruimte. De al maximaal uitgebouw-
de werkplaats van de wagenmakerij vol-
doet niet meer. Voor de ongeveer dertig
arbeiders is in 1927 de productieruimte
onvoldoende. Daarom wordt in 1928 be-
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sloten bouwgrond aan te kopen en een

fabriek aan de Kleikade te bouwen. De
nieuwbouw wordt in snel tempo gereali-
seerd, resulterend in een fabrieksgebouw
van ruim 2000 m2. In l93I heeft Verheul
al vierentachtig man personeel. In het ju-
bileumboek uit 1950 vinden we een be-
schrijving van Dirk Verheul: 'Wat was hij
trots op deze werkstukken, waaraan hij
zelf zoveel moeizame uren had besteed.
Wat had hij plezierig tussen zijn knechts
gestaan om een voorbeeld van werklust
en ijver te geven. Zoals steeds was hij ',s

morgens heï eerste in de werkplaats en ',.§

avonds de laatste die haar verliet. Voor
hij ging slapen, maakte hij nog een rond-
gang ter controle. Correct in alles, wekte
ongeregeldheid van anderen zijn boos-
heid op. Wie te laat kwam, kreeg een ge-
duchte uitbrander, precies eender verging
het de man die materiaal verknoeide of ge-
brek aan enthousiasme toonde. Het ge-

fronste voorhoofd en zijn verontwaardig-
de blik voorspelden dan niet veel goeds.'
In de jaren tussen 1918 en 1928 bouwt
men autobussen zoals men vrachtwagens
voor paardentractie had gemaakt: houten
vloerconstructie met houten bovenbouw.

Voor de vormgeving kijkt men naar spoor-
rijtuigen. Dikwijls wordt in verhouding
tot de wielbasis de achteroverbouw veel
te groot genomen, zodatbij volle belasting
de druk op het vooras te laag wordt Maar
ja, in die tijd was er geen Rijksdienst voor
het Wegverkeer. De houtverbindingen, die
ook bU grotere autobussen worden toe-
gepast, houden het niet lang uit. Waren de
wagens eerst kort en lagen de voor- en
achterwand dicht bij elkaa\ nu wordt de-
ze afstand steeds groter, de wagens wor-
den breder en de snelheid van de bussen
neemt toe. De houtverbindingen krijgen
het zwaar te verduren en gaan werken.
Zoon Jan Verheul heeft inmiddels in bin-
nen- en buitenland een gedegen opleiding
in de caffosseriebouw gehad, o.à. bij de
fa. Stek en bij 't Vuur in Arnhem. Hij
komt in 1924 vol nieuwe plannen in het
bedrijf waar hij reorganisaties en uitbrei-
dingen doorvoert. Naast bussen maakt
Verheul ook veel bedrijfsauto's. In 1930
wordt de oude wagenmakerij omgezet in
de N.V. Carrosseriefabriek Verheul. Een
jaar later, in 1931, treedt tweede zoon
Henk tot het bedrijf toe en wordt op 27
mei l93l benoemd tot adjunct-directeur.

dë.,ffi$:##,br:w.ffilffibg'Qg'Y-.r'ffi,,à'fnblïi$fu
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Hij heeft o.a. gewerkt in België en bij de
firma Schnitzer in Den Haag. Hij viert
ztjn entree in het bedrijf met het maken
van een caïïosserie voor een bedrijfsauto
in de vorÍn van een kip. De zaken gaan vol-
gens het bericht in de Leidsche Courant
van 22 mei 1933 goed: Bij de carrosserie-

fabriek "Verheltl" te Waddinxveen is zoo-
veel werk, dat men het tweeploegenstelsel
heeft moeten invoeren om aan alle orders
te kunnen voldoen.

Stalen carrosserie
De invoering van de wegenbelasting vormt
een grote stimulans voor de ontwikkeling
van een stalen caÍïosserie. Een laaggewicht
heeft veel voordelen: minder wegenbelas-
ting, minder brandstofverbruik, minder
bandenslij tage en meer betalende plaat-
sen op het chassis. De ontwikkeling op
lasgebied helpt mee: men gaat over op
elektrisch lassen. Chassis en caffosserie
ztjn dan nog twee gescheiden delen: de
caÍïosserie wordt aan het chassis aange-
past. Het chassis is in staat de volledige
belasting te dragen en de carrosserie dient
alleen als hulpconstructie. Deze manier
van bouwen duurt tot ongeveer 1945.
In 1937 wordt een grote order voor de
Gemeente Tram Arnhem binnengehaald.
Verheul gebruikt hiervoor een moderne,
lichte constructie. Over deze constructie
schrijft de Arnhemsche Courant: De con-
structie van de trambus is geheel in staal
uitgevoerd. Het frame bestaat uit specia-
le profielen van hoogwaardig staal, het is
elektrisch tot een geheel gelast. Men ver-
kreeg daardoor een buitengewoon sterk
geheel waardoor absolute waarborg voor
veiligheid van de passagiers wordt ver-
kregen. Bij eventuele aanrijdingen werkt
het geheel als een gepantserde doos,
waardoor de kans op persoonlijke onge-
lukken uiterst gering is.
Dirk Verheul trekt zich in de jaren dertig
wat terug uit het bedrijf: hij laat de dage-
lijkse leiding aan zin zoons over. Dirk ver-
huist naaÍ de Kerkweg waar hij in 1939
op de funderirrg van de rentenierswoning
van Koetsier een huis laat bouwen. Later

zou tot de afbraak in dit huis de Neder-
landse Middenstand Bank gehuisvest
zljn.

Verdere uitbreiding
In 1935 wordt een aanvtaag ingediend om
een fabrieksgebouw te bouwen aan de
Kleikade. In eerste instantie wordt dit door
B&W goedgekeurd. Dan valt men over
de Boskoopse aannemer. Ten eerste heeft
er geen openb are aanbesteding plaatsge-
vonden en voorts is de bouwprijs - onder
de 5000 gulden onrealistisch laag. De
Waddinxveense gemeente-architect P.D.
Stuurman wijst B&V/ er op, dat deze prijs
niet juist kan ztjn. Ondanks protest van
Verheul wordt de vergunning niet ver-
leend. Wat nu? De opdrachten nemen toe,
er is tweehonderd man in dienst en men
groeit uit ztjn jasje. 'Waar kan gebouwd
worden? Even wordt overwogen om Wad-
dinxveen te verlaten, maar de combinatie
Verheul en Waddinxveen heeft inmiddels
teveel naamsbekendheid. Dan wordt een
loods te koop aangeboden die gebruikt is
op de NeNijTo, ofwel de Nederlandse
Nijverheid Tentoonstelling in Rotterdam.
Voor 20.000 gulden wordt Verheul eige-
naar. Nu nog het terrein waar de loods
neergezet kan worden. Aan drie voor-
waarden moest het voldoen. Het moet ge-
makkelijk bereikbaaf zljn, dus aan of vlak-
bij grote verkeerswegen. Voorts niet in de
bebouwde kom of vlakbu een school en
tenslotte moet het in die gemeente gele-
gen zrjn waar het personeel woont. Het
terrein naast de Rijksweg 12, Den Haag,
Rotterdam naar Utrecht wordt gekocht en
de akte passeert op 30 december 1938 bij
notaris Van der Most.

Oorlog
Nadat duizend heipalen de grond zijn in-
gegaan, wordt de betonvloer gestort en de
spantenconstructie opgebouwd. De bouw
stagneert enorm door de langdurige win-
ter van 1939-1940. En dan wordt Neder-
land aangevallen enbezet door Duitsland.
Op 7 augustus wordt besloten de fabriek
toch maat af te bouwen en de len gte van
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de hal tot zeventig meter te beperken. Op
15 november wordt de eerste steen ge-
legd. In de zomer van I94l vordert de

Wehrmacht de fabriek. De meest wilde
verhalen doen de ronde over wat de

Duitsers in de fabriek van Verheul ver-
vaardigen. Onderdelen voor de V1 en Y2,
zo fluistert men. In ieder geval geen auto-
bussen, dat is duidelijk. Tot aan de bevrij-
ding is een aantal 'Verheul-mensen'
mooi woord, het geeft een bijzondere ver-
bondenheid weer aanwezig op het fa-
brieksterrein. Met lede ogen moeten z|j
toezten hoe de fabriek wordt leeggeroofd
en hoe er een rayage wordt aangericht.
Meermalen dient de fabriek als enorme
slaapzaal voor de onfortuinlijken, opge-
pikt tijdens razzia's. Soms meer dan dui-
zend. De Verheul-wacht helpt mensen

ontsnappen of verbergen, bijvoorbeeld in
de schoorstenen van de centrale verwar-
ming. Dan breekt Dolle Dinsdag aan en

de Duitsers nemen de benen. Dtezelfde
middagbezetten Henk Verheul, Jan Vene-
ma, Siem Pille, Henk van de Hulst, Arie
Hilgers, Jo Slinger en anderen de fabriek.
Helaas. De Duitsers komen terug. Dirk
Verheul laat de tekst 'Vrij Holland' op de
gevel van zljn huis aan de Kerkweg zet-
ten. Uiteraard wel na de bevrijding.

Naoorlogse periode
De nieuwe fabriek A moet zo snel moge-
luk hersteld en ingericht worden. 1) Veel
materiaal was ondergebracht bU slager
Storre en bij bakker Verheul. Het perso-
neel toont enorme tnzet om het bedrijf er
weer bovenop te helpen. In de oorlogsja-

1) t, fubri"k A aan de Henegouwerweg worden de grote autobusseries gebouwd. De oor-
spronkelijke vestiging aan de Kleikade, waar kleinere aantallen touringcars worden
gebouwd, heet fabriek B. Op 25 november 1955 wordt in Apeldoorn fabriek C geopend.
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ren is de grondslag gelegd voor de zeLf-

dragende autobusconstructie, waarmee
Verheul een grote voorsprong op andere
caffosseriefabrieken kan nemen. De zelf-
dragende constructie kan een revolutie in
de carrosseriebouw genoemd worden. Er
is geen afzonderlijk chassis meer, maaÍ
een doos, waarin de motor, de overbren-
gings- en bedieningsorganen worden
ingebouwd en waaronder de wielen wor-
den geplaatst. Zo herstelt het bedrijf zich
en groeit uit tot een enorne onderneming.
In 1950 wordt het vijftigj artg bestaan ge-
vierd. Een groot aantal genodigden felici-
teert op die dag de directie van Verheul in
de kantine, die voor deze gelegenheid
feestelijk is versierd. Tot besluit van het
gouden jubileum van de caÍïosseriefa-
briek Verheul wordt voor het personeel
een feest georganiseerd in Kunstmin te

Gouda. Omdat de feestzaal van Kunstmin
het grote aantal genodigden niet kan ber-
getr, wordt besloten het feest over twee
avonden te verdelen. Verdeeld over twee
feestavonden worden ruim duizend gasten
geamuseerd door voor die tijd razend
populaire artiesten als Ton Delmonte,
Tonny Boucher, Willy Vervoort, Peter
Piekos, Rodi Roeters en Heiden Wijma.

Het aanwezige personeel vermaakt zich
allerbest. De beide feestavonden duren
dan ook tot in de kleine uurtjes.
Verheul wil iets voor de 

'Waddinxveense

bevolkirg betekenen bij het bereiken van
dit hoogtepunt. Het Groene Kruisgebouw
aan de Stationsstraat wordt geschonken.
Voorw aarde is echter dat de typische 'V'
van Verheul goed aan de gevel ztchtbaaÍ
moet ztjn. Een reclamevorm die niet door
iedereen in Waddinxveen gewaardeerd kan
worden, maar dat is een ander verhaal.

Overlijden van Dirk Verheul
Tot op hoge leeftijd is Dirk Verheul be-
trokken brj het wel en wee van het bedrijf.
Na een ziekbed van enige weken overlijdt
hij op 24 mei L956 op tachtigi artge leef-
tljd. Op de dag van de begrafenis zienhon-
derden mensen onder wie familie, perso-
neel, zakemelaties en burgemeester War-
naar de lijkwagen met twaalf volgrijtuigen
fiaar de begraafplaats aan de Kerkweg gaan.
In de notulen van de algemene vergade-
ring van aandeelhouders valt te Lezen:
'Op deze eerste vergadering na de 24ste
van de Meimaand, wil ik U wijzen op de
ledige plaats in ons midden. Het was op
die datum dat onze oudste directeur, na
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een korte ziekte, overleed. Met een kort
woord willen wij hem hier gedenken. Hij
toch was in feite de grondlegger van het
bedrijf, dat, hoewel klein begonnen, tot de
huidige omvang is uitgegroeid. Al nam hij
de latere jaren niet meer actief aan de
leiding deel, toch bleef hij, tot enkele da-
gen voor zijn dood, zijn belangstelling
voor het bedrijf tonen. Zijn zo goed als
dagelijks bezoek aan de fabriek en zijn
steeds present zijn op onze vergaderingen
getuigen daarvan. Wij zullen hem allen
missen en zijn ernstig en toch ook weer
glunder gelaat helaas niet meer zien. De
herinnering aan zijn arbeidszaam leven
moge ons stimuleren in het trouw vervul-
len van onze plicht, met ernst en opge-
wektheid; daarbij zijn voorbeeld volgend,
om ook voor het bedrijfsleven, de zegen te
verwachten van Hem, die ons aller leven
leidt en Vader Verheul thans in Zijn eeu-
wige vreugde en heerlijkheid doet delen'.

Het begin Yan het einde
Uiteraard gaan de zaken na het overlijden
van Dirk door. Men werkt graag voor Ver-

heul, want de sociale voorzieningen zljn
goed. Al in 1937 is er een personeelsver-
eniging, die met de directie onderhandelt
over arbeidsvoorwaarden. In 1946 komt
er een pensioenregeling en in 1947 wordt
er een sociaal fonds in het leven geroe-
pen. In 1950 zrjn er vijfhonderd werkne-
mers. Er is een voetbalvereniging, een
schaakvereniging, een tafeltennisvereni-
ging en een toneelvereniging. Toch is er
gebrek aan goed geschoold personeel.
Reden om een eigen bedrijfsschool op te
richten. Ondanks dit initiatief wordt er
een fabriek in Apeldoorn gebouwd om
meer capaciteit en meer werknemers te
krijgen. In 1958 werken in de drie fabrie-
ken zeshonderd mensen. Bussen van
Verheul rijden overal: Zutd-Amerika,
Noord-Afrika, in heel Europa. Bij zonderc
producten zin de carrosserieën voor Am-
sterdamse rondvaarboten en camptrailers
voor oliemaatschappijen. Het verval zet
echter in: er komen minder opdrachten,
de concurrentie wordt heviger. De zelf-
standigheid van Verheul is eigenlijk in
1960 voorbij. De aandelen worden ver-

Woonhuis van Dirk Verheul aan de Kerloueg
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kocht aan AEC (Associated Equipment
Comp any Ltd), een Britse bussenbouwer.
De fabriek in Apeldoorn doet men over
aan Fiat importeur Leonard Lang. AEC
wordt overgenomen door concurrent Ley-
land en gaandeweg verdwijnt de naam
Verheul. Op 9 december 1970 slaat het
noodlot toe: 's avonds half negen wordt
door twee schoonmakers brand ontdekt.
Met twee collega's en enkele personeels-
leden die nog op kantoor aan het werk

zin, kunnen ztj zich in veiligheid stellen.
De brandweerko{psen uit Gouda, Waddinx-
veen, Boskoop, Reeuwijk, Bodegraven en
Moordrecht zljn kansloos tegen de bran-
dende fabriek waarin naast hout, lakken
en dertig autobussen voor een vuurzee
zorgen De gebouwen zrjn totaal ver-
woest. Na de brand wordt een nieuwe
fabriek gebouwd als hoofdvestiging van
British Leyland.

TASTBARE HERINNERINGEN AAN
CARRO S SERIEEABRIEK VERHEUL

C.J. van Veen

Het was ín de industriële wereld niet on-
gebruikelijk om bij de viering van een lus-
trum of een belangrijke mijlpaal een blij-
vende herinnering achter te laten in de
vorm van een kunstwerk, een gedenkraam,
een geschenk voor de relaties. Ook bij

Carrosseriefabriek Verheul was dat het
geval. In het volgende worden enkele
voorbeelden ter illustratie ge geven.

Honderdste omnibus
Na de Tweede Wereldoorlog was Verheul
nauw betrokken bij de wederopbouw van
het Nederlandse openb aar vervoer. Er werd
in het bijzonder samengewerkt met Krom-
hout Motoren Fabriek te Amsterdam. Zo
toonden ze op de RAl-tentoonstelling van
1948 een novum: de zelfdragende VB48-
buscarrosserie. Een jaar later zag Verheul
de aflevering van de honderdste omnibus
als een mijlpaal in haar geschiedenis. Om
dit feit te onderstrepen werd bij een pla-
teelfabriek in Schoonhoven een Delfts-
blauw theekannetje vervaardigd met de
tekst: Levering honderdste Verheuls Om-
nibus December L949. MU is niet bekend
of het om een unicum gaat of dat er meer-
dere exemplaren in omloop zíjn gebracht.

Vijftigiarig jubileum
In 1950 vierde Verheul groots haar vijftig-
jang bestaan. Het was in een tijd dat de
betrokkenheid van de werknemers bij hun
bedrijf zo groot was dat zij soms een blij-
vend aandenken schonken als er een jubi-
leum werd gevierd. Zo ook bij dit jubi-
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leum. Het personeel van de fabriek gaf
aan het Haarlemse atelier Bogtman dat
gespecialiseerd was in glas-in-lood- en
gebrandschilderde ramen, de opdracht
een gedenkraam te ontwelpen en te ver-
vaardigen voor de fabriek aan de Hene-
gouwerweg. Atelier Bogtman was een ge-
renommeerd bedrijf waat Willem Bogt-
man (1882-1955) samenwerkte met onder
anderen de glazeniers Nico Schrier en
Huib de Ru. Het personeel betaalde voor
het Íaam 2400 gulden. Een gigantisch be-
drag als men bedenkt dat in 1949 het bruto
uurloon van een mannelijke industriear-
beider / 1,01 bedroeg.
Het faam is een drieluik. Opvallend in het

Middenpaneel van het
gedenkraam, 1950
(collectie HGW;
foto Sjaak I'{oteboom)

middenpaneel is de figuur van Flora, de go-
din van de lente en vruchtbaarheid. Hoe-
wel deze figuur niets te maken heeft met
de metaalindustrie, is er door de ontwer-
per van het glas toch voor gekozen. Op de
website van onze vereniging lezen we
hierover: "In deze voorstelling wordt be-
nadrukt dat nijverheid leidt tot vrucht-
baarheid. Je zou kunnen zeggen dat Flora
is gekozen als symbool voor de toekomst
van het bedrijf; met het bereiken van de
leeftijd van vijftig jaar breekt voor de fa-
briek een nieuwe lente aan en dat zal moe-
ten leiden tot een grootse toekomst en een
betere wereld." De zljpanelen beelden het
verleden en het heden ran het bedrijf uit.1)

1) Uitvoerige uitleg van de voorstelling van de ramen is te vinden op:
http : I I ww w. h g w ad d i n x v e e n . n l/v erh e u l/v erh eu I ftm . htm
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Het raam bevindt zrch sinds het voorj aat
van dit j aar in het gemeentehuis van Wad-
dinxveen.
In Waddinxveen is nog een blijvende her-
innering aan het vijftigjarig jubileum van
de carrosseriefabriek. Het bedrijf schonk
ter gelegenheid hiervan een aanzienlijk
bedrag aan geld waardoor het groene-
kruisgebouw aan de Stationsstraat gerea-
liseerd kon worden. De eerste steenleg-
ging vond plaats op 10 maafi 195 1. De
grote V - het logo van Verheul - die aan
de voorgevel is aangebracht, herinnert aan
de jubileumgift.

Een jubileumuitgave?
Een particulier is in het beztt van een te-
geltableau van 34 bij 23 centimeter, be-
staande uit zes tegels met daarop de voor-
stelling van 'De Wagenbouwer anno l7l0' .

In de linker onderhoek van het tableau
staat een kist met het logo van Verheul.
Op de achterkant bevindt zich datzelfde
logo met de tekst: N.V. Auto-Industrie Ver-
heul en daaronder Gouda-Waddinxveen-
Holland. De plaatsaanduidingen bieden
enige houvast bij de datering van het ta-
bleau. In 1964 kwam door grenswrjztgin-

gen de fabriek aan de Henegouwerweg op
Gouds grondgebied te liggen. Kort daar-
nà, waarschijnlijk in 1965, ging Verheul
na verschillende overnames verder als
Leyland Motor Corporation NV. Op grond
hiervan kunnen we het tableau dateren op
1964-1965. De yraag ter gelegenheid waar-
van het tableau is gemaakt, blijft alsnog
onbeantwoord. In juni van dit j aar werd
het op marktplaats te koop aangeboden
als "jubileum uitgave van de N.V. Auto-
Industrie Verheul Gouda-Waddinxveen",
maar elk bewij s daarvoor ontbreekt tot nu
toe. Wellicht weten oud-werknemers van
Verheul wel of het tableau vervaardigd is
naar aanleiding van een jubileum of dat
we het moeten rekenen tot een relatiege-
schenk waarvan er meerdere zrjn gemaakt.

Bronnen:
http : I I nl.wikiped ra.or glwiki/
Verheul_(c onstructeur)
http : //www. c on am . info/g ezochtlinfor-
matie - over- te geltab 1 e au- v an- verheul
http : //www. hgw addinxveen. nl/
verheul/verheulftm. htm
http : //www. openb aarvervoerin
boskoop. nllbusge schiedenis/. . ./verheul

Tbgeltableau, I 964- I 965 ? (Particulier bezit)
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POST UIT HET YERLEDEN
M.V/. de Jong

In het 'Woord vooraf 'van ons vorig huar-
taaltijdschrift stelde de redactie, dat het
interessant zou zijn na te gaan wat voor
soort boodschapperu de Waddinxveners in
de beginjaren van de telefonie, zo'n hon-
derd jaar geleden, op prentbriefkaarten
schreven. De gewone man maakte de eer-
ste decennia na de aansluiting van de
telefoon daarvan namelijk geen gebruik.
Wat schreef men elkaar dan op een prent-
briffiaart? Eerlijk gezegd, meestal hele-
maal niets.
Dus zouden we het hierbij kunnen laten,
of toch niet ?

Briefkaart of brief
Met ingang van 1 januari 1871 werd bij

Koninklijk Besluit van 30 november 1870
in Nederland de briefkaart ingevoerd. De
PTT kreeg het monopolie van de uitgifte
van de briefkaarten. Oostenrijk-Hongarij e
in 1869 en Engeland in 1870 waren ons al
voorgegaan.
De briefkaart kwam er niet zonder slag of
stoot. Bij het voorstel daartoe waren er
nogal wat bezwaren, zoals beperkte ruim-
te om te schrijven en de privacy die niet
was gewaarborgd. Vóór I8l I was het ge-
bruikelijk om een brief dichtgevouwen te
verzenden. Later werd een envelop ge-
bruikt. Met het geschrevene had immers
niemand iets te maken. Toen deze 'open
kaart voor coffespondentie' voorgesteld
werd, vond men dit in eerste instantie zelfs

Drie vanuit
Waddinxveen
verzonden prentbrief-
kaarten met alleen
naamsvermelding van
de afzender(s) en
gefrankeerd met een
postzegel van I cent.
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Postzegel van 1 cent
(roepnaam: Type Viirtheim)
De afgebeelde postzegel is er één uit
een serie van zes, in de waarden van
een '/, cent (lila), I ,cent (rood) , 11 l,
cent (ultramarijn), l'lz cent ({onker-
blauw), 2 cent (bruin) en 2'lz cent
(groen) in de periode 1899- 19 I 3 aan
de postkantoren verstrekt. De postze-
gels mochten gebruikt worden tot en

met 31 december 1935. Van de I
cent postzegel werden in totaal bijna
2,3 mtljard stuks (op éénna de meest
verkochte l.{ederlandse postzegel tot
nu toe) en van de Z'h 

"ànt 
pos-tzegel

bijna I,5 miljurq stuks verkocht. De
ontwerpsr:V,an deze postzegels \ /as

J. Vtirtheim en de drukker Joh. En-
schedé &. Zonen in Haarlem.

een 'onzedelijk voorstel'. Verder moest
men het eens worden over de naam van
de kaart. Tot in de Tweede Kamer toe werd
er gediscussieerd over de namen coffespon-
dentiekaart, postkaart of briefkaart. Op 20
juli 1870 koos men uiteindelijk voor de
naam briefkaafi. Misschien was het logi-
scher geweest te kiezen voor de naam
postka aÍt, een kaart die men bij de po§!
koopt, zoals in andere landen is gedaan.l )

In de volksmond werd de briefkaart ech-
ter ook wel coffespondentiekaart of post-
kaart genoemd. De briefkaarten waren te
koop op het posthantoor en er was al een
'postzegel' van 2'lz cent op afgedrukt.

Tot de komst van de briefkaart werd er
bijna uitsluitend coffespondentie gevoerd
door middel van brieven. Op een brief tot
een maximum gewicht van 15 gram die
binnen Nederland werd verzonden, moest
men een postzegel van 5 cent plakken.
Een dure hobby ! Het gemiddelde week-
loon bedroeg in Nederland eind negentien-
de, begin twintigste eeuw ongeveer vijf gul-
den. Met andere woorden: met het week-
loon konden honderd postzegels van 5

cent gekocht worden. Hoeveel postzegels
van € 0,50 (het huidige brieftarief) kunt u
van uw 'weekloon'kopen? Een briefkaart
werd al gauw als een gemaksproduct ge-
zien: in tegenstelling tot een brief is er
geen extra papier nodig, geen envelop en
er hoeft niet gelikt te worden want de
postzegel is er al op afgedrukt. Bovendien
is het de helft goedkoper dan het yetzen-

den van een brief. Maar was dat wel zo?

3 cent in plaats van 2r l, cent
In het Koninklijk Besluit was ook be-
paald, dat voor de aanmaakkosten van de
briefkaarten een halve cent in rekening
gebracht zou worden. Dus voor een brief-
kaart van 2' lz cent moest men 3 cent beta-
len. Veel begrip voor de extra halve cent
was er niet. Ook de pers ging zich er mee
bemoeien. Zo schreef het dagblad Het Va-
derland op 13 januari l8l I al: In de eerste
week van Januarij moeten er, zoo men ons
mededeelt, reeds twee millioen briefkaar-
ten door het rijk verkocht zijn, en dit
onnoozele half-centj e hunft dus reeds

f 10.000 extra in ',s Rijks schatkist ge-
bracht.
Dit was natuurlijk niet helemaal waar,
want er waren aanmaakkosten mee ge-
moeid. De kosten van het karton, het druk-
ken en het snijden kostten in totaal 0,36
cent per kaart, zodat er voor de postenje,
een werkelijke winst van 0,I4 cent per
kaart overbleef. Toch werden de briefkaaf-
ten in grote aantallen op de post- en hulp-
kantoren verkocht, hoofdzakelijk voor bin-

1) Enkele voorbeelden:
Postkord; Engeland :

Oostenrijk: Postkarte; Polen: Karta pocztowa;
Postcard; Frankrijk: Carte postale en Rusland:

Denemarken:
Postow ajakartocka.
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nenlands gebruik. In de jaren dat de tele-
foon nog niet zo algemeen verspreid was,
was de briefk aart een populair middel
voor het overbrengen van korte berichten.
Vooral bedrijven maakten hiervan gebruik.
Pas na 15 oktober 1916 hoefde men niet
meer de halve cent extra te betalen voor
de door de PTT verstrekte briefkaarten,
maar de prijs die de erop gedrukte postze-
gel aangaf.

Prentbriefkaart
Per 1 april 1892 verloor de PTT het mo-
nopolie op de uitgifte van de briefkaafi
(formulieren). Het publiek mocht zowel
naar binnen- als buitenland 'eigen' brief-
kaarten vetzenden onder de voorwaarden
dat de afmeting en stevigheid van het pa-
pier en het opschrift overeenstemden met
de van Rijkswege uitgegeven briefkaar-
ten. "kr frankeering van 'eigen' brief-
kaarten worden daarop postzegels vastge-
hecht. " Tijdens het monopolie van de PTT
bestond er al de behoefte de briefkaarten
te voorzien van een tekst of afbeelding.

Men was echter verplicht de standaard-
briefkaafien eerst brj de PTT te kopen om
ze veÍvolgens te laten bedrukken met het
gewenste. De PTT noemde ze 'geïllu-
streerde briefkaarten' , maar de volksmond
sprak van ansichtkaarten, een leenwoord
uit het Duits . Daar was de opmars van de-
ze ansichtkaarten, in Nederland ook wel
prentbriefkaarten genoeffid, begonnen.
Aanvankelijk waren de afbeeldingen uit-
sluitend tekeningen, maar er werden steeds
meer foto's gebruikt. Ze gingen grif van
de hand en na het vetltezen van de mono-
poliepositie van de PTT in 1892 was het
hek van de dam. Vele uitgevers stortten
zrch op deze nieuwe markt. Men hoefde
niet meer gebruik te maken van de voor-
gefrankeerÉe 2'lzcent briefk aartenvan de
PTT. De prentbriefkaarten werden als
drukwerk beschouwd, op voorwaarde dat
ze geen andere geschreven tekst op de ach-
terzljde van het 'drukwerk' bevatten dan
de naam en adres van de geadresseerde en
van de afzender. Vervolgens kon de prent-
briefkaart yerzonden worden na er een
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Briefkaart verzonden op 16
en gefrankeerd met een

april 1914 vanu.it

fostzegel van 2th
Gouda naar Ubbergen bij I'{ijmegen
cent zoals voorgeschreven was.
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postzegel van 1 cent opgeplakt te hebben,
zrlnde het drukwerktarief. Dat dit een

succes was, blijkt wel uit het totaal aantal
verkochte postzegels van 1 cent: 2,3 mtl-
jard. Wilde men toch iets meer schrijven
op de (prent)briefkaart, dan moest men in
piaats ,u, 1 cent een postzegel van 2'l,
cent opplakken, want dan was het een

briefkaafi (met een afbeelding) gewor-
den. Tal van firma's lieten hun eigen brief-
kaarten met bijvoorbeeld hun naam en
adres drukken, zoals ook de zaadhandel
C. van Hemert in Waddinxveen, die zijn
bestellingen schriftelijk deed toen er nog
geen telefoon was.

ffi,,.ffiffiffiffi..ffiffi,:ffi ffif J,.1;rr;'.,ffi

ffi' :.,,ffi

Het volschrijven van een briefkaart
In de loop van de tijd veranderde de brief-
kaart nog al eens van kleur, lay-out en
posttarief (ingedrukt zegel) en wie ze al-
lemaal wil yerzamelen komt al gauw in
de richting van vierhonderd verschillen-
de. In de tijd datWaddinxveen op het tele-
foonnet aangesloten werd, begin twintig-
ste eeuw, was de briefkaart, afgedrukt op
de volgende bladzrjde, gangb aar. Ook de
niet op het postkantoor aangeschafte
briefkaart, waarop men zelf nog een post-

zegel moest plakken kreeg de schrijf-
ruimte aan de linkerkant van de adreszij-
de. Van deze 'extra' ruimte werd dankb aar
gebruik gemaakt. Toch had nog niet een
ieder genoeg schrijfruimte op de brief-
kaart. Na de briefkaart aan beide kanten
volgeschreven te hebben, werd de brief-
kaart een kwartslag gedraaid en ging men
verder met schrijven.
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BrieJkaart met opgeplakt zegel van 21/, cent, type Viirtheim, verzonden op 25 juni
l90l vanuit Waddinxveen naar 'Den Heeren Sluis & Groot te Enkhuizen.

(Jw. dw. dienaari C. van Hemert'bestelde 'per keerende post 31 /t k". stamslaboonen
en l'/z ko. stoksnijbonen.'
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Dit type brieJkaart was in juli 1905 in gebruik genomen en zoals u ziet, kon men zijn
of haar verhaal alleen op de achterkant kwijt. Naar aanleiding van het UPU

(Universal Postal Union)-congres van mei 1906 mocht per I oktober 1907 de linker-
helft van de adreszijde gebruikt worden voor correspondentie en lauam er in april

l90B een nieuwe brieJkaart uit met 'schrffiuimte' aan de linkerkant. Alle verder door
de tijd heen uitgebrachte briefkaarten behielden deze 'extra schrffiuimte'.

De 'z.o.p).' briefkaarten of hoe licht ik
de PTT op?
Door het pnJsverschil van l50Vo tussen een

binnenlandse prentbriefkaart met alleen
de afzendervermelding ( 1 cent postzegel)
en een binnenlandse briefkaaÍt met een
boo,Cschap (2t lz cent postzegel) bestond
er begrijpelijkerwij ze btj een deel van het
publiek de neigin g ztch om financiele re-
denen niet aan dit 'postzegelplak'-voor-
schrift te houden. Natuurlijk wilde men
op een prentbriefkaart graag melden dat
het mooi dan wel slecht weer was, dat
men goed was aangekomen of wanneer
men met de trein zou aankomen. Men had
gpen ztn om voor zo'fr kleine mededeling
2'lz cent in plaats van 1 cent te moeten
betalen. Dat moest toch anders kunnen?
De plaats onder de postzegel bleek zeer
geschikt te zrjn om een korte mededeling
te verbergen. Natuurlijk moest de ontvan-

ger van de prentbriefkaart met een zegel
van 1 cent erop weten, dat hij voor het
lezen van de mededeling de postzegel
moest verwijderen. Vandaar dat de afzen-
der soms de afkorting "z.o.p." (zte onder
postzegel) bij de afzendervermelding
schreef. Toen de PTT achter deze vorm
van oplichting kwam, werden allerlei mo-
gelijkheden onderuocht om dit te kunnen
voorkomen. Ook werd, om de frequentie
te bepalen, door het Hoofdbestuur van de
PTT aan een achttal postkantoren ge-
vraagd prentbriefkaarten aan een nauw-
keurig onderzoek te onderwerpen. In twee
maanden tijd werden 603 z.o.p.-gevallen
geconstateerd. De ontvangers van deze
z.o.p.-briefkaarten moesten een strafport
betalen. Tot in de jaren vijftig van de twin-
tigste eeuw zou z.o.p.-fraude blijven voor-
komen.
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VAI{ WAAR DIE, NAAMOOO
C.J. van Veen

In de rubriek 'Van waar die naam...'wordt
regelmatig de naam van een huis of een
straat verklaard die te maken heeft met de
geschiedenis van Waddinxveen. Deze keer
betreft het de naam van een gebouwtje
dat verdwenen is.

In 1823 vroeg Willem van Wiggen, kerk-
meester van de rooms-katholieke gemeen-
te aan de 'Zutd Goudkade' aan het Hoog-
heemraadschap van Schieland of hij een
'koepeltje' mocht timmeren aan de Gou-
wekant. Voor het graven van de fundering
in de kade had hij toestemming van het

Hoogheemraadschap nodig, wat hem op
27 mei 1823 werd verleend. Het 'koepel-
tje' was een theehuisje dat bestemd was
voor de pastoor. Het werd gebouwd in de
tuin voor de pastorie die aan de Gouwe
grensde. De tuin en de pastorie waren van
elkaar gescheiden door de Alpherwetering
waarover een ophaalbruggetje lag.
Vanaf de bouw tot de sloop sprak ieder-
een van 'het koepeltje', hoewel het acht-
kantige gebouwtje qua vorm meer weg
had van een theehuisje. Voor de pastoor
moet het daar, met de blik op de altijd
levendige Gouwe, een aangenaam verpo-
zen geweest zijn.
In 1910 kreeg het koepeltje een andere
bestemming. Het werd ingericht als uit-
leenbibliotheek van de parochie. Rondom
in het koepeltje werden planken aange-
bracht waarop de in bruin papier gekafte
boeken een plaats kregen. De uitleen was
op zondagmorgen.
In de jaren vijftig verkocht het kerkbestuur
een deel van de tuin ten behoeve van de
aanleg van de St. Victorstraat. Op dit ge-
deelte stond het koepeltje en zrjn sloop
was nabij , maar na wat schermutselingen
met de gemeente kon het bestuur "naat
eigen goeddunken" over het gebouwtje
beschikken. Voor een bedrag van vijfen-
twintighonderd gulden - door de gemeen-
te verstrekt - werd het koepeltje verplaatst
en in 1955 weer als parochiële biblio-
theek in gebruik genomen. Toen het kerk-
bestuur in I9l2 opnieuw grond aan de ge-
meente verkocht, volgde een Jaar later de
afbraak van het eens zo karakteristieke
theehuisje aan de Gouwe.

Het koepeltje in de voortuin
van de pastorie, circa 1920
( particuliere c olle ctie )
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