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Gemeentebrandweer Waddinxveen
1870 tot 1920

De eerste apotheker van Waddinxveen

Albert van Os en de ontwikkelingen
in de papierindustrie

Redactioneel

De brandweer is tegenwoordig georganiseerd per veiligheidsregio, maar heel lang had iedere 
gemeente een eigen brandweer. In 1871,een jaar na het ontstaan van de gemeente Waddinx-
veen, kreeg ook ons dorp een eigen gemeentebrandweer. Het openingsartikel schetst een beeld 
van de organisatie van de brandbestrijding gedurende de eerste vijftig jaren. Dat was de tijd dat 
iedere manlijke inwoner tussen de 18 en 60 jaar verplicht was dienst te doen bij zijn brandweer-
afdeling en de brandspuiten nog met de hand werden bediend. 
Tot 1969 kende Waddinxveen alleen apotheekhoudende huisartsen. Voor de tweede bijdrage 
interviewde Aleid Abels D.C. (Dick) van Doorn, de eerste Waddinxveense apotheker. Zo krijgt de 
lezer ook een indruk van de ontwikkeling van de medicijnverzorging in ons dorp.
Cees Verlooij presenteerde de lezer in de eerste editie van dit jaar Albert van Os die het initiatief 
nam zijn beeld van Waddinxveen op papier te zetten. In deze editie neemt Cees Verlooij ons aan 
de hand van Albert van Os mee met het wel en wee van de Schoone Haas, vanaf de introductie 
van de papiermachine tot het einde van het bedrijf. Met de sluiting van de Schoone Haas ein-
digde ook de Waddinxveense papierindustrie.

De redactie wenst u veel leesplezier
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Deze slangenbrandspuit
uit 1901 staat in de Waddinx-

veense brandweerkazerne.
Bron: Coen Baas

Piet Smit

Gemeentebrandweer Waddinxveen
1870 tot 1920

uitvinding van Jan van der Heyden (zeventiende 
eeuw). Dit was ook het begin van een brandbestrij-
dingsorganisatie. Voor de bediening van de brand-
spuit waren immers verschillende functionarissen 
nodig die met de brandspuit konden omgaan2. De 
slangenbrandspuit werd geplaatst in een spuithuis 
in de buurt van het Huybertsverlaat aan de Nesse. 
Na de droogmaking van de Noord- en Zuidplas 
werd het grondgebied van wat later de gemeente 
Waddinxveen zou worden aanmerkelijk groter en 
steeg het aantal inwoners van ca. 1850 in 1795 
(Volkstelling Bataafse Republiek) tot ongeveer 2130 
in 18693. In die periode zal het aantal brandspui-
ten zijn uitgebreid tot de vier die er in 1870 waren. 

Brand, of liever gezegd het voorkómen daarvan, heeft altijd de aandacht
gehad van het lokale bestuur. De gemeentewet van 18511 maakte van
die aandacht een wettelijke verplichting. Toen Noord-Waddinxveen,
Zuid-Waddinxveen en Broek. in 1870 samen één gemeente Waddinxveen
gingen vormen, moest er dus een gemeentebrandweer worden opgericht.

1 Wet van 19 Junij 1851 regelende de zamenstelling, inrigting en bevoegdheid der gemeentebesturen, Stb. 85.
2 J. Versluis, Waar rook is moet vuur zijn, Het Dorp Waddinxveen, jaargang 1 editie 2 (december 1993).
3 Volkstellingen.nl. 

De Waddinxveense gemeentebrandweer ontstond 
niet zomaar. Al in 1608 werd op verzoek van de 
ambachtsbesturen van Noord-Waddinxveen, Zuid-
Waddinxveen, St. Huybertsgeregt en Bloemendaal 
door de Staten van Holland een keur, een soort 
verordening, ter voorkoming van brand vastge-
steld. 
De brandbestrijding ging in die tijd nog met 
emmers water die door een rij inwoners werd door-
gegeven vanaf een waterreservoir naar de man die 
de emmers in het vuur leegde. Helpen met blussen 
was verplicht.
Later, in 1722, financierden welgestelde inwoners 
de aankoop van een slangenbrandspuit,  een 
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Verzorgingsgebied
Een goed begrip van de brandbestrijding in een 
gemeente vraagt inzicht in de grootte van het 
verzorgingsgebied en de aard en omvang van de 
bebouwing. Het grondgebied van de gemeente 
Waddinxveen strekte zich in 1870 in noord-
zuidrichting uit over ongeveer acht kilometer van 
Boskoop (globaal de Zijde - Hoogeveenseweg) tot 
Gouda (globaal de spoorlijn Utrecht-Den Haag). 
De westgrens volgde de lijn Schravenwildertpad-
Julianalaan (verlengde van de Onderweg) tot 
Moerkapelle en vervolgens de Bredeweg. Het oos-
ten grensde aan Reeuwijk en de Bodegraafsestraat-
weg. De afstand tussen de west- en de oostgrens 
bedroeg ook ongeveer acht kilometer.
De bebouwing was divers. Er stonden onder meer 
molens, boerenhoeven (met hooi- en graanop-
slag), fabrieken en werkplaatsen waar houtbewer-
king plaatsvond (met steeds vaker stoomaandrij-
ving), smederijen en scheepswerven en uiteraard 
veel eenvoudige huisjes. Deze bebouwing was te 
vinden langs het Noordeinde, in het oude dorp, 
langs de Gouwe (Noord- en Zuidkade) en langs de 
route naar Gouda, tegenwoordig de Brugweg, de 
Zwarteweg en de Bloemendaalseweg. Buiten deze 
hoofdstructuur bestond Waddinxveen vooral uit 
landbouwgrond met een enkele boerenhoeve. 

Het aantal inwoners groeide van de eerder ge-
noemde aantal van 2130 in 1869 tot ongeveer 
6350 in 1920. De uitbreiding van de bebouwing 
werd in die periode vooral gerealiseerd door ver-
dichting van de hoofdstructuur en door bebouwing 
aan weerszijden van de Kerkweg. De wegen van de 
hoofdstructuur waren in 1870 overwegend niet of 
matig verhard.

Organisatie brandbestrijding
De eerste Verordening op de dienst der brandweer 
van de gemeente Waddinxveen stamt uit 1871. 
Daarin is te lezen dat Waddinxveen werd verdeeld 
in vier afdelingen. Het Dorp (en het Noordeinde) 
was het gebied van de eerste afdeling, de Brug en 
omgeving (inbegrepen de Noordkade en het eerste 
deel van de Zuidkade) was het domein van afde-
ling twee, de rest van de gemeente ten zuiden van 
afdeling twee werd verzorgd door afdeling drie en 
de vierde afdeling was verantwoordelijk voor het 
gebied oostelijk van de Gouwe.
Elke afdeling had een brandspuit en een onderko-
men dat als spuithuis dienstdeed. Daarin was ook 
het andere materieel, waaronder ladders, emmers 
en slangen opgeslagen.
De bronnen zijn niet altijd duidelijk over waar die 
spuithuizen waren. Van één spuithuis weten we van 

Vergelijking tussen de wer-
king en toepassing van oude 

brandspuiten en de nieuwe 
slangbrandspuiten bij het blus-
sen van een brand in een huis 

in de stad. Links de beperkte 
reikwijdte van de oude spuiten, 

rechts kunnen de brandweer-
lieden met de nieuwe lange 

slangen het huis binnengaan 
en de brandhaarden ter plekke 
bestrijden. Ets door Jan van der 

Heyden. Bron: Rijksmuseum

4 W. Verboom, Waddinxveen 750 jaar, Europese Bibliotheek Zaltbommel, 1983
5 Vergadering Brandbestuur 11 november 1915
6 Vergadering Brandbestuur 11 mei 1984
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Verboom4 dat er naast het huis aan de Nesse dat 
dienstdeed als eerste gemeentehuis, een spuithuisje 
stond. Dat zal later zijn verplaatst naar een plek 
bij het nieuwe gemeentehuis aan de Zuidkade. 
In 1915 vraagt het brandbestuur5 (daarover later 
meer) aan B en W namelijk om een verhard wiel-
spoor vanaf het spuithuis naar de Zuidkade om de 
recent aangeschafte stoombrandspuit te kunnen 
verplaatsen. En in 18946 vermeldt het brandbestuur 
de bouw van een apart spuithuis op het schoolplein 
van de school in het Dorp. Het lijkt erop dat de an-
dere spuithuizen waren ondergebracht bij inwoners 
die daarvoor ruimte beschikbaar stelden. 
De mannelijke inwoners tussen de 18 en 60 jaar 
waren verplicht dienst te doen bij hun brandweer-
afdeling. Elk jaar in mei publiceerde het college 
een lijst met daarop de personen die waren aange-
wezen als spuitgast. Het was mogelijk bezwaar te 
maken bij de raad of de plicht af te kopen (kosten 
voor leidinggevenden: f 10,- en voor de gewone 
spuitgasten: f 2,50). 
Bij elke brandweerafdeling waren onder meer pijp-
leiders, slanghouders en -bewaarders, pompers, 
waterscheppers en ladderdragers ingedeeld. Een 
afdeling stond onder leiding van een brandmeester 
en een plaatsvervangend brandmeester die in die 
functie benoemd waren door het college en werden 
gerekruteerd uit de sociale bovenlaag van het 
dorp. De burgermeester had de algemene leiding. 
Bij elke afdeling werden enkele spuitgasten aange-
wezen als leidinggevenden over een bepaald deel 
van de bemanning. Die leidinggevenden werden 
commandeurs genoemd en waren ook door het 
college benoemd. 

Uitrukken
Tegenwoordig moet de brandweer in de meeste 
gevallen binnen acht minuten aanwezig zijn op de 
plaats des onheils. Dat zat er de eerste vijftig jaar 
van de gemeentebrandweer nog niet in. Er was 
nog geen telefoon of ander communicatiemid-
del, spuitgasten moesten zich lopend verplaatsen, 
paarden moesten ingespannen worden en de 
afstand waarover de brandspuit verplaatst moest 
worden kon aanzienlijk zijn en de weg moeilijk 
begaanbaar.
Als een burger (het begin van) een brand ontdekte, 
moest hij eerst de buren waarschuwen, vervolgens 
de alarmering op gang brengen en daarna vast 
beginnen met de hulpverlening. Wekkers moesten 
de alarmeringsketen voortzetten. De formulering 
van artikel 22 van de Verordening op de dienst der 
brandweer (het alarmeringsartikel) doet vermoeden 
dat de wekkers eerst burgemeester, wethouders en 
brandmeesters alarmeerden en dat deze functio-
narissen vervolgens de rest van het brandweerper-
soneel lieten alarmeren “…door alle hun gepast 
voorkomende middelen.” Het lijkt erop dat men zo 
een moment inbouwde om te kunnen beoordelen 

of er meer brandspuiten nodig waren dan alleen 
die van de betreffende afdeling. De klok werd pas 
geluid als de politie daartoe opdracht gaf. Dat was 
het geval als alle afdelingen moesten uitrukken of 
bij ondersteuning aan een buurgemeente.
Het brandweerpersoneel moest zich melden bij 
zijn spuithuis om brandspuit en ander materieel op 
te halen en dat naar de brandhaard te brengen. 
Volgens de verordening konden aan alle burgers 
persoonlijke diensten opgedragen worden. Het is 
aannemelijk dat het leveren van paarden om de 
brandspuiten te verplaatsen onder deze diensten 
viel. 
Alle spuitgasten hadden een penning met daarop 
hun nummer. Die moesten ze inleveren bij hun 
commandeur en ze kregen hem pas terug als ze 
klaar waren met hun taak. Kwamen ze niet opda-
gen of gingen ze te vroeg weg, dan kostte dat f 2,- 
boete, voor brandmeesters en commandeurs was 
dat f 5,-. De verordening van 1871 rept nergens 
over een vergoeding voor het brandweerpersoneel. 
Het brandpiket was belast met het beveiligen van 
de brandweerinzet en de bewaring van de orde in 
het inzetgebied.
Een keer per jaar werd er per afdeling geoefend. 
Het resultaat van de oefening werd vastgelegd in 
een proces-verbaal met daarin tevens de toestand 
van het materieel. Ook na een echte brand werd er 
een proces-verbaal opgemaakt.
Aan preventie werd ook gedacht: de brandmees-
ters hielden namens burgermeester en wethouders 
toezicht op stookplaatsen en hooibergen.

Aanpassingen spuitgastenbestand
De eerste Verordening op de dienst der brandweer 
maakte een begin met de gemeentelijke organisa-
tie van de brandbestrijding maar pas in 1878 zou 
het een echte brandweerorganisatie worden. Toen 
werd na een intensieve discussie met de gemeente-
raad een nieuwe verordening van kracht.
Een belangrijke verandering was de aanpassing 
van het aantal spuitgasten. De inzet voor brand-
bestrijding was verplicht en werd tot dan toe niet 
vergoed. Te veel personeel leek daarom 
geen probleem, maar het tegendeel 
bleek. Bij brand waren er veel 
spuitgasten die alleen maar in 
de weg liepen en zo voor onrust 
zorgden. Het verbod op de ver-
koop van drank in de onmid-
dellijke omgeving van de brand 
was dan ook geen overbodige 
maatregel. Daarom werd nog eens 
goed naar de werkelijke behoefte aan 
personeel. Dat leidde tot de organisatie weergege-
ven in het kader.

Maar men regelde meer. Zo kreeg iedere spuitgast 
één bepaalde functie teneinde de individuele vak-

Brandweerpenning
uit Rotterdam

(wijk 2, nummer 30)
ca 1825-1875.

Bron:
Museum Rotterdam 
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bekwaamheid te kunnen verbeteren. De penning 
die hij bij brand (of brandoefening) bij zijn com-
mandeur moest inleveren en weer terugkreeg als 
hij klaar was, gaf zijn functie aan. Verandering van 
functie moest worden goedgekeurd door het col-
lege. De brandmeesters en commandeurs kregen 
een functionele hoed met voor elke afdeling de 
functieaanduiding in een eigen kleurencombinatie.

Verder begreep het zuinige Waddinxveense ge-
meentebestuur dat een vergoeding onvermijdelijk 
was. Werkgevers betaalden immers niet voor de 
gemiste uren bij de vervulling van de brandweer-
plicht. De spuitgasten kregen daarom bij inzet voor 
brandbestrijding 15 cent per uur en 30 cent per 
beproeving (de jaarlijkse oefening). De wekkers 
kregen per keer 50 cent. Leidinggevenden moesten 
zich eerst tevredenstellen met de eer. Pas in 1884 
besluit het gemeentebestuur hun samen f 100,- per 
jaar vergaderkosten te vergoeden, een bedrag dat 
zij onderling moesten verdelen. Later, in 1890, 
wilde het gemeentebestuur hierop terugkomen 
maar moest na veel bezwaren vanuit het brandbe-
stuur de vergoeding blijven geven.
Pas in de verordening van 1909 valt voor het eerst 
te lezen dat de vergoedingen voor spuitgasten iets 
hoger werden. Ook paste men de vergoeding voor 
leidinggevenden aan. De f 100,- voor allen verviel 
en werd vervangen door een individuele vergoe-
ding. De opperbrandmeester ontving toen f 7,50 
als vaste vergoeding, f 2,50 per beproeving en f 
4,- per brand. Voor de (plaatsvervangend-)brand-
meesters waren die bedragen respectievelijk f 5,-, f 
1,50 en f 3,-. Voor commandeurs f 4,-,
f 1,- en f 2,-.

Brandweerorganisatie
Tot 1877 bestond de brandweer uit vier losse 
afdelingen die werden ingezet onder leiding van de 
burgemeester. Dat bleek onbevredigend omdat er 
geregeld meer dan een afdeling nodig was. De op-
lossing vond men in de aanstelling van een opper-
brandmeester die onder het gezag van het college 
leiding gaf aan de gehele brandweer. Daarnaast 

werd een brandbestuur geformeerd dat naast de 
opperbrandmeester bestond uit de brandmeesters 
en plaatsvervangend brandmeesters van de vier 
afdelingen. De eerste bijeenkomst van dit brandbe-
stuur vond plaats op 4 januari 1878. Volgens het 
vergaderreglement werd in beginsel twee keer per 
jaar vergaderd over alles wat de brandpreventie, 
de brandbestrijding en de brandweerorganisatie 
betrof. Vanaf 1878 is dus pas sprake van een min 
of meer zelfstandige Waddinxveense brandweer-
organisatie. Hoewel, voor nagenoeg elke gulden 
moest het bestuur zich wenden tot het college.
De brandpreventie beperkte zich eerst tot de 
jaarlijkse inspectie van schoorstenen, hooi- en 
korenmijten. Daarnaast moesten in de winter 
brandbijten opengehouden worden om ook dan 
te kunnen beschikken over bluswater. In de loop 
der tijd ging het brandbestuur op het gebied van 
de brandveiligheid adviseren bij de verlening van 
bouwvergunningen.
De brandbestrijding zelf veranderde de eerste 
veertig jaar niet fundamenteel. Pas in 1911, na 
drie jaar onderzoek, komt er een stoombrandspuit 
die wordt ondergebracht bij afdeling 2 en een plek 
krijgt in een spuithuis bij het toen nieuwe gemeen-
tehuis aan de Zuidkade. Die afdeling kreeg toen 

Daarnaast werd bij afdeling 1 een extra wekker voor de burgemeester ingedeeld (die woonde toen in het 
Dorp), had afdeling 2 vier extra wekkers ‘om bericht te doen aan de nummers 1, 3 en 4 op het Jaagpad’ 
en werd afdeling 3 met 6 waterscheppers uitgebreid. Bovendien versterkte men afdeling 3 met een extra 
man in algemene dienst, ingedeeld als spuitrijder omdat daar ‘niet een man en een paard zonodig bij de 
hand is’. Die waren kennelijk bij de andere afdelingen wel beschikbaar. De paarden waren nodig om de 
brandspuiten naar de plaats des onheils te brengen.
Afdeling 4 werd in 1894 uitgebreid met 4 pompers, 1 pijpleider en 1 commandeur.

Afdeling 1, 2 en 3

Pompers

Pijpleiders

Spuitverzorgers

Brandspuitpiket

Agenten bij brandpiket

Wekkers

Algemene dienst

TOTAAL

24

3

2

6

2

2

20

59

Afdeling 4

20

2

2

4

2

2

8

40
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machinisten in plaats van pompers. 
Aspecten van de brandweerorganisatie, personeel 
en materieel, vormden de belangrijkste thema’s 
tijdens de vergaderingen van het brandbestuur. 
Het ging dan vooral over personeelswisselingen en 
de voordrachten voor het benoemen van nieuwe 
leidinggevenden, de kwaliteit van het materieel en 
hoe bepaalde gebreken konden worden opgelost, 
de rapportages over de jaarlijkse beproevingen en 
over vergoedingen. Ook werden voorstellen ge-
daan voor aanpassingen van de Verordening op de 
dienst der brandweer. Zo werd de gebiedsindeling 
van de vier afdelingen al in 1878 iets aangepast 
en kreeg afdeling 2 (Brug en omgeving) ook enkele 
panden aan het Jaagpad onder haar hoede. 
Geld was natuurlijk geregeld onderwerp van 
bespreking. Naast voorstellen aan het college over 
een betere beloning (spuitgasten kregen aanvanke-
lijk voor de beproeving minder vergoeding dan ze 
bij hun werkgever moesten inleveren aan gemiste 
uren) sprak men over de verdeling van premies die 
soms aan de brandweer werden uitbetaald door 
verzekeraars of eigenaren van getroffen panden.

Afronding
De hele negentiende eeuw kent op het gebied 
van de brandbestrijding weinig ontwikkeling. Pas 

in 1911 komt er voor Waddinxveen een echte 
vernieuwing op materieelgebied met de intro-
ductie van de stoombrandspuit. Wel ontwikkelt 
de organisatie van de brandbestrijding zich. De 
gemeentewet van 1851, die de gemeente expliciet 
verantwoordelijk maakt voor de brandpreventie en 
-bestrijding en de uitwerking daarvan voor Wad-
dinxveen in 1871 met een verordening, fungeerden 
als katalysator. Deelname aan de brandbestrijding 
bleef in de besproken periode een verplichting voor 
in beginsel elke mannelijke inwoner tussen de 18 
en 60 jaar.
Het beeld dat bij de lezing van de notulen van het 
brandbestuur naar voren komt is dat brandbestrij-
ding vooral niet te veel mocht kosten. De karige 
beloning is eerder besproken en het duurde het 
vaak lang voor het college geld beschikbaar stelde 
voor broodnodige reparaties. 
Tot slot een voorval dat de lezer niet onthouden 
mag worden. Het maakt duidelijk dat claimgedrag 
niet alleen van deze tijd is. In 1895 werd er een 
klacht ingediend bij het college dat bij het blussen 
van een brand bij een zekere C. Moraal de was die 
nog buiten hing, werd vernield. Rond dit verhaal 
hing de geur van manipulatie. Het college wees de 
klacht af omdat volgens hem de brandweer geen 
blaam trof. <

Bronnen
Streekarchief Midden-Holland
0639 Archief van de gemeentelijke Brandweer te Waddinxveen 1878-1934
0637 Archief van de gemeente Waddinxveen 1870-1935

Er zijn vrijwel geen afbeeldingen van de Waddinxveense brandweer uit de besproken periode. Daarom is 
gekozen voor afbeeldingen uit andere plaatsen die een beeld geven van de brandweer uit die dagen.

Een Gouds spuithuis.
Bron: Streekarchief Midden-
Holland. Foto is ingekleurd 

door Dick-Jan Thuis.
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Dick van Doorn werd in 1941 in Rotterdam-Zuid 
geboren. Het gezin Van Doorn woonde toen aan 
de Pleinweg, tot de opening van de Van Brienen-
oordbrug een belangrijke verbindingsroute naar 
Rotterdam-Zuid. Van de oorlog herinnert hij zich 
nog de voedseldroppingen in april 1945 en de 
Canadezen die over de Pleinweg naderden via de 
Maastunnel.
In 1946 verhuisde de familie naar Sneek waar 
vader Van Doorn hoofd van een b.l.o.-school1 
werd. Dat was hij ook al van een dergelijke school 
in Rotterdam. In Sneek had Dick een ideale jeugd. 
Hij bezocht er de kleuter- en lagere school en 
vervolgens de hbs-b. In dit waterrijke deel van 
Nederland ging Dick graag met zijn vrienden 
mee het water op (veel ouders van zijn vrienden 
bezaten een boot). De familie Van Doorn ging in 
de zomervakantie altijd drie weken naar het strand, 
bijvoorbeeld naar Camperduin of Egmond aan 
Zee, terwijl zijn vrienden dan ‘moesten’ meevaren 
met hun ouders.
Na zijn eindexamen (1958) koos Van Doorn voor 
de studie farmacie. In dat jaar verhuisden zijn 

In 1969 begon D.C. (Dick) van Doorn de eerste Waddinxveense apotheek.
Tot dat jaar kende Waddinxveen alleen apotheekhoudende huisartsen. 

Aleid Abels

De eerste apotheker van Waddinxveen

ouders naar Noordwijk en werd de universiteit van 
Leiden zijn alma mater. Het eerste jaar reisde hij 
met de tram, die zelfs voor hun huis stopte. Daarna 
ging hij op kamers wonen in Leiden. 

Apotheker
In 1965 trouwde hij met Coby Visser. Haar ou-
ders waren bevriend met vader en moeder Van 
Doorn. Coby had niet alleen de kweekschool met 
hoofdakte(pabo) afgerond, maar ook de m.o.-
opleiding Nederlands. Die leverde een lesbe-
voegdheid voor het voortgezet onderwijs op. Ze 
gaf doordeweeks les op een lagere school en op 
zaterdagmorgen Nederlands op een lyceum in Den 
Haag.
Van Doorn had een studiebeurs met een rente-
loos voorschot en wilde daarom zijn studie snel 
voltooien. Wel moest hij tijdens die studie nog twee 
periodes van twee maanden in dienst. In 1960 
volgde hij gedurende twee maanden de rekruten-
opleiding in Ossendrecht. Uit die lichting werden 
ook jongens geselecteerd om naar Nieuw Guinea 
te gaan. Dat vond hij heel heftig. Hij kon na de op-

Apotheker Van Doorn met apothekersassistent Marianne van Beek

1 Het buitengewoon lager onderwijs (blo) was tot 1985 in Nederland de benaming voor onderwijs aan
  kinderen die vanwege lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicaps, leer- of gedragsproblemen of 
  -stoornissen extra zorg op school nodig hadden. Tegenwoordig heet deze onderwijsvorm speciaal onderwijs 
  (so).
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leiding gelukkig weer naar huis en verder studeren. 
Na zijn kandidaatsexamen kreeg hij in Amersfoort 
een militaire vervolgopleiding van twee maanden, 
samen met tweehonderd andere dienstplichtigen.
In 1966 studeerde hij af en aansluitend vervulde 
hij de rest van zijn dienstplicht. Hij begon met een 
opleiding tot eerste luitenant en werd daarna voor 
zestien maanden (tot halverwege 1968) geplaatst 
bij de Bloedtransfusiedienst in Amsterdam (Os-
dorp).
Zijn eerste baan vond hij bij een grote apotheek 
in de Schilderswijk te Den Haag. Hij werkte er 
anderhalf jaar en ervoer dat als een heel goede 
leerschool.

Waddinxveen
Het echtpaar Van Doorn vestigde zich in 1967 
in een flat aan de Werumeus Buninglaan. Vanuit 
Waddinxveen reisde Van Doorn eerst op en neer 
naar Amsterdam (de Bloedtransfusiedienst) en 
daarna naar de apotheek in Den Haag.
Van Doorn kende Waddinxveen al van jongs af 
aan. Zijn moeder was er opgegroeid als dochter 
van het hoofd van de christelijke school aldaar, de 
heer Clausing, en bleef later haar oude vrienden 
in Waddinxveen bezoeken: de familie Van Tol, 
eigenaar van een kaaspakhuis aan de Henegou-
werweg. De kinderen, Dick van Doorn en Jaap van 
Tol, waren ongeveer even oud. Tot op de dag van 
vandaag zijn de twee families bevriend met elkaar. 

Waddinxveen apotheekrijp
Van Doorn had al tijdens zijn diensttijd het plan 
opgevat in Waddinxveen een zelfstandige apotheek 
te beginnen. Alle huisartsen in ons dorp hadden 
toen nog een apotheek aan huis. De Koninklijke 
Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der 
Pharmacie (KNMP) had lijsten waarop plaatsen 
stonden waar een zelfstandige apotheek gevestigd 
kon worden (claimlijsten). Dat kon vanaf twaalfdui-
zend inwoners. Waddinxveen groeide toen snel en 
had in 1969 al meer dan  zestienduizend inwoners. 
Waddinxveen was dus ‘apotheekrijp’. 
Vanaf 1967 stond Van Doorn als eerste op de 
claimlijst van de KNMP en konden de besprekingen 
beginnen. Het resultaat was dat hij half november 
1969 zijn apotheek stichtte in twee gekoppelde 
drive-inwoningen aan de Prins Bernhardlaan nr. 
65. Boven ging hij met zijn gezin wonen. De lig-
ging van de nieuwe apotheek - vlakbij Souburgh 
- was heel gunstig, ook al doordat er veel parkeer-
ruimte was.
Bij de opening kreeg hij van zijn ouders een 
plastiek die zij hadden laten ontwerpen door een 
Utrechtse keramiekkunstenaar. Ze heeft altijd in de 
wachtruimte van zijn apotheek gehangen. In de 
plastiek zijn de verschillende facetten van farmacie 
verbeeld: het kruid digitalis, een weegschaal, een 
vijzel en verschillende scheikundige elementen, 

zoals H2O (water), CO2 (koolstofdioxide) en Ar 
(Argon).
Twee jaar na de start was er al meer ruimte nodig 
en werd er negentig m2 aangebouwd. Er kwam 
ook een aparte ruimte voor voorlichting en advies 
over medicijngebruik. 

Apotheek Van Doorn
In de eerste vijf jaar van zijn bestaan deden vier 
huisartsen hun apotheek over aan apotheek Van 
Doorn. Dat waren achtereenvolgens Van der Linde 
sr., De Geus, Helleman en Hemminga jr.. Pas in 
1992 volgde Blom, als laatste.
Er werkten tien tot twaalf assistentes, deels fulltime, 
deels parttime. Na hun huwelijk gingen de as-
sistentes vaak minder werken. Apothekersassistente 
werd je niet zo maar. Je moest toen aansluitend 
aan de mavo een tweejarige opleiding volgen in 
Gouda. Die werd verzorgd door apothekers van 
het departement Gouda van de KNMP. Leerlingen 
gingen twee dagen per week naar school en wek-
ten daarnaast in de apotheek. De opleiding werd 
met een staatsexamen afgesloten.
De sfeer onderling was prima. Het 10- en 25-jarig 
bestaan van de apotheek vierde het echtpaar Van 
Doorn samen met de assistentes en hun partners. 
In 1997 gingen ze allemaal een weekend naar 
Parijs en in 1994 een weekend naar Londen.
De weekend- en nachtdiensten deelde Van Doorn 
vanaf het begin met de apotheek van Boskoop. Hij 
had dan om de week weekenddienst en een hele 
week nachtdienst. In een grote stad zou dat minder 
vaak zijn geweest, maar Van Doorn gaf toch de 
voorkeur aan een kleinere plaats vanwege het 
contact met artsen en patiënten.

De plastiek die Van Doorn
van zijn ouders kreeg bij de 
opening van zijn apotheek. 

Bron: Aleid Abels

Prins Bernhardlaan 65. Bron: Dick-Jan Thuis
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Ontwikkelingen
De apotheker controleert voor de patiënt onder 
meer of voorgeschreven medicijnen gecombineerd 
kunnen worden en geeft voorlichting en advies over 
het gebruik van nieuwe medicijnen. 
Het zelf maken van medicijnen is wel veranderd. In 
1974 werd bij Apotheek Van Doorn nog ongeveer 
20% van de medicijnen zelf gemaakt. Dat waren 
bijvoorbeeld capsules, zetpillen, oogdruppels en 
poeders (waarbij een vouwmachine werd gebruikt). 
Ook werden tubes afgevuld. Pillen maakte men 
niet.
In de jaren negentig was het aandeel zelfgemaakte 
medicijnen nog maar 5 á 10%. Dat waren toen 
vooral drankjes en zalven, bijvoorbeeld voor kinde-
ren omdat voor hen nog geen kant-en-klare medi-
cijnen in lagere doseringen beschikbaar waren.
Later kwamen er veel nieuwe medicijnen bij en 
nam tevens het medicijngebruik toe.
Waren er in het begin van de jaren zeventig nog 
minimaal twaalfduizend patiënten nodig om een 
apotheek te mogen vestigen, aan het eind van 
de jaren negentig was achtduizend patiënten al 
genoeg.
De komst van de computer bracht natuurlijk ook 
veranderingen met zich mee. De medicatiebe-
waking kon gerichter worden uitgevoerd en later 
werden de medicijngegevens van de patiënten 
opgenomen in het computerbestand van de apo-
theek. Vergeleken met de patiëntenkaarten die met 
de hand bijgehouden moesten worden, was dit een 
grote verbetering.

Samenwerking met huisartsen
Van Doorn zag in zijn tijd verschillende huisart-
sen plaatsmaken voor een opvolger. Daarnaast 
kwamen er dubbelpraktijken en nieuwe huisartsen 
bij. Zo werd Helleman opgevolgd door Vreeken en 
ging Blom samenwerken met Alberts. De Geus, die 
een praktijk had met Siemons, werd hoogleraar 
in Maastricht en werd opgevolgd door Van Heel. 
Van der Linde ging samenwerken met Glaser. En in 
het najaar van 1993 vestigde Voskamp zich in de 
Dorpstraat als opvolger van Hemminga.
De snelgroeiende wijk Zuidplas bood plaats aan 
nog meer huisartsen. Van den Brule en Van Vliet 
startten een praktijk, aanvankelijk in een portoca-
bin aan de Zuidplashof en in 1998 kreeg Waddinx-
veen voor het eerst een vrouwelijke huisarts: Trienet 
Wilms.
Tussen 11.30 en 12.30 uur haalde Van Doorn zelf 
recepten op bij de huisartsen en dan legde hij de 
medicijnen diezelfde middag klaar, zodat ze vanaf 
17.00 uur konden worden afgehaald. Contact met 
de huisartsen werd door Van Doorn altijd erg op 
prijs gesteld en was handig bij onduidelijkheden 
of afwijkingen van recepten. Dit contact is tegen-
woordig minder omdat de huidige communica-
tiemiddelen het mogelijk maken dat de recepten 
rechtstreeks naar de apotheek komen.

Apotheek Kerkweg-West
In 1981 was Waddinxveen groot genoeg voor een 
tweede apotheek en begon Frank van Dijk de Apo-
theek Kerkweg-West. De weekenddiensten werden 

Van Doorn krijgt een UNICEF-
poster overhandigd
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toen met zijn drieën gedeeld, want Boskoop bleef 
meedoen. Binnen de vijf kilometer was dat toege-
staan. Niet iedereen was daar overigens blij mee. 
Iemand noemde het zelfs een schande dat men in 
het weekend nog steeds naar de apotheek in Bos-
koop moest nu er in Waddinxveen twee apotheken 
waren. Maar dat viel erg mee. Wanneer patiënten 
zonder eigen vervoer met spoed medicijnen nodig 
hadden terwijl Boskoop dienst had, mochten ze op 
kosten van Van Doorn met de taxi naar de apo-
theek. Dat was bekend bij de huisartsen. Patiënten 
die hun medicijnen niet zelf konden ophalen omdat 
voor hen de afstand naar de apotheek bezwaarlijk 
was, schakelden buren of vrienden in. Pas later 
werden in die gevallen de medicijnen thuisge-
bracht.
Waddinxveen groeide door. Bovendien waren er 
al plannen voor de wijk Triangel, ook al liet de 
realisatie ervan nog vijftien jaar op zich wachten. 
Zo kon in 1995 Van den Dries een derde apo-
theek in de Zuidplas starten. De weekenddiensten 

konden daarom opnieuw worden aangepast. Ook 
in vakanties namen collega’s voor elkaar waar. 

Opvolging
Vanaf 1994 ging Van Doorn in zijn apotheek 
samenwerken met Sjef Küppers. Küppers woonde 
aanvankelijk in Utrecht en moest nog een half-
jaar heen en weer reizen, tot Van Doorn binnen 
Waddinxveen verhuisde. Küppers vestigde zich 
toen metterwoon boven de apotheek aan de Prins 
Bernhardlaan. Vanaf dat moment deed Van Doorn 
zelf geen weekenddiensten meer.
In 2000 stopte hij als apotheker en volgde Sjef 
Küppers hem op. Van Doorn ging toen samen 
met zijn vrouw van de vrije tijd genieten en onder 
meer vrijwilligerswerk doen. Hij reed onder meer 
voor het seniorenvervoer, georganiseerd door Palet 
Welzijn, mensen naar de ziekenhuizen. Zo bleef hij 
contact houden met mensen van wie hij er nog veel 
kende uit zijn apothekerstijd.

Apothekers heden ten dage
Er zijn nog steeds drie apotheken in Waddinxveen, 
alle drie onderdeel van een grotere apothekersor-
ganisatie. BENU Apotheken B.V heeft vestigingen 
aan de Limaweg (nr 55b) en aan de Kerkweg-West 
(de vroegere Apotheek Kerkweg-West). Alphega, 
een netwerk van zelfstandige apotheken, heeft een 
vestiging aan de Zuidplaslaan (apotheek Van den 
Dries). Voor spoedrecepten buiten de openingstij-
den moeten mensen naar Gouda, naar de Dienst-
apotheek Midden-Holland. De beide BENU-apo-
theken hebben een afhaalautomaat zodat men ook 
buiten de openingstijden zijn bestelde medicijnen 
kan afhalen. <

Dick van Doorn en zijn
opvolger Sjef Küppers 

Weegschaal met miligram-
balans die in de apotheek werd 

gebruikt. Bron: Aleid Abels
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Albert van Os hebben we eerder leren kennen in 
de eerste editie van dit jaar. Daarin werd duidelijk 
dat zijn leven onlosmakelijk was verbonden met 
de papiermakerij. Albert leerde het vak van papier 
maken nog in de tijd dat windmolens zorgden voor 
de aandrijving. Hoe werd in Waddinxveen toen, 
dus vóór de introductie van de stoommachine 
papier gemaakt? De Waddinxveense papiermakers 
vervaardigden geen schrijfpapier (wit papier) maar 
de grauwe variant: pakpapier. Het toen al vuile 
water uit de Gouwe kon zo nog worden gebruikt 
omdat een beetje vuil in pakpapier geen probleem 
is.
Oud touw, zeildoek en lompen werden in de kap-
perij fijn gestampt. Dat gebeurde in een langzaam 
draaiende kuip met vier zware beitels, die werd 
aangedreven door de windmolen. Dit in 1680 
uitgevonden mechanisme werd hollander ge-
noemd en vormde een belangrijke innovatie in de 
papiermakerij. Het fijngestampte materiaal vormde 
samen met het Gouwewater papierpap.
De schepper schepte met een schepzeef de 
papierpap, liet het water weglopen en gaf de 
gevulde schepzeef door aan de koetser (in Wad-
dinxveen koeser genoemd). Die drukte de gevulde, 
natte schepzeef op een vilt. De heffer perste het 
materiaal tot papier dat door de hangsters werd 
opgehangen om te drogen. De reepmaker pakt 
het papier in. Per dag kon zo met een windmolen 
twee- à driehonderd kg papier worden gemaakt.

Stoom
De industriële revolutie komt in Nederland en dus 
ook in Waddinxveen maar moeizaam op gang. In 
1879 koopt Van Lange zijn eerste papiermachine: 
een Nederlands fabricaat van Nering Bögel uit De-
venter. Ook koopt hij een stoommachine en ketel 
gemaakt door de Goudse machinefabriek, ijzer- en 
metaalgieterij Cosijn & Co.
De veranderingen gaan echter niet vanzelf. De 
werkers in de windmolen zijn nog onbekend met al 
deze nieuwigheid en daardoor moeten ze het wiel 
opnieuw uitvinden. Zo wordt het papier om te dro-
gen nog heel primitief uitgehangen onderin de mo-

Albert van Os, Gerrigje Vis en dochter Willemien.
Ingekleurd door Dick-Jan Thuis

Cees Verlooij

Albert van Os en de ontwikkelingen
in de papierindustrie

len. Ook heeft men nog geen idee óf en hoeveel 
het papier zal krimpen als het niet op de ouder-
wetse wijze gedroogd wordt. Albert en zijn vrouw 
gaan met nat papier naar een blekerij in Gouda 
om dat proefondervindelijk vast te kunnen stellen. 
De afnemers van het papier zijn zo mogelijk nog 
conservatiever dan de makers ervan. Zij vinden dat 
het papier eruit moet zien als handgemaakt.
De komst van de nieuwe machine valt ongeveer 
gelijk met de indiensttreding van Albert. De machi-
ne is op 2 juli klaar voor gebruik en Albert begint 
op 20 juli 1880 als molenaar bij de Schoone Haas. 

Windmolens stonden eeuwenlang aan de basis van allerlei industriële pro-
cessen. Met de introductie van de stoommachine veranderden die fundamen-
teel. Ook de papiermakerij, ooit een belangrijke industrie in Waddinxveen, 
paste zich aan. Albert van Os maakte het allemaal mee. 
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Het drogen van het papier gebeurt eerst nog op de 
primitieve manier: ophangen in de pakkamer waar 
een grote kachel staat. Daarna gaat men gebruik 
maken van de stoommachine en leidt men pijpen 
door de hangschuur. Een paar jaar later komen 
er droogcilinders. Daarna raakt de vrouw van 
Albert van Os als hangster overbodig en wordt zij 
ontslagen.
Het bedrijf moderniseert dus langzaam maar zeker. 
Albert noteert:
“... de molen werd stil gezet, de maalbakke werden 
weggebroken, de stampen ginge weg, de spil 
van de molen op de baliezolder afgezaagd, 2 
maalbakke op de eerste zolder geplaats, omlaag 
kreeg men de stoommachine en op dien plaats een 
machinetje om papier te maken. De lompen werden 
fijn gehakt, een kookketel werd geplaats wand de 
lompen werden fijn gehakt en daarna gekookt, ook 
touw, zeildoek en nette werde eerst gekookt voor 
het in de maalbak ging. Hierbij zij opgemerkt dat 
als wij zoo een ketel afblaasden vooral als het witte 
lompe was en de wind Zuide, de menschen op de 
Kerkweg proteteerde van de lucht die er uit kwam. 
Ook door de papiermachien kwam groote veran-
dering: de tuimelvorm ging weg, een platte vorm 
(dat is een Franse term voor een langzeef) in plaats 
van een vellenmachien er bij geplaats van 1 meter 
breed, een formaatrol achter aan met een gleufje 
en men sneed het af met een houte mesje en het 
werd gedroogd vel voor vel op een droogcilinder. 
De stofkaste waar de molen zijn stof in losste werde 
tot stofkelders gemaakt...”

Brand
Een jaar of vier later krijgt A.W. van Lange het idee 
de windmolen weer gebruiksklaar te maken, zodat 
hij de hoge kosten van stoom kan verminderen. 
Voor dit doel worden de nodige reparaties verricht. 
Maar hij komt erop terug en vervangt de stoom-
machines en ketels door grotere exemplaren. De 

Rheinische Rörhrendampf-Kessel-Fabrik August Bütt-
ner & Co, gevestigd in Krefeld-Uerdingen verzorgt 
de levering. Albert schrijft enthousiast: “…het stond 
nooit stil, altijd verandering en verbetering!”
Dan gebeurt er een ramp. Het is dinsdagavond 
29 juni 1897. Het gezin van Adrianus van Lange 
viert de elfde verjaardag van dochter Johanna 
Centina. Omstreeks acht uur in de avond breekt 
er een enorm onweer los boven Waddinxveen. 
Er valt 26,2 mm regen en het bliksemt er op los. 
De bliksem slaat in de molen en binnen korte tijd 
staan de molen en de zijschuren in brand. Door de 
hitte dreigt het gevaar van het ontploffen van de 
stoomketel. De stoom moet daarom snel afgebla-
zen worden, maar dat is levensgevaarlijk. De heer 
Hesling doet het niettemin en voorkomt hiermee 
een ramp. Vier aangrenzende huisjes gaan met 
de molen verloren, waaronder de huizen waarin 
Albert en broer Cornelis met hun gezinnen wonen. 
Het blad De Volksstem bericht: “Dinsdagavond om-
streeks acht uur sloeg, tijdens een geweldig onweer, 
de bliksem in de papierfabriek van den heer A.W. 
van Lange te Waddinxveen. Het vuur verbreidde 
zich zoo snel, dat ineens alles in gloed stond. Dertig 
menschen waren op het oogenblik van ’t inslaan 
in het gebouw; ze zijn er alle goed uitgekomen. De 
fabriek en vier woningen, die er onmiddellijk bij 
stonden, zijn geheel weg”.
Het vuur, gevoed door pakken papier, lompen, de 
molen en schuren, woedt tot de daaropvolgende 
nacht. Albert en zijn broer verliezen naast hun huis 
ook hun werkplek. De pastorie van de Remon-
strantse gemeente kan ternauwernood worden 
gered. Dertig werknemers moeten noodgedwon-
gen thuis wachten op wat er gaat gebeuren. Van 
de molen rest niets, ook het mooie bord met de 
afbeelding van de haas en de jager zijn voorgoed 
verloren. Alleen de fabrieksvlag is gespaard geble-
ven en is tot op heden in het bezit van de Konink-
lijke Bibliotheek in Den Haag. 

De Zuidkade met links de hout-
zagerij van Alblas, in het midden 

de remonstrantse kerk (met de 
ingang al aan de voorzijde) en 

rechts De Schoone Haas
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Wederopbouw
De resten van de brand worden opgeruimd en de 
herbouw wordt voortvarend aangepakt. De nieuw-
bouw wordt toevertrouwd aan J. & G. Alblas die 
verderop aan de Zuidkade hun bedrijf hebben. Vier 
maanden later, op 17 november staat de fabriek 
er weer.
Het gebouw is half klaar als de broers Van Os 
naar het Belgische Virginal in Wallonië worden 
gestuurd. Hun missie: de door Van Lange aldaar 
gekochte papiermachine afbreken en naar Wad-
dinxveen brengen. De broers, die vast nooit verder 
zijn gekomen dan Gouda, staan dan ineens voor 
de deur van de Papeteries de Virginal. Uiteraard 
verstaan ze niets van de Belgen en de Belgen niets 
van de Waddinxveners. Albert van Os vertelt er 
volgende van: “Wij zijn daar vijf weken geweest 
en na veel moeijte die wij daar ondervonden, 
vooreerst wij konde de menschen niet verstaan en 
wij hadden daar slecht materiaal en die machine 
stond ongeveer drie meter diep in de grond zoodat 
wij alles naar boven transporteren moesten. Toen 
wij het boven hadden, kwam het vervoer naar 
het station Virginal. Dit ging ook met veel moeijte 
gepaard: tien paarde voor twee wagens berg op en 
af, zoo dat als wij de hoogte in gingen de Belgische 
paarden op de buik voortgingen, gingen wij af dan 
vloog het vuur van remmen die op de wielen zaten”.
Deze papiermachine komt uiteindelijk aan in Wad-
dinxveen en wordt in de nieuwe fabriek geplaatst. 
Het is een anderhalve meter brede constructie 
gemaakt door de Duitse Maschinenfabrik und 
Eisengießerei Erkens uit Düren. Ook uit Duitsland 

komen een grote en drie kleinere hollanders en 
een glanscilinder. De productie wordt opgevoerd 
naar twaalfduizend kg per dag: hoofdzakelijk 
betere pakpapiersoorten.
Albert van Os heeft nogal eens een andere kijk 
op de zaken dan zijn werkgever en steekt dan zijn 
mening niet onder stoelen of banken. Hij zou de 
kritiek ook in zijn memoires hebben genoteerd. In 
1905 heeft Albert een geschil met van Lange met 
als gevolg dat hij 6 maart van dat jaar het bedrijf 
verlaat. Maar in 1906 heeft Van Lange voor zijn 
uitbreidingsplannen een goede molenaarsbaas 
nodig en Albert, die zijn oude werkplek mist, komt 
weer graag. Enigszins teleurgesteld schrijft hij dat 
hij zónder deze onderbreking op 20 juli 1930 vijftig 
jaar voor de Schoone Haas zou hebben gewerkt.
De eerste taak van Albert is alles te slopen wat 
achter de fabriek staat. Daar komt een gebouw 
waarin een stoommachine en een tweede papier-
machine worden geplaatst van de firma Paschke & 
Kästner uit Freiburg in Duitsland. Deze machine is 
bedoeld om papier voor de tabaksindustrie te ver-
vaardigen. Van Lange is bevriend met de directeur 
van de tabaksfabriek Dobbelmann die  zich later 
in Waddinxveen zou vestigen. De nieuwe machine 
is echter niet in staat voldoende kwaliteit voor Dob-
belmann te leveren en wordt daarom gebruikt voor 
viltpapier. Als grondstof wordt afval van kousenfa-
brieken uit Manchester gebruikt.

Opvolging
Adrianus Wijnandus van Lange overlijdt op 27 fe-
bruari 1912. De Waddinxveense notaris Gerrit Vos 

Medewerker gemeentereiniging 
en asophaler Cornelis van der 
Linden (1844-1939) voor de 
Schoone Haas (ingekleurd door 
Dick-Jan Thuis)
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• EIKEN
• BEUKEN 
• KERSEN
• NOTEN
• TEAK
• BANGKIRAI
• AZOBE
• BILINGA
• MAHONIE
• MERANTI
• IROKO

•  WESTERN RED CEDAR
• OREGON PINE
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• GRENEN
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•  EN NOG VELE ANDERE     
 HOUTSOORTEN 
• PLAATMATERIAAL 
• MASSIEF HOUTEN      
   PANELEN

Houtex heeft de mogelijkheid te 
schaven tot 300 x 450 mm!

KENNIS, ERVARING, GROTE 
VOORRAAD EN EEN BREED 
ASSORTIMENT!
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maakt de boedel op voor de erfgenamen: weduwe 
Adriana Cornelia van Lange en zes kinderen. Een 
kwart van de nalatenschap gaat naar de weduwe, 
de kinderen krijgen een achtste part. De papierfa-
briek De Schoone Haas gaat voor 10/16 deel naar 
de weduwe en voor 1/16 deel naar elk van de 
kinderen. De enige zoon, Gerard van Lange, door 
iedereen Grard genoemd, wordt directeur van de 

Naamloze Vennootschap Papierfabriek De Schoone 
Haas voorheen A.W. van Lange. Uit de beschrij-
vingen komt hij naar voren als een goedaardig 
en vrolijk persoon die van het goede des levens 
geniet. In 1915 is hij getrouwd met een meisje uit 
Den Haag, Jacoba van Os, overigens geen familie 
van Albert.
Soms wordt het werk onderbroken door een bijzon-
dere gebeurtenis die laat zien dat het industriële 
Waddinxveen toch heel dorps kon zijn. We lezen in 
de Goudsche Courant van dinsdag 22 april 1913:
“Toen zekere H. hedenmorgen per motorfiets de 
Zuidkade passeerde, en langs een troep koeien van 
den landbouwer V. moest, sprong een der dieren uit 
angst in de Gouwe. Gelukkig was eenig perso-
neel van de Schoone Haas in de nabijheid welke 
dadelijk hulp verleende, zoodat het dier na eenige 
vergeefsche pogingen spoedig op het droge was”.
Het is hard werken in de fabriek, getuige dit bericht 
in de Schoonhovensche Courant van woensdag 30 
juli 1913:
“In den nacht van Zaterdag op Zondag dacht de 
stuurman van een motorvaartuig varende in de 

Gouwe, hulpgeroep te hooren in de nabijheid van 
den korenmolen der heeren Galama, en meende 
dat er iemand in het water lag. Daar in de papier-
fabriek De Schoone Haas ook ’s nachts gewerkt 
wordt, waarschuwde hij daar eenige werklieden, 
die terstond den gemeente-veldwachter Van 
Ringelenstein waarschuwde, waarna men aan het 
dreggen trok. Toen men hier eenige uren mee bezig 

was geweest, heeft men het gestaakt, daar toch 
al eenigszins getwijfeld werd of er werkelijk wel 
iemand te water was geraakt”.

Neergang
In de papierfabriek maakt men allerlei soorten 
pakpapier in vele kleuren. Nog steeds worden 
lompen gebruikt voor viltpapier. En celstof, houtslijp 
en oud papier voor het andere papier. Ondanks de 
investeringen zoals het nieuwe ketelhuis met twee 
zeer moderne stoomketels met tweehonderd vlam-
pijpen en nieuwe papiermachines gekocht in 1930, 
gaat de zaak onder Grard van Lange achteruit. 
Albert schijnt er kritisch over geschreven te hebben.
Een oorzaak is de mindere kwaliteit van het papier. 
De beurtvaarboten en de passagiersboten zoals 
De Volharding en De Vooruitgang werpen bij het 
aanleggen en wegvaren veel zand en modder op 
waardoor het inlaatwater van de papierfabriek ver-
ontreinigd raakt. Van Lange raakt zo zijn belang-
rijkste klant tabaksfabrikant Dobbelmann kwijt.
Een andere oorzaak is de structuur van het bedrijf. 
De aandelen zijn in handen van de weduwe Van 

Dochter en mevrouw Van Lange 
en Albert van Os voor het woon-
huis van Van Lange Zuidkade 56 
(ingekleurd door Dick-Jan Thuis)
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Lange, zes kinderen en nog meer kleinkinderen. Ie-
dereen heeft wel iets te zeggen, zodat de directeur 
niet besluitvaardig kan zijn. De Goudsche Courant 
van vrijdag 22 juli 1931 meldt dat het loon van 
de arbeiders van De Schoone Haas met 10% zal 
worden gekort.
En de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 9 augus-
tus 1932 meldt:
“Door de tijdsomstandigheden en de concurrentie 
daartoe genoodzaakt, heeft de directie der N.V. Pa-
pierfabriek De Schoone Haas v/h/ A.W. van Lange 
te Waddinxveen het geheele personeel, bestaande 
uit circa 40 man, ontslag aangezegd, zoodat de fa-
briek aan het eind van deze week zal worden geslo-
ten. De fabriek zal eerst worden heropend, wanneer 
er nieuwe betaansmogelijkheden zijn gevonden. 
Deze fabriek, die volgend jaar 150 jaar zou hebben 
bestaan, fabriceerde in hoofdzaak betere soorten 
pakpapier, carton en viltpapier’.
De fabriek sluit echter nog niet direct en men werkt 
door tot aan de liquidatieverkoop. Het 150-jarig 
jubileum is dus wel gehaald, maar nooit gevierd.

In september 1932 beschikt de Minister positief op 
het verzoek van de Waddinxveen gemeente om de 
werkloze fabrieksarbeiders in de Rijkssteunregeling 
op te nemen. Donderdag 15 maart 1934 worden 
de fabrieksgebouwen, terreinen, het herenhuis, 
kantoorgebouw en twee arbeiderswoningen aan de 
Zuidkade in het openbaar verkocht in het koffiehuis 
Het Schaakbord in Gouda. Later wordt kunstmest-
handelaar Piet Bakker uit Moerkapelle eigenaar 
van de gebouwen. Zijn zoon Bram Bakker zet het 
bedrijf nog even voort totdat alles verkocht wordt 
en er nieuwe huizen gebouwd worden als onder-
deel van het bestemmingsplan De Schoone Haas. 
Het herenhuis van Van Lange, Zuidkade nummer 
56 staat er nog steeds. Het bood onderdak aan 
een kunstboetiek, een videotheek, de meubeltoon-
zaal van Appel en heeft nu een woonbestemming.

Albert overlijdt
Hoe vergaat het Albert? Op 25 oktober 1926 zijn 
Albert en Gerrigje vijftig jaar getrouwd. Hun gou-
den huwelijksfeest wordt opgeluisterd door muziek-
korps Concordia, de Arbeiderszangvereniging De 
Volksstem en de gemengde zangvereniging Onver-
moeid Vooruit. Gerrigje overlijdt op 7 mei 1933 op 
de leeftijd van zesenzeventig jaar. Als de panden 
van De Schoone Haas en de arbeiderswoningen 
verkocht worden, moet Albert noodgedwongen 
zijn huis verlaten. Hij gaat dan in het souterrain 
wonen van een van de huizen van de Woning-
bouwvereniging Waddinxveen aan de Zuidkade, 
bij zijn dochter Johanna. Als Albert op 22 januari 
1936  zijn zoon Albert bezoekt, die postbesteller is 
in de Tempel in Reeuwijk, overlijdt hij plotseling. De 
Goudsche Courant bericht:
“Albert van Os overleden
Geheel onverwachts is onze p.g. [plaatsgenoot 
- red.] Albert van Os, ten huize van zijn zoon te 
Reeuwijk, in de ouderdom van 80 jaar overleden. 
Van Os was daar te logeren en hoewel hij al jaren 
sukkelende was, is zijn toestand daar zo verergerd, 
dat de dood nog onverwachts intrad. Albert was 
er een van de oude garde. Het was een gezellige 
oude baas, die niet uitgepraat kon raken over de 
oude tijd. Hij was er een, die niet zo op de voor-
grond trad, maar toch het zaad in zijn wijdvertakte 
vriendenkring met kwistige hand rondstrooide. Aan 
zijn vastberadenheid en trouw aan onze socialisti-
sche beweging heeft de partijafdeling zeer veel te 
danken. Laat hij ons allen ten voorbeeld zijn en dat 
hij ruste in vrede”. <

Naschrift redactie
Na dit tweede deel van de introductie van Albert van Os zal in volgende edities aandacht worden besteed 
aan hoe hij zich Waddinxveen herinnert vroeger (omstreeks 1865) en nu (omstreeks 1930).

Albert van Os moest een 
papiermachine ophalen van 

Papeteries de Virginal.
Een reclame van deze fabriek 
in het bezit van het Industrie-

museum Gent

Het schild van
de Schoone Haas
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Corona en het Historisch Genootschap Waddinxeen
Het Coronavirus heeft vanzelfsprekend een grote invloed gehad op het werk van ons genootschap. Zo 
konden de algemene ledenvergadering (21 april jl.) en de geplande excursie in mei naar het gemaal de 
Hooge Boezem in Haastrecht niet door gaan en moest de bezorging van het eerste nummer van ons kwar-
taalblad enige tijd op zich laten wachten.
Het bestuur is op 7 augustus jl. voor het eerst weer bijeen geweest en heeft besloten dat de algemene 
ledenvergadering onder voorbehoud wordt gehouden op dinsdag 13 oktober 2020. Het bestuur heeft 
een optie op de zaal van Concordia aan de Mauritslaan als vergaderlocatie. Door de 1,5meter-maatregel 
zal het aantal deelnemers beperkt moeten worden. De heer Middelwijk, historicus bij het ministerie van 
defensie, is gevraagd of hij zijn inleiding over de militaire aspecten van de bevrijding, na het huishoude-
lijke gedeelte wil houden. 
Voorts kan het bestuur u melden dat binnenkort bij de ingang van het bedrijventerrein Coenecoop weer 
een nieuwe vertelbank met fotopaneel zal worden onthuld. Deze vertelbank is mogelijk gemaakt door 
financiële bijdragen van bedrijven die voorheen in het centrum van Waddinxveen waren gevestigd en nu 
op industrieterrein Coenecoop zijn gehuisvest.
Op het gebied van onze eigen huisvesting gloort er enige hoop. In contacten met de gemeente krijgt het 
bestuur signalen dat de realisering van een deel van onze huisvestingswensen in het pand Wereldwijd aan 
de Mauritslaan iets concreter wordt. We hopen u daar eind 2020 meer over te kunnen vertellen.
Tenslotte maakt het bestuur u nog attend op onze expositie 75 jaar Bevrijding van 15 augustus tot en met 
24 oktober in onze expositieruimte aan de Promenade en in de Kroon is te zien.

H. Revoort, vicevoorzitter HGW

Oproep van de redactie
Het plan is om in het laatste nummer van dit jaar een artikel te publiceren over het ontstaan van het Coenecoop 
College dat in 2020 25 jaar bestaat. Bij het onderzoek in het streekarchief is gebleken dat bronnen uit het 
gemeentearchief schaars zijn. Zo ontbreekt een dossier van de stuurgroep basisvorming en schaalvergroting (ca 
1990-1994) en is het EDUKERN-rapport niet te vinden.
De redactie wil daarom graag in contact komen met mensen die bestuurlijk betrokken zijn geweest bij de 
fusie van de Samenwerkingsschool, De Wadde, de Kohnstamm mavo en de katholieke mavo uit Boskoop 
tot het Coenecoop College. Het contactadres is smitpk@xs4all.nl. 

Aanwinsten
N. Benders Archief Vereniging Protestants  Christelijk Onderwijs (PCO) 
J. Wesseling Boek en 7 brochures Van den Berg Molenbouw Waddinxveen (BMW)
J. Versluis  Levensbeschrijving Klaas de Rooy (1924-1945), 2 klassenfoto’s
Brandweer Boek Hans Zuidijk Onze groote redster uit den nood, de levensloop van de Magirus 
Winkeliers Draagtas Gouweplein 5 jaar
G. J. Bras  5 ordners met (kranten-) knipsels over Waddinxveen
H. Revoort Letterkaart A-Z, 1-9,5 2e klas Lager onderwijs, Waddinxveen kalender 2004
  met 6 etsen van Jan Groenewegen
H. Geel  5 litho’s Willem III - Emma - Wilhelmina, Koningin Wilhelmina schilderij door Frank 
  Kok (1944), 4 foto’s Juliana- Bernhard - kinderen, 13 foto’s Juliana- Bernhard Beatrix - 
  Maxima , 4 Litho’s Jan Toorop
Erven C. de Bas Oorkonde toekenning Gouden Speld, 4 foto’s, 3 stuks vaas/bierpul (1995)
K. Suikerbuik Bordspel Gouwe Deal
Th. Heemskerk  Vaandel (1929) Katholieke Land- en Tuinbouw Bond afdeling. Waddinxveen 
W. Benders 2 stuks Amandelspijs blikken C.P. Broer. 13 Tekeningen door G. Verwaal van de
  personeelsvereniging gemeente Waddinxveen. Verjaardagskalender Heden en Verleden 
  uitgave stichting de Gouwebloem 

Verenigingsnieuws

De officiële opening van de 
expositie 75 jaar Bevrijding. 
Bron: Aleid Abels

Nieuwe leden
M.J. Segers
D. van Wordragen





Glasbeek Finish b.v.
JABEWA Engineering
P.G. Boere
B. Beuker
Bureau voor Bouwkosten
J.I.M. van Vliet
B.F. Boonstoppel
F. Versluis
A.J. van der Breggen
A. Vis bv
Marius G.A. Verboom
Dungaree Planontwikkeling
Top-Consultants West B.V.
Van Berkesteijn Holding BV
Meubelstoffeerderij C. van der Bas
B. Snijders
Gouwe Meubel
M.C. Broer

Vrienden van het
Historisch Genootschap Waddinxveen

Koeltechniek Laan
Houtex
Van Stijn Beheer BV
H.C.J. de Bas
R.J. den Boer
J.C. van der Maas 
W.J. Hoobroeckx
Autobedrijven Boonstoppel
G.J. van der Loo
Van Leeuwen Beheer
F.M. van Tol
J. van Tol
A. Broer
Dierenartspraktijk Baas
J. de Rooij
D.C. van Doorn
A. de Waardt
Vis Waddinxveen b.v.



Het dorp Waddinxveen is meer dan alleen de plek waar uw huis staat. Het is het 

resultaat van een eeuwenlange ontwikkeling, om precies te zijn sinds het jaar 1233. 

Weten hoe het allemaal zo gekomen is, waarom de dingen zijn zoals ze zijn, ver-

sterkt het gevoel thuis te zijn in de gemeenschap die Waddinxveen is en draagt zo 

bij aan het woongenot.

Het Historisch Genootschap Waddinxveen wil u bij dit alles behulpzaam zijn door u 

op verschillende manieren te informeren over de geschiedenis van het dorp en zijn 

omgeving. Naast tentoonstellingen, lezingen en een website (www.hgwaddinxveen.

nl), gebeurt dat door de uitgave van het kwartaalblad Het Dorp Waddinxveen.

Lid worden?
Wilt u zich nog meer thuis voelen in Waddinxveen, wordt dan voor E 20,00 lid van 

het Historisch Genootschap en ontvang elk kwartaal dit blad. U kunt het aanmel-

dingsformulier downloaden vanaf de website of u per email aanmelden (leden-

administratie@hgwaddinxveen.nl) 
De Sint-Victorkerk
Bron: P.K. Smit 

De hefbrug van Waddinxveen met links de Brugkerk
Bron: Bakker

Wokkels
Bron: D.J. Thuis

HET DORP WADDINXVEEN
UITGAVE VAN HET HISTORISCH GENOOTSCHAP WADDINXVEEN


