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V VOORD YOORAF

In de zomer van 20II was het honderd

De in Ammerstol geboren Stuurrnan maak-

jaar geleden dat de heer P.D. Stuurman
zrch in Waddinxveen vestigde. De timmerman-opzrchter, die hij bij aankomst
was, ontwikkelde ztch in weinig jaren tot
architect. Sinds die tijd ontwierp hij vele
woningen, scholen, watertorens, fabrieks-

te meer dan vijftig jaar deel uit van de
Waddinxveense bevolking, waarmee hij
vrijwel dagelijks in aanraking kwam. Zo-

panden, schuren en andere gebouwen, die

zowel in Waddinxveen als elders

ge-

bouwd werden. Verscheidene van de door
hem ontworpen gebouwen hebben inmiddels de status van rijks- of gemeente-

lijk monument verkregen.
VuÍtig jaar lang heeft Stuurman ztjn

wel over zljn werkwtjze als over ztjn con-

tacten doen verschillende verhalen

de

ronde. Voor zoyeÍ deze enigermate ztjn te
controleren op juistheid, behoren ze eveneens te worden opgetekend.
De familierelaties waren weliswaar beperkt,

maaÍ ze kunnen niet buiten beschouwing

blijven, omdat een tweetal, een neef
ar-

chitectenbureau met vaste hand geleid.
De naam van het bureau wij zigde enkele

keren, maar de naam van de stichter
kwam er steeds in voor. Momenteel
draagt het de naam SP Architecten, ztjnde

de afkorting van Stuurman en Partners
Architecten.

Als homm age

aan de stichter en voor het
geven van een oyetzrcht van de ontwerpen van de afgelopen honderd j aar heeft
het bureau een fraar promotieboekwerk
laten samenstellen, dat in beperkte oplage
is uitgegeven. Door het karakter van het
boek k ijgen de ontwerpen van recentere
datum dus na de tijd van Stuurman

ook ruim aandacht. Hierdoor kan mogelijk de indruk ontstaan dat de door de heer
Stuurman en ztjn medewerkers ontworpen gebouwen, die in Waddinxveen werden en worden aangetroffen, minder belangrrjk zrjn. De enig. honderden panden
die in ons dorp naar zin ontwerp tot stand
kwamen, mogen door hun veelal karakte-

ristieke verschijningsvorm zeker niet buiten beschouwing blijven.

en
daarna de zoon, ook enige tud brj het werk

van het architectenbureau betrokken was.
Een korte schets van hun loopbaan is alleen al daarom zeker op zrjn plaats.
De positie die Stuurman in ons dorp heeft
ingenomen en zrjn nalatenschap, die op
vele plaatsen in Waddinxveen en omgeving nog ztchtbaar is, waren voor de redactie reden een gehele aflevering van het

kwartaalblad te wijden aan deze bijzondere man en zljn werk. Het artikel heeft
daarom de titel gekregen: 'stuurman in
Waddinxveen'.
Na het overlijden van de heer P.D. Stuurman is het werk doorge gaan. Ter afsluiting van het artikel zrjn dan ook van de
verdere activiteiten van het bureau enkele
saillan te zaken beschreven.

De redactie

STI.][]RMAN II{ WADDINXYEEN
T. de Kruijf

Pieter Dirk verhuisde in februari 1903
naar ldaarderadeel, toen een gemeente in
Friesland. Het verblijf daar was van korte
duur, want een jaar later keerde hij in
maart weer terug in zljn geboortedorp.
Het is niet duidelijk waar hij na zrjn terugkeer werkte. Hoewel het werken in het
bedrijf van zrjn vader voor de hand lag, is
er ook de overlevering dat hU enige tijd

De voorgeschiedenis en familierelaties
Op 14 januari 1885 werd te Ammerstol in
het gezin van Adrianus Johannes Stuurman
en Leentje de Jong als derde kind een zoon
geboren, die de naam Pieter Dirk kreeg.
De eerste naam herinnerde aan de overleden vader aan moederszljde. Hij werd opgeleid voor hetzelfde beroep als zljn vader
en dat was timmerman. Dit was gebruikeluk vooral omdat zin vader een eigen bedrijf had. In 1886 bouwde hij de galerij in
de Ned. Herv. Kerk te Ammerstol. Van de
oudere broer Paulus is slechts bekend dat
hij in 1899 verhuisde naar Jutphaas. Ook
twee zusters verlieten het huis en Ammerstol. In 1923 verhuisde het ouderlijk gezin
naar De Bilt. Daar annonceerde vader

Rotterdamsche Tramweg Maatschapdaar belast was met
de aanleg en het onderhoud van de baanvakken. IJitgaande van de juistheid ervan,
vond dit waarschijnlijk in de jaren tussen
1904 en 1909 plaats. Ook is het aannemebr1 de

pij in dienst was en

luk dat hrj rn deze jaren studeerde, want
toen hij in februari L909 naar Westz aan
vertrok, werd hij als timmerman-opzichter uitgeschreven uit het bevolkingsregister. Korte tljd later trouwde hij op 21
mei te Stolwijk met Petronella Christina

Stuurman zich als bouwkundige, die zowel bouwwerken kon ontwerpen als toeztcht houden bij de uitvoering ervan.

Marck, waarna het echtpaar zich vestigde
te Westz aan. Wat ztjn werkzaamheden
daar waren, is niet bekend. Hier werd op
29 oktober l9l0 zrjn enige zoonAdrianus
Johannes (Johan) geboren. De jonge moeder overleed echter korte tijd later. Pieter
Dirk keerde daarna met zrjn zoon terug
naat Ammerstol, waar hij introk bU zljn
ouders.

De jonge Johan groeide daar op en bleef
blj zijn grootouders, ook toen zlj op I mei
1923 naar De Bilt verhuisden. Vanuit dit
dorp ging hij studeren voor civiel ingenieur
aan de Technische Hogeschool te Delft,
waarvoor hij in 1935 slaagde. Na ztjn slagen werkte hU korte tijd bij zrjn vader,
maar in 1939 vertrok hij naar Noord-Brabant, waar hij directeur werd van de Wa-

terleidingmaatschappij Oost-B rubant Tot
aan zljn pensioen in 197 5 bleef hij daar en
was hij de stuwende kracht om de inwoners van oostelijk Brabant aan te sluiten
op het waterleidingnet. Zin tnzet werd
gehonoreerd door het waterpompstation

Pieter Dirk Stuorman op middelbare
le efrii d. (.foto familie archief)
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boezeming kan alleen maar op Waddinxveen slaan, want dat was de enige plaats
waar hij werkervaring had opgedaan.
Voor degenen die enigszins op de hoogte
zrjn van de politieke en kerkelijke verhoudingen in die tijd zal deze uitspraak
geen verbazirg wekken. Hoewel het nergens expliciet is vermeld, duidt de keuze
van Johan in 1939 voor een andere loopbaan erop dat vader en zoon elkaar ont-

groeid waren.

Toen Pieter Dirk als weduwnaaÍ op 24
augustus 191 1 naar Waddinxveen verhuisde, ging hij alleen en von d daar onderdak

bij wed. K. van Reeuwijk aan de Nesse.
Na enige tijd is hU waarschijnlijk gaan
Vader Pieter

Dirk €n zoon Johan.

ffbro familiearchief)

te Schijndel naat hem te vernoemen. Bij
ztjn werk in Noord-Brabant heeft Johan
veel profijt gehad van de praktijkervaring, opged aan tij dens zljn Waddinxveense periode.

wonen aan de Kerkweg.
Op 21 december 1916 huwde Pieter Dirk
opnieuw, nu met Adriana van den Berg.
Zlj was op 20 februari 1886 geboren in
Bergambacht, maar met haar eerste huwelijk in 1909 met Gerard den Hoed was
Waddinxveen haar woonplaats geworden.
Na het overlijden van haar man in november l9l2 bleef ze vermoedelijk in Wad-

Toen

dinxveen wonen. Blijkbaar hebben

vergelijking met die 'boven de Moerdijk',
gaf hij als zyn mening dat in het noorden
er 'altijd een moeilijke sfeer en toen reeds
veel politieke polarisatie' was . Deze ont-

weduwnaar en de weduwe elkaar hier getroffen, al werd het huwelijk in Bergambacht geslot en. ZIj vestigden zich na hun
huwelijk aanvankelijk aan de Noordkade
en daarna aafi de Brugweg. Na het be-

blj zrjn afscheid werd gevraagd over
zrjn werkervaring in l{oord-Brabant in

de

Voorgevel en plattegrond

en van huis Brugweg 119.
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schikbaar komen in 1918 van het nieuw
gebouwde huis Brugweg lL9 werd dat de

definitieve woning.

Op latere leeftijd kreeg ztjn echtgenote
veel last van reuma. Pieter Dirk heeft er
alles aar gedaan om de hinder ervan te
verlichten. Onder meer liet hij verschillende voorzieningen in nJn huis treffen.
Zi overleed op 3 juni 1954,, maar tot het
einde van haar leven ging ze onder de
kwaal gebukt. De begrafenis vond plaats

- -*--l

rEI._
op Den en Rust te Bilthoven, waar op
korte afstand van haar graf ook de ouders
van Stuurman rusten.

Over het privéleven van Pieter Dirk is
niet zoveel bekend en is gelet op het onderwerp van dit verhaal ook van minder
belang. Slechts een enkele opmerking van
soms meer anekdotische aard kan hier
nog worden gemaakt.
Stuurman was een liefhebber van motoren en van auto's. Toen tijdens de Tweede

Wereldoorlog de kans op vorclering van
zin auto toenam, liet htj deze verdwijnen
door het vehikel te verbergen onder het
hooi van de boerderij het Baarsje. Na de
bevrijding bleef het voertuig voorlopig
nog waar het was, want hij was bang dat
het Militat Gezag, dat het toen voor het
zeggen had, er beslag op zou leggen. Pas
nadat dit instituut in het najaar van 1945
was opgeheven, haalde hij zrjn auto te
voorschijn en toerde er weer mee rond. In
de tussentljd had hij zich meestal ver-

plaatst per fiets, maar grote afstanden
waren taboe.

Als Stuurman ervan overtuigd was dat in
een gezin, dat hij kende, buiten zljn schuld
financiële nood was ontstaan, stak hij vaak
cle helpende hand uit. ZIjn opvolger, de

Stuurmnn en zijn pony's.
(foto familiearchief)

heer T.W. Verweij, werd daarvoor zelfs op
zondag op pad gestuurd. Ook moest deze
ervaren, dat een belangrijk selectiecriterium voor het werken op het bureau het

Als iemand er toch om vroeg, dan raakte
Stuurman licht verstoord en wees hU de
betreffende persoon binnen de kortste keren de deur, maar de belofte kwam hij wel

bezit van een duimstok was. De meetlat
diende altijcl op de man aanwezig te zijn
en opgeborgen in een speciale duimstokzak in de broek.
Stuurman hield er niet van de door hem
gedan e toezeggingen op papier te zetten.

na.

Zijn hobby was paarden en vooral pony's.
Hij had een hele stoeterij en wist claarmee
de nodige pru zen te winnen.

GraJ'van P.D. Stuurman en tweede echtgenote. (Jbto A. Bout)
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Beide feiten worden gememoreerd in een

juni

Tijdens het begin van een vakantietrip in
1965 was hij met zrjn huishoudster

brief uit l9l2 van de burgerneester van

op weg gegaan naar Duitsland. Spoedig

Waddinxveen, waarin

na het vertrek voelde hU zich niet goerl
worden en keerden ze terug naat Waddinxveen. Korte tijd later volgde een hartaanval en overleed hij op 20 juni 1965. In
een eenvoudig bericht werd melding gemaakt van zijn overlijden. Stuurman vond
zrjn laatste rustplaats bU zrjn tweede
vrouw te Bilthoven.

uitsprak over het door Stuurman verrich-

zrjn waardering

te werk. Het ontwe{p van het nieuwe raadhuis was echter van de genoemde ge-

meentearchitect.

Stuurman werd al snel betrokken bij het
ontwerpen van woningen. Op de tekening
van de in

l9I2

gebouwde dertig woningen

aan de Kerkweg langs de Petteplas zijn de

namen van Dogterom en Stuurman vermeld als degenen die het ontwerp hebben
gemaakt. Zlj tekenden toen beiden als
bouwkundigen. Hieruit valt af te leiden
dat het een gezamenlijk ontwerp betrof.
Ook de voor de aanbesteding benodigde
tekening en het bestek waren bij de beide
ontwerpers tegen betaling te verkrijgen.
De heer Dogterom heeft, zo is de voorlopige conclusie, een belangrijke bijdrage
geleverd aan de introductie van Stuurman

Piet Dirk als inwoner van Waddinxveen
Waarom Pieter Dirk naar Waddinxveen is
gegaan, is niet helemaal duidelijk, maat

waarschijnlijk liepen er lijnen naar

hij

de

toenmalige gemeentearchitect van Waddinxveen, de heer W. Dogterom. Na aankomst in ons dorp in 19 1 1 verrichtte hU
werk bij de Gaskolenfabriek, clie in 1908
en 1909 was gebouwd, maar waar zich
problemen voordeden bij de kolenopslag.
Als gevolg van verzakking van de fundering waren muren gaan scheuren. Het lijkt
aannemelijk dat hij bij het herstel ervan
toezicht heeft gehouden. Ook was hij als
toeztchthouder betrokken bij de verbou-

in het Waddinxveense.
Het is overigens opmerkelijk dat de ontwerper van de woningen tevens aan het
college van B&V/ het advies gaf de
bouwvergunning te verlenen. Dit is een
verschijnsel dat later, toen Stuurman deze
fr-rnctie had, ook voorkwam.

wing tot raadhuis van het voormalige
woonhuis aan de Zurdkade van de 1910
overleden Kors van der Torren Kzn.

@vE,L
Voorgevel huizen oan Petteplas 1912
ruet handtekeningen W. Dogteronl en P.D. Stuurman.
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De omvang van de werkzaamheden van
Stuurman groeide blukbaar zodanig dat
hU hulp kon gebruiken . Deze assistentie
kwam van een verre neef, Dirk Stuurman,
die tien jaar jonger was en eveneens
afkcrmstig uit Ammerstol. Na zijn aankomst in januari l9l4 ging hij wonen bij
Pieter Dirk, die toen aan de Kerkweg
woonde. Later vonden ze woon- en werkruimte aan de Nesse. Nadat Pieter Dirk
eincl 1916 opnieLrw was gehuwd, trok het
jonge echtpaar in maart 1917 voorlopig in
het huis aan de Nesse. De inwonende neef
Dirk was ondertussen in januari lgIJ vertrokken naar Rotterdam, maar in oktober
van dat jaar kwam hij weer terug en trok
hij in bU het gezin van Pieter Dirk. HU
bleef inwonend tot hij zelÍ rn 1920 huwde

en een huis betrok aan de Zutdkade en
later vermoedelijk aan de Bloemendaalseweg.

De samenwerking tussen Pieter Dirk en
Dirk duurde tot 1923, toen de laatste met
zijn vrouw verhuisde naar de Martenssingel in Gouda en daar een eigen architectenbureau begon. Vooral in Gouda heeft

Dirk ontwerpen gemaakt voor verscheidene woningen, een kerk en andere panden. Ook in Waddinxveen kwamen enkele woningen, waarvan hij het ontwerp had

gemaakt. In de periode, dat ze samenwerkten, werd het architectenbureau aangeduid met de naam P.D. en D. Stuurman.
Nog voor het vertrek van neef Dirk fiaar
Gouda kwam in 1922 de uit Bergambacht
afkomstige heer J. van der Wal het bureau

Oranjelaan 22,
ontworpen
door D.
Stuurmon.
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versterken. HU was jarenlang de rechterhand van Stuurman en als chef de bureau
de regelende en controlerende kracht, die
nodig was voor het geordend doen ver-

initiatiefnemers van het bad daartoe de
vereniging'Waddinxveen' s Zwembad' op.
De tien bestuursleden, onder wie Stuurman, stelden zrch garant om over een periode van tien jaar elk voor een tiende
deel de eventuele tekorten aan te vullen.
Toen na tien jaar bleek dat er geen tekorten waren, nam de gemeente zelf de exploitatie ter hand en Stuurman, die inmiddels voorzitter van de vereniging was
geworden, kwam in de Raad van Toezicht.

lopen van het ontwerpproces. Met zijn
vrouw ging hij wonen aan de Henegouwerweg.
Pieter Dirk Stuurman heeft niet alleen op
het gebied van het bouwen zljn sporen nagelaten, ook op andere terreinen was hij
actief. Het bekendst is vermoedelijk zljn
betrokkenheid bij de bouw en het gebruik
van het zwembad in het Kanaal. Het ini-

In l92g besloot de gemeenteraad van
f 1000 per jaar ter beschik-

in

1926 uit van de
plaatselijke vereniging ter bestrijding van
de tuberculose. Om het initiatief te steunen waren de plaatselijke arts dr. Bruins
Slot en Stuurman vanaf het begin bij de
activiteiten betrokken. De gemeente stelde ruim / 30.000 beschikbaar, die nodig
was voor de bouw van het bad, dat door
Stuurman was ontworpen. Omdat de gemeente niet van plan was ook de exploitatie op zuch te nemen en voor eventuele
tekorten te moeten opdr aaren, richtten de

tiatief daartoe ging

Het z.wembacl aon

cle

Waddinxveen

king te stellen voor het uitoefenen van
bouw- en woningtoezicht Voor de periode
van één jaar werd Stuurman hiermee
belast. Nadat dit tijdelijke contract enkele
keren was verlengd, kreeg hij per 1 januari L934 de functie van gemeenteopzichter. In 1941 werd de naam gewij zigd in
gemeentearchitect.
In zrjn functie van ambtenaar van bouwen wonin gtoezicht moest Stuurman de
ontwerpen die hij zeLf maakte ook beoor-

Konaaldijk. (SAMH, .foto

9-
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delen en advies geven aan B&W over het
al dan niet verlenen van een vergunning.
In iecler geval is op de ontwerpen van zrjn
eigen bureau steevast als advies te lezen:
'Op bovenstaand verzoek kan vergunning
verleend worden.' Over het probleem van

I

'g.'

§-f.rg

functiescheiding en belangentegenstelling
stapte men blukbaar in die trjd gemakkeluk heen. Slechts een keer is hierover een
opmerking aangetroffen. Onder de aanvraag voor een bouwvergunnirg met het
advies van Stuurman op zrjn eigen ont-

*.*t,< *t<
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IVctorcleincle 7I -73, tekening ontworpen en Joto gewiiz,igde voorgevel.
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werp schrijft in 1939 een ambtenaaÍ:
'Dan begrijp ik dat de heer S. zin eigen
tekening goedkeurt!'. Als vervolgaantekening is te lezen: 'Dit is niet iets nieuws.
vT'. De oprnerking had blijkbaar geen
effect, want B&W gaven zonder restric-

in 1950. Stuurman kreeg toen van de plaatselijke notaris, die tevens voorzitter van
de plaatselijke Groene Kruis vereniging
was, de mondelinge opdracht een wijkgebouw te ontwe{pefl, waarvoor in de Stationssttaat ruimte was gereserveerd. Ongeveer een maand later kwam er een
briefie, waarin de notaris lvoorzitter mee-

ties de vergunning af.

Overigens kwam het hiervoor vermelde
positieve advies ook voor op de meeste
aanvragen voor een bouwvergunning,

deelde dat de opdracht was ingetrokken.
Er was een grote gift ontvangetr, waarbij
twee voorwaarden waren gesteld die
reden waren voor de intrekking van de
opdracht. Al snel bleek dat de eigenaar
van Carrosseriefabriek Verheul de gift
had geschonken, waardoor het mogelijk
was het gebouw te laten verrij zen. Echter

waarvan de ontwerptekening door een
ander dan Stuurman was gemaakt. Slechts
een enkele keer adviseerde Stuurman het
college van B&W in het ontwerp een wijzigtngte doen aanbrengen. Een voorbeeld

hiervan was de aanvraag uit l93L voor
het bouwen van een drietal woningen aan
het Noordeinde (nr. I l-13). De op zljn
advies gewij zigde gevels zljn nog steeds

de gever had als voorwaarden gesteld, dat

niet Stuurman maar een andere architect
het gebouw zou ontwerpen en ook dat het
logo van het bedrijf de voorgevel zou
moeten sieren. Stuurman was niet zozeet

aanweztg.

Medio 1942 berichtte Stuurman dat hlj

gebelgd dat de opdracht was ingetrokken,
maar was vooral kwaad dat de vootzitter
hem niet mondeling over deze ontwikkelingen had geïnformeerd. Het gevolg was
dat de transactie van zestig huizen in de
Oranjewrjk, waarvan Stuurman het ontwerp had gemaakt, maar ook de verkoop
in handen had, niet via de plaatselijke notaris liep, maar door een Goudse notaris
werd behandeld. Het is niet bekend of de
Waddinxveense notaris en Stuurman later
toch weer met elkaar hebben gesproken.

als gevolg van een zware medische ingreep zich gewoonlijk per auto verplaatste, maar dat dit vanwege de benzineschaarste niet meer mogelijk was. Omdat
het afleggen van 'afstanden van enige
betekenis' per fiets voor hem bezwaarlijk
was, vroeg hij ontslag als gemeenteopzichter. In de bezettingstijd ging dat niet
zomaar. Een medische keuring was nodig. Hij werd afgekeurd en vroeg vervolgens ontslag aan dat hem door de toenmalige burgemeester Mumsen werd ver-

zin vijftigiarige praktljk als architect in Waddinxveen en voor
zljn activiteiten voor de Waddinxveense

leend.

Ter gelegenheid van

Met dit ontslag hielden zijn bemoeienissen met de gemeente niet op. Toen de
Duitsers in 1943 opdracht gaven in totaal

gemeenschap overhandigde burgemeester

C.A. van der Hooft op 6 oktober 196l de

enkele tientallen huizen en andere panden
te slopen aan de Zuidkade, de Onderweg

ziJreren eremedaille van de gemeente aan
de heer P.D. Stuurman, die daarmee ereburger van ons dorp werd. De heer Stuurman bood vervolgens de burgemeester
een gift van f 1000 aan, bestemd voor
lokale culturele doeleinden. De heer T.'W.
Verweij kreeg bij deze gelegenheid als de

en de Bodegraafsestraatweg, was het Stuur-

man die samen met de nieuwe gemeente-

architect Kraneveld de waarde van de
panden en de geleden schade moest vaststellen. De heren hadden hun taxatierapporten in een goede maand gereed, maat

verscheidene jaren fla de
Bevrijding duren voor het tot een schadeuitkering en herbouw kwam.
Dat er ook wel eens tegenwind was, bleek

het zou tot

nieuwe directeur een ets van de Nesse
aangeboden.
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De hand van Stuurman in Waddinxveen
Na zij n toezichthoudende taak bij de gasfabriek en het nieuwe gemeentehuis werkte Stuurman zoals reeds vermeld nauw samen met gemeentearchitect W. Dogterom.
Een van de eerste projecten, waaraan hij

men. Het gebouw kon in 19L3 worden betrokken. De MULO (later MAVO) verplaatste aan het einde van de jaren vijftig
naar de Beatrixlaan, maar het gebouw bleef
voor lager onderwijs als Julianaschool nog
tien jaar in gebruik. Daarna volgde sloop.

als ontwerper meewerkte waren de dertig
woningen voor de Woningbouwvereniging

De Rijnlandsche Courant meldde in

'Waddinxveen', die tussen de Kerkweg
en de Petteplas

de

editie van 2 mer 1914, dat P.D. Stuurman
de voorafgaande woensdag het maken
van de bovenbouw van een kurkwarenfabriek aan de Noordkade had aanbesteed.
De hoogste inschrijving was f 141 .000 en
de laagste f 1l I .998. Hoewel de laagste

in l9l2 werden gebouwd.

De tekeningen zrjn door beiden ondertekend. Inhetzelfde jaar krtjgt Stuurman de
opdracht een schoolgebouw te ontwerpen

voor de aan de Kerkweg te huisvesten
Christelijke MULO met zes lokalen. Het
is de eerste school in Waddinxveen van zljn

inschrijver vrij dicht bij de raming van
111 .141 was uitgekomen, werd de gunning toch nog aangehouden. Op 2 augustus l9l5 kon hij het door hemzelf ontworpen boerderijcomplex van boerderij,
schuur en hooiberg voor de heer C. Bree-

f

hand en er zouden daarna nog verscheidene
volgen. De ronde boog boven de ingangs-

partij is markant en zou daarna nog een
enkele keer in zin ontwerpen terugko-

MULO aan de Kerkwegi afgebroken omstreeks 1970. (foto archief HGW)
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Brugweg 27, tekening vlorgevel.

dijk

aan het Jaagpad aanbesteden.

Sluwrunan hctd ïw-ee axiorna's a[s het om

houwen ging.Zijn eerste srundpunt
was dat het hemelwate.l altiid buiten de

In l9l7 ontwierp hU het pand Brugweg
2l voor de heer C. Jongenburger, waarvan nog steeds de fraaie voorgevel met
ronde boog onaangetast is, maar nog niet

door de gemeente als monLlment

mureft m,oesï woiden oÍgevoerd en daarbii had een plat dak niet zijru voorkeun
Het tweede pwnt betrafde riolering. De

is

rioolbuizen van een gehouw nuar rie
grÀrunrelijke riolerin- g, een sepricwnk
of andere opslog dienden altijd te worden ,bnderheid, Aan heÍ eerste standpunt heeft Stuurman vríjwel steeds
va,s,l'§ehouden, ,A.Íi'' daarvan werd afgeweken, waren daar blijkba,ar redenen
voon Zo kon het een wens vnn de opdrachtgever zijn, terwijl ook de kosten
de plaaïsíng van een zatleldak wel eens
verhinderde. De tweede voorwaarde is
*oitttiker te controleren. Wet weet
schrijver uit eigen ervaring dat een niet
onderheid riool in veenCIchtige grond

erkend.

Aan het einde van dat jaar kreeg hij ook
vergLrnning een eigen woning aan de
Brugweg te bouwen. Aan dit huis dat in
1918 gereed kw&ffi, moest al in l92l een
serre worden toegevoegd om als uitbreiding te dienen van het reecls aanwe nge
ontwerpbureau. De toenemende omvang
van de werkzaamheden maakte het noodzakelijk met enige regelmaat de kantoor-

en tekenruimte uit te breiden. Helaas is
in 1918 gebouwde pand
tn 20101201 1 afgebroken vanwege verzakkingen en vervangen door een nieuwe
vleugel aan het teken- en kantoorpand
van SP Architecten.
Tot de woningen die fiaar ontwerp van
het oorspronkelijk

i

rorg af laat gaat ,n rzoiken en

daàrdoor grote problemen oplevert.
Stuurman wilde met zijn aanwijz,ing die
hinde r duideli jk voo rkomen.

l3

Stuurman gebouwd zrjn in opdracht van
de woningbouwvereniging, behoren de in
l9l9 tot stand gekomen tien woningen en

Brug verbeterd moest worden, wist Stuurman de gemeente te overtuigen dat nieuw-

bouw voordeliger was dan de verbouwing

twee winkels in de Trompstraat, destijds
Emmadwarsstraat genoemd. In l92l volgden twintig woningen aan de Henegou-

van een bestaande school. Ook maakte hij
duidelijk dat met een verdieping minder
ruimte in beslag zou worden genomen
met weinig meerkosten.

werweg, toen het Jaagpad, waarvan er
inmiddels twaalf zrjn gesloopt. Ook de
tekeningen voor de bouw van 15 woningen in de De Ruijterstraat en Piet Heinstraat uit 1929 dragen de handtekening

In deze jaren kwamen van ztjn bureau de
ontwerpen voor enkele graanpakhuizen
aan de Noord- en Zurdkade en voor de fabrieksgebouwen van Modderkolk & Dijs
en Van Schaik & Berghuis.
In het dorp, maar ook daarbuiten, kreeg

van P.D. Stuurman.

De aard van de ontworpen

Stuurman vooral bekendheid met zljn
uit 1924 voor de Gereformeerde
kerk aan de Kerkweg, die in 1925 in gebruik werd genomen. Voorbijgaand aan
de gedachte achter het ontwerp en zonder

gebouwen

ontwerp

toont de nodige variatie. Tussen L920 en
1940 waren er niet minder dan vier nieuwe scholen waarvoor hU de ontwerpen

leverde. Eerst de nieuwe christelijke
school aan de Oranjelaan ( 1922), vervolgens een openb are lagere school in de
Kerkstraat (1925) en een bij de Brug
(1927) en tenslotte de Rooms-katholieke

overleg met het architectenbureau, dat het
ontwerp had gemaakt, zljn in het begin
van de jaren zeventig om bouwtechnische
redenen de toren en torentjes helaas verwrjderd.
Het zal altijd wel een yraag blijven of met

Sint Jozefschool aan de Kanaalweg (1928).
Toen de bestaande openbare school bij de

t1

tot huurverlaging, met het gevolg dat er

een andere oplossing aan de ontwerper
niet meer recht was gedaan. De naast de
kerk gebouwde pastorie, eveneens naaï
ontwerp van P.D. Stuurman, werd begin
jaren zeventrg afgebroken om ruimte te
maken voor de huidige Passage.
Voor de in september 1925 door brand getroffen houthandel Alblas ontwierp Stuurman een nieuwe schaverij en zagerij, die
in 1926 werd gebouwd. Na de verhuiztng
van het bedrijf in 2008 naar Moordrecht
ztjn deze gebouwen afgebroken en is een
begin gemaakt met de bouw van wonin-

geen geld voor grootonderhoud was, waar-

door er ondanks plannen helemaal niet
aan nieuwbouw viel te denken.
Het architectenbureau van Stuurman leed
hier niet onder, want van cle verscheidene
nieuw gebouwde woonhuizen in Waddinxveen, groot en klein, al dan niet twee onder een kap en soms meer, alsook villa's,
werd een groot aantal door hem ontworpen. Stuurman bouwde huizen in alle
maten die werden gevraagd. Hiervan lijkt
het huis met de naAm Plasrode gelegen

Sniepweg 1 wel het grootste te zijn. Het
kostte in 1930 dan ook niet minder dan
ruim f 11.000, wat voor die tijd een enorm
bedrag was. Overigens hebben het huis
Noordeinde 48 -tegenover de aansluiting
van de Wadde op het Noordeinde-, Noord-

gen.

De lijst van gebouwde woningen uit de
jaren dertig van de vorige eeuw laat zien
dat vooral particulieren de opdracht gaven . Daarentegen waren er nauwelijks
opdrachten van de woningbouwvereni-

kade 66 en Henegouwerweg
behoorlij ke afmetingen.

gingen. De sociale woningbouw had ech-

ter erg te lijden onder de economische
malaise. De werkeloosheid noopte soms
t5
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eveneens

Henegouwerweg

85-92 in 2012
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Voorgevel voormalige winkel
met woonhuis hoek Piet
H ei nstraat en Trompstraat
situatie in 2012
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Foto boven: Noordkade 66

ïh,ij sse fi ;ch oo l, e e rd e r
nbàre Lagere School Brug;
'2''
Prins Willem Alexanderschool
ààfi de )ranielaan, eerder
Oranjeschool;
SL, Voormalige Eben Haëzerschool aan de Jan Dorrekens;Í.l.
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kade-)ost, gesloten in 201 ;
4. Landbouwhuishoudschool De
1

Rank, afgebroken.
(foto archÍef HGW)

HenegoLtwerweg
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Voor Pieter Dirk was de bouw van een
nieuwe fabriek voor de NI.V. Tabaks- en
Sigarenfabriek vlh Louis Dobbelmann
het grootste project in Waddinxveen dat
onder zljn leiding was ontworpen en waarvan hij de bouw begeleidde. Nadat in mei
1940 de fabriek bij het bombardement in
Rotterdam als verloren moest worclen beschouwd en herbouw daar niet mogelijk
bleek, nam Stuurman het initiatief om de
directeur van het bedrijf te wij zen op de
vestigingsmogelijkheden in Waddinx-

het gereedkomen van de hal in 1943 er
voorlopig geen tabak werd gekerfd, maaÍ

veen. Door bemiddeling van Stuurman kon
in juli al een stuk grond aan de Noordkade
worden aangekocht, terwijl in augustus
van dat j aar de eerste paal de grond in ging
voor een complex dat zou gaan bestaan

over het nodige organisatietalent beschik-

uit een fabriekshal van bijna 14.000

de Duitse bezetter na vordering van het ge-

bouw er oorlogsmaterieel liet vervaardigen. Pas na 1945 kon de eigenaar beginnen met de productie waarvoor het complex was bestemd. Het tn zo korte tljd ontwerpen en realiseren van een dergelijk
groot complex was en is een formidabele
prestatie van het bureau. Het tot stand
brengen van dit werk toont aan dat Stuurman niet alleen kon ontwerpen, maar ook
te.

De gekozen stijl, waarin het complex werd
opgetrokken, heeft de aandacht getrokken, want het kantoorgebor-rw en de zogenoemde watertoren met aanbouw zijn inmiddels als rijksmonument aangemerkt.

m2,

een kantoorgebouw, een kantine en een
pakhuis. Het vervelende was wel dat na
23

Het Dobbelmanncomplex in 1962. Op de achtergrond is de Oranjewijk in aanbouw.

kade kreeg in I9b0 no§ e,ei staa/ilà

h

mailE, waartoar híj geen koper kon vinden. I:{a een jaar po:gingen daar,fae i:e
hebbàni' gedaan kwarn hij tàn langsn
leste bij Stu,urmon terecht. Weliswanr
stel'de deze geen'wtakelaar te z|ijn, m,aàr
ttiteinrlellik natn híi he,t ,ve,rzaek aan ,:,

naar de eigenaar, die nauwelijks krsn
geloven dii binne" ii k:orte tijd een koper wils §èionden en cleze ook nog bereicl ooi du gnuro,ogde prijs te beialen.
Tben de eigenaar mondeling van een en
ander op de hoó§rè was gebia,cht, vroeg

iiji

àiènsten wilde hebben. Hoewel de

zou

rel.utie níet verder gaon dan I Vo. D'''e
eigenailr uond echter een bedrag van
f 45,0i00 te hoog, o,mdar het complex
sleihii drie wekgn íy 4n lterkoor^ had

Dordrecht. Dít bediijf w'as bereid de

doen van Stuurm,Gn.

De vraagpiíis
4,5
rníljoen
met
als uitersÍe
zijn
f
limiet f 4 ,miljoen. In d4íe weken tijd

gebouwen' ; t€;, verkopen.:,,

Wiàid niets.
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Dàt was de stíjl uan

z,aken

Een ander groot project dat Stuurman in

194o mocht ontwerpen en begeleiden,
was de herbouw van het door brand verwoeste fabriekscomplex van de N.V. Eerste Waddinxveensche Stoommeubelfabriek

vlh Van Schaik & Berghuis aan de Zuidkade. In het volgende j aat ontwierp Stuur-

man nog twee dubbele woonhuizen in de

Kanaalstraat, maaï daarna vielen alle civiele bouwprojecten vnjwel stil. In het
verdere van de bezettingstijd beperkten
de bouww erkzaamheden zich tot Duitse
verdedigende opstellingen, waartoe in totaal zelfs meer dan zestig panden (woninin ons dorp
moesten worden gesloopt.
Na de bevrijding was de realisatie van
(her)bouwplannen afhankelijk van de toestemming van een Haags ministerie, dat
in het voorkomende geval ook het bouwmateriaal toewees. Omdat de prioriteiten

gen, schuren en loodsen)

in

andere delen van Nederland lagen,

duurde het tot het begin van de jaren vrjftig voordat ook Waddinxveen een toewijztng voor de bouw van woningen kreeg.

-25

Als compensatie voor de afgebroken huizen aan de Zurdkade en de vernielde huizen aan de Wilhelminakade was de aanleg
van de Victorwijk gepland, maaÍ het overleg met de Haagse heren duurde zo lang,
dat ondertussen de woningbouw in de
Bomenwijk (Sniep) al van start was gegaan. Hoewel inmiddels meer architecten
zich hadden aangemeld voor de verschillende bouwprojecten, kreeg Stuurman ondanks de concurrentie toch een belangrijk
aandeel in deze nieuwbouw. Toen in 1955
in de Victorwrjk eindelijk de eerste huizen konden worden gebouwd, was Stuurman de ontwerper ervan.
De betrokkenheid van het architectenbu-

reau bU de totstandkoming van de Bomenwijk beperkte zrch niet alleen tot het
ontwerpen van de daar te bouwen woningwetwoningen. Het bureau was in
1952 ook de ontwerper van het Hervormde WUkgebouw aan de Esdoornlaan, dat
nu wordt aangeduid als De Hoeksteen.
Ook de ernaast gelegen pastorie was in
het ontwerp inbegrepen.

Victorwijk:
.

In afwachting valt
het leggen van de
eerste steen op 24

juni

1955 door de

burgemeester
(Stuurman met hoed).

(foto J.C.L. van der
Klauw)

Sint Victorstraat
in 2012

Koningin
Wilhelmina-

singel in 2012
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Toren Brugkerk,

in 1956 gestabilisee

rcl

te

gen

ve

r-

z,akken.

deze wrjk gingen bevolken.

Na cle Bomenwuk begon de bouw van huizen in de Puttepolder. Vooral in de Oranje*,jk nam Stuurman een belangrljk deel
vAn het woningcontingent voor zijn rekening. In minstens twaalf straten van deze
wljk staan nu door Stuurman ontworpen
woningen. Het interessante daarbij was
dat Stuurman niet alleen ontwierp, maar
in enkele straten ook de verkoop van de
woningen yerzorgde en dus als een soort
projectontwikkelaar optracl. Opmerkelijk
is de toen geconstateerde terughoudendheid van de autochtone Wadclinxveners
om hier een hr-ris te kopen. Het gevolg
was, dat veel mensen van buiten het dorp

Toen in de jaren vijÍtig de toren van de
Brtrgkerk dreigde te verzakken, wer«I de
hulp van Stuurman ingeroepen om het
bouwwerk te stabiliseren. Dit lukte door
het slaan van houten palen aan weerszijden van de toren en het maken van zogenoemde witboorpalen oncler de toren. Vervolgens kwamen op de palen betonbalken
te liggen, die de toren droegen.

Het was tn deze periode dat na ongeveer
vrjftig jaar Stuurman zich langzamerhand
wilde terugtrekken uit het bureau. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de heer

2l

B. Treffers, Waddinxvener van geboorte,
de leiding zou overnemen. HU was ook
met dat doel als medewerker aangetrokken, maaÍ de onderhandelingen over de
overdracht liepen echter stuk. Treffers
stond er op dat Stuurm an zich gehe e\ zotr
terugtrekken uit de zaak, maar die wilde
daar niet van weten. Daarop nam Treffers
ontslag en begon hij een eigen architectenbureau. Dit aan de Middelburgse weg
gevestigde bureau werkt nu onder de naam

TOPOS architecten B.V. Vervolgens
trachtte Stuurman met een andere medewerker, de heer Peters, overeenstemming
te bereiken over de toekomstige leiding
van het bureau. Ook dat lukte niet, waarna Peters aan de Onderweg als zelfstandig
architect verder ging. De heer T.V/. Verwelj, die inmiddels chef de bureau was

geworden, kreeg toen de waag voorge-

legd of hij de leiding wilde overnemen.
HU ging er wel mee akkoord dat Stuurman mede directeur bleef. In 196l nam
Verweij de leiding van het architectenbureau over, maat moest ervaren dat Stuurman tot zrjn overlijden in 1965, weliswaar meer op de achtergrond, nauw betrokken bleef bij het reilen en zetlen van
de zaak.

Na zijn formele vertrek gingen de werkzaamheden gewoon door. Het betrof zowel de bouw van verschillende afzonderhjke woningen in het dorp als rijen eengezinswoningen in de in aanbouw zljnde
wijk Putte-Noord, die nu als Vondelwijk
bekend staat. Daarnaast bleven ook de
opdrachten van bedrijven binnenkomen,
zoals de bouw van twee cementsilo's aan
de Noordkade voor een bekende bouwmaterialenhandel. Het laatste grote project dat Stuurman nog meemaakte, was
het ontwerpen en begeleiden van de bouw
van de veilinggebouwen aan de Bredeweg. De opdrachtgever was de Coöperatieve Tuindersvereniging 'Gouda en omstreken', die geen uitbreidingsmogelijkheden meer had bij het toen bestaande
veilingcomplex aan de Bodegraafsestraatweg. De benodigde ruimte werd gevonden in Waddinxveen en het Bureau Stuurman kreeg de opdracht. Nadat de eerste
tekeningen al in 196l waren gemaakt,
moesten verschillende wij zrgungen worden aangebracht. In februari 1963 ging
het college van B&W akkoord met de
plannen, maar in die tljd was de goedkeuring van meer instanties nodig. Als eerste
waren Gedeputeerde Staten aan de beurt,
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Activiteiten buiten Waddinxveen
Na zrjn vestiging in Waddinxveen beperkte Stuurman ztjn werkzaamheden
niet alleen tot ons dorp. A1 snel sloeg hij
zljn vleugels uit in de regio en na verloop
van enige jaren zelfs daarbuiten. Inmid-

die al in maart de plannen fiatteerden. Het
ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid dat het ontwerp ook moest
goedkeuren, deed dit echter pas in oktober van dat jaar. Toen kon worden aanbesteed en met de bouw begonnen. De tijd
benodigd voor het verkrijgen van een vergunning duurde wat langer dan in de jaren
voor de Tweede Wereldoorlog. In die tijd
kreeg men de vergunning doorgaans al na
enkele dagen en soms zelfs op dezelfde
dag dat deze was aangevraagd.

dels is heel Nederland het werkterrein geworden. Al in L9I4 wist hij in Stolwijk de
benoeming tot gemeentearchitect te ver-

krijgen. Dit hield tevens in dat hij ook
ambtenaar voor bouw- en woningto ezicht
was . Deze functie vervulde hij decennialang. In de aanvragen voor een bouwvergunning komt het advies van Stuurman

Mogelijk zal na het lezen van deze opsomming bij de lezer de vra ag rrjzen over

dan ook regelm atig voor. Tegelijkertijd
was hij ook hier soms de architect van de

het aantal in Waddinxveen gebouwde wo-

woningen, waarvoor een vergunning werd
aangevraagd. De laatste contractverlenging stamt uit 1942.

ningen en andere gebouwen die door Stuur-

man en de medewerkers van ztjn bureau
zrjn ontworpen vanaf de tijd dat hij begon
in l9l1ll9l2 tot ztjn overlijden in 1965.

Hierover is helaas geen exact aantal te
vermelden, omdat het overuicht van verleende vergunningen dat hiervoor als bron
zou kunnen worden gebruikt, niet volledig is. Niet alleen is niet altijd de architect
vermeld, maar ook ontbreken er dossiers.
IJitgaande van de wel aangetroffen vergunningen kan worden vastgesteld dat in
de periode l9l2 tot 1940 door Stuurman
ongeveer 200 woningen werden ontworpen. In die periode was hij de belangrijk-

Aan de Wachtelstraat te Gouda staan twee
grote bedrijfspanden die door P.D. Stuur-

man zljn ontwo{pen als kaaspakhuizen.
Hij kreeg deze opdracht van de kaashandel 'De Producent'. De gebouwen, die in
l9L9 tot stand kwamen, tellen vier verdiepingen en hebben een oppervlakte van ruim
9.000 mz en een inhoud van 31.000 m3.
Voor de pakhutzen, die inmiddels rijksmonument ztjn, wordt nu een alternatieve
bestemming gezocht.

ste architect van het dorp, die het ontwerp

In 1924 ontwierp hij te Moordrecht fabrieksgebouwen voor de Koninklijke
Verenigde Tapijtfabrieken. De betreffende gebouwen zrjn in de jaren negentig
voor het merendeel afgebroken, alleen de
markante watertoren bleef als rijksmonu-

van naar schatting bij na 50Vo van de gebouwde woningen voor ztjn rekening
heeft genomen. Daarnaast ontwierp hij in
Waddinxveen ook nog ongeveer veertig
scholen, fabrieken, schuren en andere gebouwen, waaronder een kerk.
In de naoorlogse periode tot 1965 groeide
het aantal gebouwde woningen getalsmatig gezien, maar door het sterk toegeno-

ment gehandhaafd.
Kort nadat in'Waddinxveen de Kruiskerk
tot stand was gekomen, kreeg Stuurman
de opdracht ook een eveneens Gereformeerde kerk te ontwerpen te Vinkeveen.
De aanneemsom was f 29.000 en het gebouw kwam in L926 gereed. Het is aangewezen als een gemeentelijk monllment.
In de tussentijd heeft hij in 1925 een lang-

men bouwvolume na 1950 daalde ztjn
aandeel in de totale woningproductie in
ons dorp. Ook het aantal niet aan de woningbouw gerelateerde ontwerpen nam in
deze periode af. Een verklaring hiervoor
is vermoedelijk de toenemende betrokkenheid van het bureau Stuurman bij de
landelijke scholenbouw.

huis boerderij ontworpen op het
Twaalfmorgen 37 in Reeuwijk.
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Gereformeercle Kerk
te Vinkeveen.

(Íoto A. Bout)
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Aangetrokken als deskundige door het in
oprichting zrjnde waterleidingbedrijf 'De
Vijf gemeenten' in de Krimpenerw aard
was hij vanaf 1931nauw betrokken bij de
voorbereiding van de aanleg van het waterleidingstelsel. Voor dit bedrijf, waarin
de gemeenten Ammerstol, Bergambacht,
Berkenwoude, Stolwijk en Vlist anticipeerden, bouwde hij in 1937 te Bergambacht een imposante watertoren met een
hoogte van 40 meter en met een waterreservoir dat 360 m3 kon bergen. De toren

is

eveneens een rijksmonument gewor-

den. De toen met zrjn vader samenwerkende zoon Johan was sterk betrokken bij
de bouw van de toren en de bijbehorende
woning en bergplaats. Het technisch ontwerp, de berekeningen en het opmaken
van het bestek waren voor een belangrljk
deel zrjn werk. Tevens was hU nauw
betrokken bij de aanleg van het buizennet
in en tussen de dorpen.
Toen op 12 mei 1940 de Hervormde kerk
te Bleskensgraaf door Duitse bommen

werd vernield, kreeg Stuurman de opdracht een geheel nieuwe kerk te ontwerpen. Het lukte nog in 1942 de fundering
te leggen, maar verdere afbouw was we-

gens materiaaltekort toen niet meer mogelijk. In 1946 gaf minister Ringers toe-

stemming de kerk te voltooien. Door de
onvoldoende beschikbaarheid van hout
moest toen meer in metselwerk worden
uitgevoerd. Hierop was de fundering niet
berekend en dat vereiste een aanpassing.
Bij het project was ook de Amersfoortse
architect Van Hoogevest betrokken.
Ook na de Tweede Wereldoorlog was hij
werkzaam in de veÍïe omgeving van Waddinxveen. In 1952 was hU de architect

van de woning of beter villa voor de directeur van een veevoederfabriek aan de
Provinciale Weg West 44a te Haastrecht.
Een bijzondere door Stuurman vervulde
functie was die van rentmeester. Hij was
dat

in

BenthLtrzen voor een viertal boer-

derijen van de familie Beelaerts van Emmichoven. Hoewel hem meermalen ook
elders een rentmeesterschap was aangeboden, heefï hij volstaan met genoemde
vier, want anders zou hem dat teveel tijd
kosten. Overigens was ook neef Dirk uit
Gouda voor verscheidene boerderijen
rentmeester.

Prins Bernhard kriigt in 1967 uitleg van de heer T. W., Verweij. (foto T.W. Verweij)
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Zo is het in aanbouw ztjnde Lodestein-

Het architectenbureau Stuurman na
Pieter Dirk
Zoals werd vermeld, nam cle heer T.W.
Verweij in 1961 het stokje over van de
oprichter van het architectenbureau.
Stuurman bleef tot zijn overlijden in 1965
als mededirecteur duidel4k aanweztg. In
deze jaren ontstond door de naoorlogse

college te Barneveld ontworpen cloor deze Wadclinxveense architecten en werd de
door het bureau ontworpen Annie M.G.
Schmidtschool te HilversLrm in januari j.l.
geopend. Een overuicht van recente activiteiten op dit gebied is te vinclen op rJe
website van SP Architecten.
Toen aan het einde van de jaren zeventig

geboortegolf een grote behoefte aan scholen. Gestimuleerd door de toenmalige burgemeester Van der Hooft ontwikkelde het
architectenbureau scholen die in systeembouw konden worden gemaakt. Dit
ontwerp was een groot succes en heeft
ertoe geleid dat honderden scholen zowel

de Vonclelwrjk zijn voltooiing naderde,
was het Architekten- en Ingenieursbureau
Stuurman N.V. de ontwerper vern de daar
gebor-rwcle Hervormde Bethelkerk. Ook
de in 1996 gebouwde eveneens Hervorm-

de Morgensterkerk in cle Zuidplas kwam
van de tekentafels van het bureau aan de
Brugweg. Een bljzonder een olle opdracht
was het ontwerpen van een nieuw gemeentehr-ris voor Waddinxveen" In het
begin van de jaren zestig van de vorige
eeuw groeide het gemeentelijk apparaat
dat gehuisvest was in het gemeentehr-ris
van 191[ uit zijn jasje. De bijgebouwde
tijdelijke werkruimten en elders in cle gemeente ondergebrachte diensten, waren
niet bevorderlijk voor de gewenste sAmenhang van het gemeentelijk bestlrlrrsappa-

in

Midden-Holland als daarbuiten volgens dit concept tot stand kwamen. Ook
in Waddinxveen werden verscheidene
scholen volgens dit beproefde recept
gebouwd. De heer A.W. Ooms, die in de
jaren vijftig bij het bureau was komen
werken, was degene die de leiding had
over deze op scholen gerichte werkzaamheden.

Op het gebied van scholenbouw heeft SP
Architecten niet alleen in Waddinxveen,
maar ook landelijk nog steeds een naam.

aa

JJ

Rijnlandstraat
wooncomplex
Bovenland.

raat. In eerste instantie zocht men naat
een nieuwe locatie bij de Petteplas. Een
ontwerp van Stuurman werd in 1962 gepresenteerd met inbegrip van een maquette. De bouw ging echter niet door en voor
een nieuw gemeentehuis moest Waddinxveen uiteindelijk wachten tot de j aren ze-

ventig. Ook toen leverde Stuurman het
ontwerp, waarvan de bouw in 1978 werd
gerealiseerd.

Met enige regelmaat bleef het bureau betrokken bij bouwprojecten in ons dorp.
Onder meer betrof dit de huizen aan de
Zonnehof in de Zutdplas. De in 20ll gereed gekomen woningen aan de Rijnlandstraat bracht het Nation aal Architectuur Instituut ertoe de Woonpartners Midden-Holland als eigenaar te waarderen
met een plaquette. Deze waardering
straalt uiteraard af naar de medewerkers
van het architectenbureau, die het complex Bovenland ontwierpen.
Hieruit blijkt dat SP Architecten nog
steeds duidelijk aanweztg is, zowel in
Waddinxveen als elders.

Naschrift
Voor het samenstellen van dit artikel is
vooral gebruikt gem aakt van de gegevens

uit het gemeentelijke archief, die berusten
in het Streekarchief Midden-Holland te
Gouda . Deze gegevens blijken echter hier
en daar lacunes te vertonen, die veroorzaakt" worden door het niet volledig zljn
van de verschillende gemeentelijke dossiers. Belangrijke aanvullende informatie
over de heer P.D. Stuurman en ztjn familie werd van de heer T.W. Verweij verkregefl, of door ztjn tussenkomst van andere
familieleden. Ook is gebruikt gemaakt van
verschillende gegevens uit het jubileumboek SP Architecten 100 jaar KNAP, dat
tn 201 1 verscheen. Hoe belangrijk de aanvullende informatie ook was voor het verkrijgen van meer rnzrcht in het werk en
leven van de heer Stuurman, zljn er toch
hier en daar nog onduidelijkheden. Zo rs
niet volledig bekend voor welke gebouwen in Waddinxveen Stuurman als architect kan worden genoemd. Op het eerste
gezicht lijkt dit een groot euvel, maar voor

het krijgen van tnzicht in het doen

en

laten van de heer Stuurman kunnen de in
het voorgaande opgenomen gegevens als
voldoende worden aangemerkt.
Een betrekkelijk heikel punt vormt de door

Stuurman gehanteerde bouwstijl van zijn
ontwe{pen. Desgevraagd kon hierop geen
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merken, t.w. een hoog rJak, overstekencle
en brede goten met een ruime toepassing
van baksteen. Bij clit latatste moet echter
wel worclen opgemerkt, durt huizen in Waddinxveen met deze kenmerken niet autornatisch aan Stuurman kunnen worden

concreet antwoord worden gegeven.
Ten aanzien van de watertoren te Moordrecht, die als rijksmonument is aangewezen, vermeldt de betreffende website,
dat gesproken kan worclen van de 'Lette
Amsterdamse School'. BU de toelichting
op het eveneens rijksmonument ztjnde

toegeschreven.

kantoor gebouw van de tabaksfabriek van
Dobbelmann is echter vermeld, dat het gebouw rn'Zakelijk expressionistische trant
is opgetrokken'. Als de blik wordt gericht

Zoals al in een voorgaancle paragraaf globaal is aangegeven, zijn naar ontwerp van
de heer Stuurrnan enkele honderden bouwwerken in Waddinxveen tot stancl gekomen. Hierdoor heeft hij vooral in de jaren
tot 1940 een cluidehjk sternpel gezet op de
bouwtrant in ons dorp. Inmiddels zljn er
ook weer verscheidene panden gesloopt.
Voord at er nog meer van cle door hem ont-

op De Stoof, Brugweg 88, dan doet dit
gebouw denken aan de bouwtrant van
Dudok en Rietveld, die als architecten van
de 'Nieuwe zakelijkheid' te boek staan.
De voorgevel van het huis Brugweg 2l
doet echter weer denken aan een teruggrijpen naar oude bouwstijlen. Kortom een
duidehjke richting in de bouwstijl kan hem
niet worden toegeschreven. B lijkbaar
sloot hij aan bij een in een periode heersende bouwstijl of gaf hij gevolg aan de
wensen van de opdrachtgever. Wel hebben de tussen circa 1920 en 1940 gebouwde woningen veel overeenkomstige ken-

worpen gebor-rwen verdwijnen, is het gewenst, zo niet noodzakelijk, dat er maatregelen worden genomen om de gebouwen, die als kenmerkend voor hem gelden, te behouden en te zotgen dat ze ntet
door verbouwingen worclen aangetast. De
aanwij

zing als gemeentelijk rnonument

biedt hiertoe mogelijkheden.
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Uit het bronnenonderzoek is duidelijk gebleken dat P.D. Stuurman zich in augustus

l9ll in Waddinxveen vestigde. Minder
duidelijk is echter het tijdstip dat hij als
architect begon. Na zljn aankomst was hij
betrokken bij het herstel van de fundering
van de kolenopslag van de gasfabriek en
hield hij toezrcht op de verbouwing van
het woonhuis van Van der Torren aan de
Zurdkade tot gemeentehuis. De eerste aanbestedingen, die hij verzorgde vonden
plaats in 1912. Daaruan gaat echter een
traject vooraf. Dit betreft onder meer het
overleg met de opdrachtgever, het maken
van een ontwerp en aanyragen van een
bouwvergunning. Gelet op de daarvoor
benodigde tljd, mag worden aangenomen
dat Stuurman al in het najaar van l9ll is
aangevangen met ztjn eerste werkzaam-
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heden als architect.

chitectonische hoogstandjes heeft nagela-

Streekarchief Midden-Holland, Gezinskaarten Ammerstol en Waddinxveen,
Dienstbodenkaarten Waddinxveen,
Toegangen AC 39 (Bouwvergunningen), AC 205 (Secretanearchief Waddinxveen 1936-197 5), AC 637 (Secretanearchief Waddinxveen 1 870- 1935),

ten, kon daaraan niet worden voorbijgegaan. Hetzelfde kan gezegd worden over
het werk van het architectenbureau na
zrjn verscheiden. Om die reden is in twee

AC 668 (Zwembad Waddinxveen), AC
129 (Moordrecht), AC 1005 (Bouwvergunningen Stolwijk) en AC 1098
(Stolwijk 1B I 2-1942).

Met de gekozen indeling van de beschrijving is beoogd vooral de heer P.D. Stuurman en zin werk voor het voetlicht te
brengen. Hierbij lag de nadruk op Waddinxveen, maar omdat hij ook elders aÍ-

paragrafen hieraan aandacht besteed.

De schrijver pretendeert niet een volledig
beeld van Stuurman te hebben geschilderd,

maar heeft hem toch zodantg uitgebeeld
dat het de lezer hopehjk duidelrjk zal zljn
geworden, dat we te doen hebben met een
bijzonder mens. Hij trad niet op de voorgrond. Naast het bouwen had hij ook belangstelling voor zljn medeburger, vooral
als deze in de problemen zat. In de be-

richtgeving van zrjn overlijden in juni
1965 maakten verschillende kranten gelukkig ook van dit laatste aspect melding.
Waddinxveen kan trots zin op zo'n burger.
De schrijver bedankt mevr. A. van Campen-Stuurman en de heer T.V/. Verweij
voor de hem verstrekte gegevens.
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Diverse websites:
www.binnenwaard.nl;
w w w. funda. n l/koop/Haastrecht

;

www. fundabu sine s s. nl/bedrij fshal/gouda
www. kerkvanammerstol. nl ;
www. katerstede. nl/w estzaanl f7 8 1 I htm ;

;

.

www.kich.nl;
w ww. proo sdij I anden. nl
www.reliwiki.nl
www.rij ksmonumeten. nl ;

www.sparchitecten.nl

Afbeeldingen:
Tenzrj anders vermeld z4n de tekeningen
afkomstig uit Streekarchief Midden-Holland, toegang AC-39 (Bouwvergunningen
Waddinxveen), de foto's en andere afbeeldingen uit de collectie van de schrijver.
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