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Het voortbestaan van een bedrijf vereist ten minste twee zaken: kwaliteit en aanpassingsvermogen. Het feit dat de firma Vis in 2016 al tweehonderd jaar bestond, toont aan dat het bedrijf
aan beide eisen heeft voldaan en nog steeds voldoet. Kees Verlooij neemt ons mee in de lange
geschiedenis van dit familiebedrijf en gunt ons ook een blik in de historie van de scheepsbouw
in ons dorp.
Trouwe lezers van ons blad hebben al veel vaker kunnen vaststellen dat Kees Verlooij goed thuis
is in de geschiedenis van ons dorp en in zijn artikelen telkens blijk geeft van gedegen onderzoek.
De redactie is dan ook blij dat Kees zich bereid heeft verklaard om deel uit te gaan maken van
de redactie.
Piet Stuurman heeft op bouwgebied een belangrijk stempel gedrukt op ons dorp en heeft
daarnaast zijn sporen verdiend op het gebied van de architectuur. Hij heeft immers meerdere
rijksmonumenten op zijn naam staan. Deze ereburger van ons dorp mag daarom niet ontbreken
in het straatnamenregister.
Met de brand gevolgd door de sloop van het oude postkantoor in 2016 zijn de laatste, fysieke
resten van het oude postsysteem definitief verdwenen. De redactie zag daarin een goede aanleiding om nog een keer op de geschiedenis van dit systeem in te gaan.
De redactie wenst u veel leesplezier.
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Firma Vis

Tweehonderd jaar kwaliteit en aanpassingsvermogen

Familie Vis tijdens de verbetering van de Gouwe oever.

C. Verlooij

Waar vind je dat nog, een familiebedrijf dat het al tweehonderd jaar volhoudt? In ieder geval in Waddinxveen. Hierna volgt een bedrijfsgeschiedenis
waarin kwaliteit en aanpassingsvermogen leidraad zijn en waarin de scheepmakerij een belangrijke rol speelt.
Tot aan de negentiende eeuw gaat het vervoer van
mensen en goederen het beste over het water. De
wegen zijn immers primitief en van slechte kwaliteit. Natuurlijk werd er ook vroeger gereisd, de
ene keer verder dan de andere. Zo zijn er gevallen
bekend van mensen die in 1660 vanuit Bodegraven naar Gouda gaan om daar bij de notaris een
testament te laten maken. Ook Waddinxveen was
voor dergelijke voorzieningen lang aangewezen op
Gouda.
Beurtschippers vervoeren personen en goederen op
vaste (markt)dagen naar steden als Gouda, Leiden,
Rotterdam en Amsterdam. De turfhandel, een zeer
grote bron van inkomsten in de gebieden rond
Waddinxveen, maakt ook gebruik van schepen
om de turf naar de turfmarkten in de steden te
brengen. En wat te denken van de boeren die allemaal een praam of schouw nodig hebben? Voor
al deze activiteiten zijn scheepmakerijen nodig,
die voornamelijk langs wateren zoals de Gouwe te
vinden zijn. Daar bevinden zich de beste plekken

om schepen te water te laten. Eeuwenlang was er
daarom ook in Waddinxveen scheepsbouw langs
de Gouwe.

Scheepmakerij aan de Nesse
We weten dat er in St. Huijbertsgerecht (een ambacht langs de Gouwe, ten noorden van de brug)
in de zeventiende eeuw minstens twee scheepswerven zijn. Er is een processtuk bewaard gebleven
van een grote brand in 1604 vlakbij het verlaat
(sluis) aan het einde van de Nesse. De brand lijkt
begonnen te zijn op de scheepmakerij, op de
plaats waar men gewoon is pek (teer) te verhitten. Teer wordt samen met hennep gebruikt om de
naden in de scheepswand van een houten schip
waterdicht te maken (breeuwen of kalefateren).
Bij deze brand gaan zestien huizen en schuren
verloren alsmede de scheepswerf van Cornelis
Cornelisz. Sijbrantsz. bijgenaamd Zwarte Nelis
en die van zijn buurman Pieter Aertsz. Het verlaat
raakt behoorlijk beschadigd.
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Cors Clasen van der Haes, die schepen van
Noord-Waddinxveen is, verwerft in 1654 het huis,
timmerhuis en de werf aan de Nesse en wordt
scheepmaker. In 1670 is er sprake van een door
Cors Clasen van der Haes gemaakte ‘boerenschuijt’. Zijn zoon Claes Corsse van der Haes bezit
een scheepmakerij in Reeuwijk. Een boedelbeschrijving uit 1732 van de scheepmakerij in Reeuwijk
geeft inzicht in welke middelen gebruikt worden:
winden, reepen, kettingen, vijzels, schaven, banken, spijkers, pek, teer, en mos. Aan zijn andere
zoon, Dirck Corsse van der Haes, verkoopt hij in
1699 het huis, erf, schuur, loods, timmerschuur
en scheepmakerhelling in St. Huijbertsgerecht. In
1700 treffen we een andere zoon aan als scheepmaker, namelijk Paulus Corsse van der Haes.

In de transportboeken valt te lezen wat voor
schepen er door de scheepmakers worden
gebouwd. Vanaf 1680 tot 1700 is er vaak
sprake van ‘turffmickerscheepjes met seijl, touw,
staende ende loopende want’. De prijs van een
al bestaand turfschip ligt tussen de 250 en 570
gulden. In 1696 verkoopt meesterscheepmaker
Cors Clasen van der Haes een net van stapel
gelopen turfschip voor 807 gulden. Schipper
Arij Klasen Brugman koopt van dezelfde Van
der Haes in 1697 een ‘snebbe schuijt met mast,
zeijlage en touwwerk’ voor 600 Carolus gulden.
Het zijn vooral houten turfschepen, zoals een
snebbeschuit, ook wel snipschuit genoemd
vanwege de smal toelopende voorsteven. Dit is
een zeilschip zoals de kaag, maar dan kleiner,
slanker en lichter. Er gaat zo’n 0,75 ton lading
in.
Een ander type schip dat we aantreffen in de
rechterlijke archieven is de ‘aleman’ of ‘aalman’. Dit schip komt veel voor in de Hollandse
veengebieden in de zestiende en zeventiende
eeuw. Het heeft een ruim van 7 m3, waarin 1,5
ton turf kan worden geladen en als deklast ook
nog 3,5 ton.
Een van de meest gebruikte schepen in ZuidHolland voor het vervoer van turf is een turfijker
(ook wel als -eiker). Dit type is lang en smal
en heeft een strijkbare mast. De breedte van
het schip is aangepast aan de gangbare maat
van de sluizen om bijvoorbeeld de Turfmarkt
in Gouda te kunnen bereiken en in de smalle
polderwateren te varen. De omschrijving van
dit schip vermeldt veertien lasten, een maat die
niet eenduidig is en afhankelijk van de streek
en de tijd. Het is óf een inhoudsmaat waarbij er
10.000 stuks turf in het ruim gaan (afhankelijk
van de grootte van de turven) óf een aanduiding
voor een uitwendige maat van 3,20 x 16 meter.

Scheepmakerijen aan de Noordkade
Op een gegeven moment verplaatsten de scheepswerven zich van de Nesse naar de Noordkade. Zo
was de plek waar Scheepswerf Vis decennialang
schepen heeft gebouwd, al vóór 1780 in gebruik
als scheepswerf. Op 2 mei 1781 verkopen de
erven van Floris van Leeuwen aan de Vlaardinger
Dirk van Nek: ‘een scheepstimmerwerf met deszelfs
huijs, werkhuijzingen, knegtshuijs, scheepshelling en erve, onder Noordwaddingsveen aan de
Gouwe’. Bij de verkoop is sprake van een tweede
helling met een ‘knegtshuijs’ gelegen naast de
voorgaande. De koopsom is maar liefst vierduizend
gulden. Lang geniet Dirk van Nek niet van zijn
bezit. In 1786 verkoopt zijn weduwe de scheepstimmerwerf aan Willem Korthals voor ‘drieduizend
en driehonderd gulden’.
Buurman Hendrik Spille is dan de eigenaar van papiermolen ‘Aeolus’ ook ‘de Gele Molen’ genoemd.
Deze molen waarvoor het windrecht in 1770 was
verkregen en die in 1772 begon te malen stond
tussen de Alpherwetering aan het begin van de
Noordkade en de plas de Put1. Tegelijk met de
molen bouwde Spille een rij van acht arbeiderswoningen voor het personeel van de papiermolen. De
naam ‘Nobis et Posteris’, wat betekent ‘voor ons en
het toekomende geslacht’ is in dakpannen op het
dak gelegd. Het perceel zal later in deze bijdrage
een rol spelen.
In Zuid-Waddinxveen is meesterscheepmaker
Adrianus Frissel werkzaam, zijn vader was net als
hij scheepmaker. De naam wordt ook wel als Trissel
geschreven. Een civiele rechtszaak tussen Adrianus
Frissel en Johanna Sprong, de weduwe van Willem
Korthals en eigenaresse van de scheepswerf aan
de Noordkade, leert ons onder meer dat Frissel
van 1796 tot 1799 voor ruim 200 gulden aan
repareerde aan de ijkerschuit en pramen. Niet
lang daarna wordt Adrianus Frissel eigenaar van
de scheepswerf aan de Noordkade. Hij blijft zelf
wonen en werken in Zuid-Waddinxveen en in juni
1808 verkoopt hij de scheepstimmerwerf met gereedschappen aan zijn zoon Abraham Frissel voor
twaalfhonderd gulden.
Abraham en zijn broer Arie werken samen, zo blijkt
uit een schuldstelling opgemaakt in 1809, waarin
Moordrechtenaar Gerrit Diepenhorst verklaart
negentienhonderd gulden schuldig te zijn aan de
broers. Zij hebben een ‘turfijker, groot veertien
lasten en nu van stapel geloopen’ gebouwd en
geleverd.
Tien jaar later doet Abraham de zaak over aan
broer Arie, getrouwd met Jacomina van der Torren, de dochter van Kors van der Torren, een zeer
gefortuneerd houthandelaar in Waddinxveen. Het

1

Voor de plaatsaanduiding in het huidige context wordt
verwezen naar Het dorp Waddinxveen, jaargang 25 nummer 1, maart 2017 blz. 7.
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Model van een snabbeschuit van het type van nà 1621.
Bron http://www.maritiemdigitaal.nl

betreft de scheepmakerij gemerkt 139, waar Arie
al woont en werkt, en een huis, grote brandingsschuur en turfloods, plaatselijk gemerkt nummer 140. Laatstgenoemd huis zal later bewoond
worden door Daam Vis, de grondlegger van de
firma Vis.

De familie Vis
De oudst bekende voorvader van de familie is Willem Visscher, geboren omstreeks 1550. De familie,
die afkomstig is uit Bleiswijk, verandert haar naam
aan het begin van de achttiende eeuw in Vis. De
grootvader van Daam, Jacob Vis (1738 – 1806) is
hoefsmid. Zijn zoon, Adrianus, geboren op 2 september 1764 in Bleiswijk wordt ook hoefsmid. Hij
krijgt kennis aan een meisje uit Noord-Waddinxveen, Cornelia van der Starre en trouwt haar op
23 april 1790 in Bleiswijk. Cornelia is dan al ruim
vier maanden zwanger van zoon Jacob, die op 23
september in Bleiswijk wordt gedoopt. Cornelia is
een dochter van schipper Daam van der Starre en
Gerrigje Bouman. Heeft schipper Daam van der
Starre zijn schoonzoon gewezen op de toekomstmogelijkheden van een smid in Waddinxveen? In
ieder geval staat in het verhuisboek van Waddinxveen opgetekend dat het gezin op 29 maart 1792
naar Noord-Waddinxveen verhuist alwaar Adrianus
zich vestigt als smid. Op 26 november 1792 wordt
zoon Daam geboren, vernoemd naar zijn grootvader van moeders kant. Zes jaar later wordt Gerrit
Vis geboren, op 6 januari 1798.
In 1804 koopt Adrianus Vis voor 450 gulden een
huis en erve met schuren op het dorp van Waddinxveen strekkende van de halve Herenweg tot
aan de Putten(plas). Adrianus blijkt naast smid
deels boer te zijn. Hij wordt tenminste in verscheidene stukken als bouwman opgevoerd.

Model Turfeiker. Bron: http://www.maritiemdigitaal.nl

Daam Vis (1792-1868)
Daam groeit op aan het Dorp van Waddinxveen en
is voorbestemd om, net als zijn vader, hoefsmid te
worden. Broer Gerrit trouwens ook.
Daam is een van de ongelukkigen die in Franse
krijgsdienst moeten. In de archieven is de inschrijving van de 1 meter 68 lange Daam bewaard
gebleven. Na het verslaan van Napoleon in 1813
bevindt Daam zich in Rochefort, Frankrijk en rest
hem niets anders dan te voet het hele eind naar
Waddinxveen af te leggen. In het voorjaar van
1814 is hij weer thuis.
Op 24 juli van dat jaar trouwt hij in Noord-Waddinxveen met Paulina Gerritsen. Het paar gaat
wonen aan de Noordkade in een huis met erf dat
dan eigendom is van scheepmaker Arie Frissel die
zijn scheepmakerij ernaast heeft. In die tijd zijn er
veel papierfabrieken waarvoor de smid zware messen maakt én er zijn veel paarden in Waddinxveen.
Dat betekent dus veel werk voor een (hoef)smid.
Aangenomen wordt dat hij in 1816 voor zichzelf
begint, het jaar dat als het formele begin van het
familiebedrijf wordt gezien.
Als Daam genoeg geld heeft, 200 gulden om
precies te zijn, koopt hij op 15 november 1823 van
Arij Frissel het huis en erf met twee bleekvelden,
de grote brandingsschuur en het turfloodsje aan
de Noordkade gemerkt nummer 139. Hier heeft
Daam zijn smederij.
Vijf jaar later, op 19 augustus 1828, wordt zoon
en latere opvolger Abraham geboren. In dat jaar
blijkt Vis ook al bezig met de scheepvaart. Een
advertentie in de krant vermeldt de mogelijkheid
tot koop via burgemeester A. van Oosten van “een
paviljoen turfijker. Mede geschikt tot het varen van
granen en koopmansgoederen, groot 34 Tonnen,
voorzien van een kompleten inventaris, liggende
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Daam Vis

Paulina Gerritsen

aan de scheepswerf van Vis te Noord-Waddinxveen
en behoorende aan Jan de Quant, schipper te
Brielle”.
Uit een kerkrekening blijkt dat in 1838 de drie
voornaamste smeden de handen ineen hebben
geslagen bij de bouw van de Brugkerk. Smidsbazen Maarten de Rooij, Daam Vis en Gerrit Vis
brengen 550 gulden en 30 cent in rekening voor
het smeden van ankers.
Vader Adrianus overlijdt op 21 juni 1842 in zijn
huis aan het Dorp nummer 28, vlakbij de Witte
Brug2. Zoons Daam en Gerrit doen aangifte. Gerrit
Vis is dan werkzaam als hoefsmid aan het dorp en
richt zich daarnaast op ander werk voor de boeren
in de omtrek.
In 1854 breidt Daam zijn bezit uit met de koop van
een boomgaard en ‘een hecht en sterk huis’ ingericht tot acht arbeiderswoningen. Het zijn de huisjes
‘Nobis et posteris’ horend bij de papierwindmolen
Aeolus. De verkoper is Adrianus van der Breggen
en de koopsom bedraagt maar liefst 2.400 gulden,
een kapitaal bedrag in die tijd.
Als Daam tegen de vierenzestig loopt en zijn
zoon Abraham al enige tijd in de smederij werkt,
laten vader en zoon op 21 mei 1856 voor notaris
Molenaar de akte opmaken waarin het huis en erf
aan de Noordkade met de travalje en smederij
voor 1.300 gulden wordt verkocht aan Abraham.
De scheepswerf ernaast gaat in 1861 over van Arie
Frissel naar scheepmaker Cornelis Uitenbroek. De
laatste is afkomstig van Capelle aan den IJssel.
Vader Daam overlijdt op 3 februari 1868, 75 jaar
oud. Zoon Abraham en buurman Uitenbroek doen
de dag erna aangifte.

Abraham Vis (1828-1911)

2

De tijden veranderen en Abraham wil meer dan
alleen het smidswerk. De houten boten worden
geleidelijk vervangen door ijzeren, zeer aantrekkelijk voor een ambitieuze smid. Er is echter geen
scheepshelling achter de smidse en er is ook geen
ruimte bij de werkplaats. De scheepswerf ernaast
zou ideaal zijn maar buurman Uitenbroek is niet
van plan te verkopen. Sterker nog, zoon Pieter
Uitenbroek neemt de scheepswerf over. Toch zet
Abraham door: hij maakt ijzeren vletten van maximaal tien ton op de boomgaard horende bij de
huisjes ‘Nobis et posteris’. Eenmaal klaar gaan de
vletten via de sloten en het sluisje naar de Gouwe.
Dan krijgt Abraham opdracht om een groter vlet
te maken dat echter niet door het sluisje kan.
Aanvankelijk bedingt hij een hoge prijs om van de
opdracht af te komen, maar die gaat toch door.
De vlet wordt in de boomgaard geheel met bouten
in elkaar geschroefd, dan gedemonteerd en naar
de overkant gebracht achter de smederij aan de
Gouwekant. Daar wordt de vlet weer in elkaar
geschroefd en te water gelaten. Een lumineuze oplossing maar niet praktisch op grote schaal toe te
passen. Wil Abraham uitbreiden en de concurrentie
het hoofd bieden, dan moet er iets gebeuren.
Abraham trouwt in 1856 met Antonia van der Star
die al in 1870 overlijdt. Hij hertrouwt een jaar later
als drieënveertigjarige met de vijfentwintigjarige
Jobje Jacomina van der Vlugt. Omstreeks die tijd is
Abraham Vis gefortuneerd. Behalve de smederij en
huizen bezit hij hypotheken, obligaties van Rusland,
Spanje en Oostenrijk en aandelen in bouwmaatschappijen.

Dit is ongeveer waar de Beethovenlaan overgaat in het Noordeinde.
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De helling aan de Gouwe

In 1871 vraagt meestersmid Abraham Vis de gemeente een vergunning voor de inrichting van een
metaalklopperij met de mogelijkheid tot uitbreiding
tot grofsmederij om metalen schuiten te kunnen
maken. In 1877 gevolgd door een vergunning om
een smederij op te kunnen richten.
Twee jaar later assisteert dorpsarts Gerrit Cornelis
Costerman Boodt bij de geboorte van de opvolger
van Vis. Abraham jr. zal het smidsvak en het maken van schepen in de praktijk leren van zijn vader.
Twintig jaar later, in 1899 komt de scheepswerf van
Pieter Uitenbroek te koop, maar Abraham is dan al
de zeventig gepasseerd en ziet zo’n uitbreiding nu
niet meer zitten. Zijn zoon en opvolger, Abraham
jr. is te jong en het financiële draagvlak nog niet
toereikend. De scheepswerf komt in handen van
de Gebroeders Prins, Albertus en Jan, afkomstig
van Krimpen aan den IJssel. De beschrijving is
een scheepmakerij en smederij met twee huizen
en tuin aan de Noordkade, bij elkaar 890 m2 en
26 vaartuigen. De koopprijs is 8.000 gulden voor
het onroerend goed en 1.000 gulden voor de
vaartuigen.
Abraham Vis senior, die van 1868 tot 1895 lid
van het bestuur van de vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs was, overlijdt op
drieëntachtigjarige leeftijd op 2 december 1911.
Hij heeft nog net kunnen meemaken dat zijn zoon
de felbegeerde scheepswerf naast het bedrijf koopt.

3
4

Zakelijke escapade
In 1883 brandt de molen ‘De Herder’ af. Op 24
augustus 1883 gaat Abraham Vis senior voor tien
jaar een vennootschap aan met timmerman Jan
Alphenaar Willemzoon onder de naam ‘Vis en
Alphenaar’. Voor notaris Molenaar wordt de akte
van vennootschap opgesteld. De vennootschap
richt zich op een andere industrie die in die tijd in
Waddinxveen nog omvangrijk en winstgevend is:
de paperindustrie3.
Datzelfde jaar kopen de firmanten Vis en Alphenaar van eigenaar Johannes Arnoldus van der
Werve de overgebleven schuren, loodsen en grond
van de verloren gegane molen ‘De Herder’. De
vennootschap bewerkt machinaal de grondstoffen
voor het maken van papier en voor zakkenplakkerij. De vennootschap is geen succes: al in 1886
wordt de stoomhandpapierfabriek openbaar
geveild voor 3.000 gulden en 310 gulden voor het
pakhuis4. De Nederlandsche Staatscourant van 4
oktober 1887 vermeldt dat de vennootschap bij
akte verleden voor notaris Molenaar is opgeheven. Woensdag 15 februari 1888 wordt de gehele
inventaris van papierfabriek ‘De Herder’ en grond
met negen schuren en een pakhuis met erf aan
de Noordkade publiekelijk verkocht. Abraham
Vis heeft aanzienlijke verliezen geleden met deze
onderneming, maar hij gaat door met de scheepsbouw.

Piet Smit, Het dorp Waddinxveen, jaargang 25 nummer 1, maart 2017
Goudse Courant van 18 juli 1886
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De AVis10 langs de Gouwe

Abraham Vis junior (1879-1966)
Op 30 juni 1904 trouwt scheepmaker Abraham
junior met Wilhelmina Paulina Broer, dochter van
broodbakker Klaas Broer en Elisabeth Cornelia
Mulder.
De nieuwe loot aan de Visstam zorgt ook voor
nieuwe ontwikkelingen. De oude Abraham Vis
maakte ijzeren vletten, zijn zoon Abraham junior
paste staal toe. Het ijzer dat senior gebruikte,
maakt het buigen in de gewenste vormen nog niet
mogelijk, bij het staal van Abraham junior kon dat
wel. Daarom bouwde senior vletten met een hoekijzer terwijl junior rondspant kon aanwenden.
In 1909 vertrekken de Gebroeders Prins naar
Gouderak en komt de scheepswerf aan de Noordkade te koop. Van de weduwe van de bekende Rotterdamse reder Willem Ruys, Maria Cankreen, kan
Abraham 2.500 gulden lenen. Op 30 april reist hij
naar Rotterdam om bij de notaris de akte te tekenen, maar hij komt voor een gesloten deur. Prinses
Juliana is die dag geboren en de notaris vindt dat
wel een vrije dag waard. Maar enkele dagen later
is Abraham toch eigenaar van de scheepswerf.
Volgens het bij de werkplaats geplaatste bord gaat
het bedrijf Scheepmakerij Werklust In hout, ijzer en
staal A. Vis jr. heten. Op het dak van de werkplaats
komt een windwijzer in de vorm van een schip te
staan.
In 1923 sloopt het bedrijf de houten helling om
een nieuwe te plaatsen met een elektrische lier.

5

Een type schip zoals de A10Vis die te zien is op de afbeelding

Er worden ook bokken vervaardigd geschikt voor
lasten tussen twintig en vierentwintig ton5. Die zijn
te koop of te huur. In het laatste geval krijgen de
bokken de naam Vis, een nummer en een rode
band aan de scheepsborden. In 1922 vraag
Abraham Vis jr. toestemming om zijn scheepmakerij uit te breiden door het bijplaatsen van een vijf
pk-elektromotor.
Het blad Het Schip uit 1925 vermeldt onder meer
dat de scheepswerf de opdracht heeft voor de
bouw van een vlet van 25 ton voor rekening van
de schipper W. Kraan uit Reeuwijk en dat een
motorboot in aanbouw is met de afmetingen 17,5
x 3 x 1,25 meter voorzien van een 15 pk Kromhoutmotor voor rekening van beurtschipper H. van
den. Akerboom te Waddinxveen. Waarschijnlijk
betreft het hier het schip Nescio, gebouwd voor
6550 gulden. Deze naam is aangebracht op een
van de huizen die zijn gebouwd op de plaatst waar
de werf gelegen was.
Het Maritiem Museum Rotterdam heeft een register
van zogenaamde liggers waar de producten van
Vis in voorkomen. De registratie is bedoeld om bij
te houden wat de waterverplaatsing van de schepen is, omdat op basis daarvan belasting wordt
geheven.
Zouden er schepen zijn, gebouwd door Vis, die
nu nog in de vaart zijn? Via de Federatie Varend
Erfgoed Nederland is in ieder geval de Lady Mary
te traceren. Een pleziervaartuig, een zogenaamde
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De Lady Mary Bron: Register
varend erfgoed Nederland

bakdekkruiser van 10 meter lang en 2,7 meter
breed met een diepgang van 0,65 meter. De romp
is van staal en geklonken. Het bouwjaar is 1933.
Een bekend schip van de werf Vis is Trio eigendom
van Willem Los.
Abraham Vis jr. overlijdt in 1966, op bijna zevenentachtigjarige leeftijd. Hij is de laatste scheepmaker van Waddinxveen.

Het vervolg
Al tijdens het leven van Abraham Vis jr. verandert
de scheepmakerij weer in een smederij. Zoon
Abraham Vis wil grotere schepen maken en vertrekt
naar Alkmaar waar hij samen gaat werken met Nicolaas Witsen. De naam wordt N.V. Scheepswerven
‘Nicolaas Witsen & Vis’. Tegenwoordig is de naam
van het bedrijf: Nautisch Centrum Nicolaas Witsen.
De andere zoon, Nicolaas, in Waddinxveen bekend
als Nic Vis begint in 1947 een smederij aan de
Noordkade. Daarmee keert hij eigenlijk terug naar
de oorsprong van het bedrijf waarvan overgrootva-

der Daam de grondlegger is.
Abraham Vis is niet erg gelukkig met het feit dat de
scheepswerf ophoudt te bestaan. Dat wordt definitief als in 1963 de scheepshelling verdwijnt om de
verbetering van de Gouwekant mogelijk te maken.
Het komt namelijk regelmatig voor dat bij hoogwater de gehele scheepswerf en de Noordkade onder
water lopen.
Nic Vis is een zeer bekwame smid die allerhande
producten vervaardigt zoals hekken, afrasteringen
en windwijzers op schoorstenen. Kranenburg is een
smid die jarenlang in de smederij heeft gewerkt.
Hij stierf kennelijk in het harnas want De Banier van
1934 meldt:
“De 78-jarige heer Kranenburg, die nog stond
te werken in de smederij van den heer Vis, zakte
achter zijn aambeeld ineen. Hij werd naar zijn
woning in de onmiddellijke nabijheid gebracht,
doch de levensgeesten waren reeds geweken”. Een
andere smid die er zeer lang gewerkt heeft, is Leen
de Gelder.
In 1957 wordt er een nieuwe smederij gebouwd.
De zoon van Nic. Vis, Bram, gaat zich meer bezighouden met constructiewerk en vanaf 1960 begint
hij met de verkoop van propaan- en butaangas.
De flessen worden gevuld verkocht maar men
kan de flessen ook laten vullen. Van lieverlee gaat
Bram zich specialiseren in gassen. De oude woning
wordt in 1972 afgebroken en maakt zo plaats voor
nieuwbouw.
In 1993 verhuist het bedrijf naar de Tweede Bloksweg.
In het nieuwe bedrijf worden gassen afgevuld voor
de hele Benelux. Vis Waddinxveen is daarnaast een
agent van Air Products.

N.V. Scheepswerven ‘Nicolaas Witsen & Vis. Bron: Bosman, P.J. / collectie Regionaal Archief Alkmaar
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Van de redactie

De overgang van het scheepsbedrijf naar het ‘gasbedrijf’

Slot
De huidige directeur, Nicolaas, Nic. Vis is een zoon
van Bram Vis en behoort tot de zesde generatie
Vis die leiding geeft aan het oude familiebedrijf.
Eigenlijk kan men zelfs spreken van de zevende
generatie als we de vader van Daam, Adrianus Vis
meetellen. Hij was immers ook smid en vestigde
zich als zodanig in Waddinxveen. Het bedrijf is dan

225 jaar oud, maar in ieder geval tweehonderd
jaar en heeft zich weten te handhaven door voortdurend kwaliteit te leveren en zich aan te passen
aan de veranderende tijd. Door van smederij naar
scheepswerf, weer naar smederij, constructiewerk
en industriële gassen te gaan, is men in staat gebleken zich al die tijd te handhaven. <

Bronnen

Het artikel over de papierindustrie in het vorige nummer6
dat is gebaseerd op het standaardwerk van H. Voorn over
deze materie, wijkt op twee
punten af van de informatie
in de bijdrage over het bedrijf
van familie Vis.
Volgens Voorn brandde ‘De
Herder’ in 1881 af. Burgemeester G.W.C. van Dort
Kroon, burgemeester in die
tijd, meldt echter dat de bliksem op 8 mei 1883 insloeg
en dat de molen niet meer te
redden viel7. De redactie acht
daarom 1883 juist.
Voorn is verder onduidelijk
over wat Vis en Alphenaar
tussen 1883 en de verkoop in
1888 met hun bezit hebben
gedaan. Volgens de Goudse
Courant van 6 juni 1886 kan
een in volle werking zijnde
‘Stoom-Handpapierfabriek’
bezichtigd worden als voorbereiding op een veilig voorzien
op 14 juli van dat jaar. De
fabriek bevat onder meer een
zo goed als nieuwe stoommachine met ketel. Er werd
dus na de brand in 1883 nog
steeds papier gemaakt waarbij windkracht was vervangen
door stoomkracht.

Diverse kranten via Delpher
Minuutakten notarissen Waddinxveen 1816-1900. Streekarchief Midden-Holland, Waddinxveen, juridische
zaken, 0053 Archieven van de notarissen residerende te Waddinxveen.
C. Neven, Toen Waddinxveen nog een dorp was, Alphen aan den Rijn 1981.
W. Verboom, Waddinxveen 750 jaar Zaltbommel 1983.
Battjes et al., Tien eeuwen Nieuwkoop
Kadastrale Atlas 1832 Waddinxveen, Alphen aan den Rijn 1999.
Rechterlijke archieven van Noord-Waddinxveen, Streekarchief Midden-Holland.
Bevolkingsregisters Noord-Waddinxveen 1829, 1839, 1850-1860, 1860-1870.
www.maritiemmuseum.nl onderdeel scheepsmatenregister
www.debinnenvaart.nl
www.wiewaswie.nl
www.zoekakten.nl
www.vis-waddinxveen.nl
Register varend erfgoed Nederland: www.rven.info
Mondelinge informatie van dhr. A. Vis te Waddinxveen

Piet Smit, Het dorp Waddinxveen,
jaargang 25 nummer 1, maart
2017
7
W. Verboom, Waddinxveen 750
jaar, Europese Bibliotheek Zaltbommel 1983
6
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De Kerkweg met rechts de Mulo, de toren van de gereformeerde Kruiskerk en links de gereformeerde pastorie.

Vooraanzicht van de Kruiskerk

Piet Stuurmanweg

Waddinxveen eert belangrijke ondernemers met een straatnaam
Aan het einde van de Plasweg verrijst rechts, ter hoogte van het Lidlcomplex,
de Glasparel+. De straten in dat gebied krijgen namen van ondernemers die
voor Waddinxveen grote betekenis hebben gehad. Een van de twee wegen
evenwijdig aan de Plasweg gaat Piet Stuurmanweg heten.
Piet Smit1

Piet Stuurman. Bron SP Architecten
100 jaar KNAP

Pieter Dirk werd op 14 januari 1885 geboren
in Ammerstol als derde kind van de timmerman
Adrianus Johannes Stuurman en Leentje de Jong.
Hij begon zijn professionele leven als timmerman.
Op 21 mei 1909 trouwde hij in Stolwijk met Petronella Christina Marck en vestigde hij zich nu als
timmerman-opzichter in Westzaan. Zijn enige zoon
Adrianus Johannes werd daar op 29 oktober 1910
geboren. Korte tijd later overleed de jonge mevrouw Stuurman en gingen vader en zoon weer in
Ammerstol wonen bij hun (groot)ouders Stuurman.
Adrianus Johannes groeide verder op bij zijn grootouders, slaagde in 1935 als civiel ingenieur en
na een korte tijd bij zijn vader te hebben gewerkt
verhuisde hij naar Oost-Brabant om daar directeur
van de Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant te
worden. Hij werkte er tot zijn pensioen in 1975.
Pieter Dirk verhuisde zonder zijn zoon op 24 augustus 1911 naar Waddinxveen en trouwde daar
op 21 december 1916 met Adriana van den Berg.
Zij betrokken in 1918 het voor hen nieuw gebouwde huis Brugweg 119 en woonden er tot het
1

overlijden van Adriana Stuurman op 3 juni 1954.
Het huis is inmiddels afgebroken.
Pieter Dirk was liefhebber van auto’s en motoren
en had ook als hobby het houden van paarden en
vooral pony’s. Hij had zelfs een stoeterij en wist
met zijn dieren de nodige prijzen te winnen. Verder
weten we over zijn privéleven weinig anders dan
dat hij maatschappelijk betrokken was. Zo ondersteunde hij hem bekende gezinnen als hij ervan
overtuigd was dat zij buiten hun schuld in financiële problemen waren geraakt.
Een ander voorbeeld van zijn maatschappelijke
betrokkenheid vormden zijn inspanningen om te
komen tot het zwembad in het kanaal. Hij ontwierp
het niet alleen, maar behoorde samen met onder
meer de plaatselijke arts dokter Bruins Slot ook tot
de initiatiefnemers en was zelfs bereid samen met
medebestuursleden van de vereniging Waddinxveen’s Zwembad gedurende tien jaren de financiële
exploitatierisico’s te dragen. Pas toen na die tien
jaren bleek dat er geen tekorten waren, was het
gemeentebestuur bereid de exploitatie over te

Dit artikel is gebaseerd op het artikel van T. de Kruijf, Stuurman in Waddinxveen, Het Dorp Waddinxveen, twintigste jaargang nummer 1, maart 2012.
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nemen.
Pieter Dirk Stuurman overleed op 20 juni 1965 en
werd in Bilthoven begraven, waar ook de laatste
rustplaats was van zijn tweede vrouw.

reau waarvan de leiding in 1961 in handen kwam
van T.W. Verweij.
Op 6 oktober 1961 ontving Pieter Dirk uit handen
van burgemeester C.A. van der Hooft de zilveren
eremedaille van de gemeente.

Loopbaan
Stond Pieter Dirk in 1909 nog te boek als als
timmerman-opzichter, na zijn aankomst in Waddinxveen in 1911 vestigde hij zich als zelfstandig
architect, een beroep dat toen nog geen beschermde status had. In het boek SP Architecten
100 jaar KNAP geldt 1911 als oprichtingsjaar van
het archtitectenbureau Stuurman, later Stuurman
en Partners.
Stuurman begon zijn activiteiten in Waddinxveen,
waarschijnlijk als toezichthouder, bij het herstel van
de kolenopslag van de gasfabriek die in 19081909 was gebouwd. De muren ervan waren gaan
scheuren als gevolg van de verzakking van de
fundering. Hij was ook betrokken bij de verbouwing van het woonhuis van Kors van der Torren
Kzn. aan de Zuidkade tot gemeentehuis. Het
ontwerp was overigens van de gemeentearchitect
uit die tijd, W. Dogterom. Het lijkt erop dat het deze
gemeentearchitect is die ertoe heeft bijgedragen
dat Pieter Stuurman naar Waddinxveen kwam. Op
de tekeningen van het ontwerp van de in 1912
gebouwde dertig woningen aan de Kerkweg (langs
de Petteplas, inmiddels afgebroken) staan beiden
vermeld als bouwkundige.
In 1914 kreeg hij versterking van een verre neef,
Dirk Stuurman. Pieter en Dirk werkten samen tot
1923, toen Dirk in Gouda een eigen architectenbureau begon. Het Waddinxveense bureau heette in
die tijd P.D. en D. Stuurman.
In 1929 werd Pieter Dirk belast met de uitoefening
van het bouw- en woningtoezicht in de gemeente,
een functie die hij vanaf 1 februari 1913 al in
Stolwijk vervulde. Na een aantal tijdelijke contracten werd hij per 1 januari 1934 vast benoemd tot
gemeenteopzichter, vanaf 1941 gemeentearchitect
geheten. Pieter Dirk kon zo de gemeente ook over
zijn eigen voorstellen adviseren. Het belang van
functiescheiding was kennelijk nog niet doorgedrongen. In 1942 werd hem zowel in Waddinxveen
als in Stolwijk om gezondheidsredenen ontslag
verleend als gemeentearchitect.
Pieter Dirk bleef tot zijn dood betrokken bij het bu-

Het zwembad in het Kanaal

Invloed
Veel van wat er in de eerste vijfenzestig jaar van
de twintigste eeuw in Waddinxveen is gebouwd,
draagt de handtekening van Pieter Dirk Stuurman.
De Kruijf schat dat in de periode tussen 1912
en 1940 ongeveer tweehonderd woningen door
hem zijn ontworpen, bijna vijftig procent van de
Waddinxveense nieuwbouw uit die tijd. Daarnaast
ontwierp hij onder meer vijf scholen (de christelijke
Mulo aan de Kerkweg (1913), afgebroken in 1970,
de christelijke school aan de Oranjelaan (1922),
de openbare lagere scholen aan de Kerkstraat
(1925) en Kerkweg bij de brug (1927), de roomskatholieke Sint-Jozefschool aan de Kanaalweg
(1928), de gereformeerde kerk aan de Kerkweg en
meerdere bedrijfsgebouwen.
Ook na 1940 liet hij een flink bouwspoor na. Zo is
het voormalige Dobbelmancomplex van zijn hand
(1940) en ontwierp hij in 1952 het hervormde
wijkgebouw aan de Esdoornlaan, nu bekend als
De Hoeksteen. Verder ontwierp hij de huizen in
de Victorwijk waarvan de bouw in 1955 begon.
Aansluitend nam Stuurman een flink deel van de
nieuwbouw in de Oranjewijk voor zijn rekening. Hij
ontwierp niet alleen de huizen van ongeveer twaalf
straten maar verkocht zelf ook een flink contingent.
Als laatste van dit beperkte overzicht mag niet
onvermeld blijven dat Stuurman te hulp werd
geroepen om een constructie te bedenken die de
verzakking van de toren van de Brugkerk tot staan
moest brengen.

Monumentaal
De invloed van Pieter Dirk Stuurman is niet beperkt
gebleven tot Waddinxveen. Een blik op het register
van rijksmonumenten leert dat behalve het Waddinxveense Dobbelmancomplex (kantoorgebouw
en watertoren) in Gouda twee rijksmonumenten
van de hand van Stuurman staan, t.w. het voormalige kaaspakhuis De Producent aan de Wachtelstraat 52/52A en het voormalige bankgebouw aan
de Turfmarkt 30-32. In het Kaaspakhuis worden
appartementen gebouwd, het voormalige bankgebouw huisvest nu het Verzetsmuseum Zuid-Holland.
Ook zijn er twee monumentale watertorens van zijn
hand: die in Bergambacht en die in Moordrecht.
Laatst genoemde behoorde bij de Koninklijke Verenigde Tapijtfabrieken.
Pieter Dirk Stuurman heeft dus een beslissend
stempel gedrukt op de ontwikkeling van Waddinxveen tussen 1911 en 1965 en bovendien het
rijk een aantal om hun architectuur gewaardeerde
monumenten nagelaten. <
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Het postkantoor aan de Zuidkade wordt door een pijl aangeduid.
Toen de foto werd gemaakt was het hoekhuis al verdwenen.

Postkantoren in Waddinxveen
Met de afbraak van het voormalige postkantoor aan de Kerkweg-Oost
behoort in Waddinxveen het traditionele postkantooor definitief tot het
verleden.
Piet Smit

Toen het oude postkantoor van Waddinxveen aan
de Kerkweg-Oost begin deze eeuw zijn oorspronkelijke functie verloor, leek er een nieuwe toekomst
weggelegd voor het gebouw uit 1915. Het zou
worden verbouwd tot een complex voor een beperkt aantal zorgwoningen. Helaas, op 2 oktober
2016 brak er brand uit en bleek het gebouw
reddeloos verloren. Vandaag de dag rest een kale
vlakte en wordt er in bestuurlijk Waddinxveen een
verhitte discussie gevoerd over het voornemen op
die plek een gebouw neer te zetten dat wel vierentwintig zorgwoningen bevat.
Postkantoren zijn al eerder in dit blad besproken.
Toen bekend werd dat het postkantoor aan de
Kerkweg-Oost zijn functie zou verliezen, besteedde
M.W. de Jong aandacht aan de posterijen in Nederland en de plaats van het postkantoor daarin1.
In 2013 besprak dezelfde auteur de postbezorging2
en een jaar eerder schreef Kees van Veen over de
aansluiting van Waddinxveen op het telefoonnet3.
Waarom dan opnieuw aandacht voor Waddinxveense postkantoren? In tijden van internet, mobiele telefoon en het bestaan van meerdere bedrijven

die de nog resterende postbezorging voor hun rekening nemen, is het moeilijk voor te stellen welke
dominante plaats de centraal georganiseerde
postbezorging en de daarbij behorende kantoren
in de maatschappij innamen. Van die kantoren is
in Waddinxveen sinds 2016 nog maar weinig over.
Alleen het oude deel van Hotel de Unie kan nog
dienen als herinnering aan die tijd.
De eerder genoemde brand in het oude postkantoor gevolgd door de sloop ervan, leek een goede
aanleiding nog eens terug te blikken op de ons
bekende postkantoren in Waddinxveen.
Post
Toen de maatschappij met de opkomst van de
steden en het toenemend zakelijk verkeer ingewikkelder werd - we hebben het over de zestiende
en zeventiende eeuw - ontstond de behoefte aan
geregelde en betrouwbare postbezorging. De
koopmansgilden namen het initiatief en stelden
‘koopmansboden’aan die tegen betaling de
bezorging en administratie van de post voor hun
rekening namen. Aanvankelijk vervoerden zij zelf

M.W. de Jong, ‘Het Postkantoor van Waddinxveen’, Het Dorp Waddinxveen, jaargang 11, editie 1 maart 2003.
M.W. de Jong, ‘Post uit het verleden’, Het Dorp Waddinxveen, jaargang 21, editie 2 juni 2013.
3
C.J. van Veen, ‘Waddinxveen aangesloten op het telefoonnet’, Het Dorp Waddinxveen, jaargang 20, editie 2 juni 2012.
1
2
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de post, later besteedden zij de bezorging uit aan
voetboden en postiljons (bezorgers te paard). Zij
gingen ‘postmeesters’ heten, hielden kantoor aan
huis en verdienden een goede boterham.
Die goede boterham bleef niet onopgemerkt en in
de loop van de achttiende eeuw eigenden stedelijke overheden zich de postbezorging toe om zo
de stedelijke kas te kunnen spekken. Aan postbezorging op het platteland viel niets te verdienen,
dus bleven de buitengebieden verstoken van een
geregelde postbestelling.
De Franse tijd bracht ook op postgebied grote
veranderingen. Met de nationaliteitsverklaring4
van de posterijen op 15 januari 1799 werd een
belangrijke stap gezet op weg naar een staatspost
voor het gehele land. De Postwet van 1807 legde
het postmonopolie vast, wat betekende dat alleen
de staat het recht had brieven te verzamelen,
vervoeren en distribueren. Alleen op het platteland mochten particuliere boden en schippers de
post halen en brengen, om zo de kosten voor de
overheid enigszins te beperken. De staat organiseerde de postbezorging door een landelijk stelsel
van hoofd-, onder-, en bijkantoren in te richten en
brievengaarders aan te stellen. Ook Waddinxveen
kreeg toen zijn brievengaarder.
Na de Franse inlijving in 1810 werd de staat
verantwoordelijk voor alle poststukken met een
gewicht tot een kilo. Dat bleef zo tot 1850 toen
de eerste, echt Nederlandse postwet werd ingevoerd. De dienstverlening kwam toen meer op
de voorgrond te staan, de afzender ging voor de
verzending betalen – tot dan betaalde de ontvanger - en postzegels werden ingevoerd. De postbezorging werd hierna steeds beter georganiseerd.
De kantoren kregen een maatschappelijke functie
die nog belangrijker werd toen de dienstverlening
werd uitgebreid met telegraaf-, telefoon- en bankfaciliteiten.
De privatisering van de Postgiro en Rijkspostspaarbank luidde de verdwijning in van de samenhang
in de dienstverlening die vanuit de postkantoren
werd geleverd, een proces dat werd versneld door
de verzelfstandiging van de PTT in 1989. Verdere
opsplitsing in een telecompoot, een pakketdienst
en een postdienst maakte de postkantoren in hun
oorspronkelijke vorm overbodig.

Postkantoor aan de Nesse
Als onderdeel van een nationale, door de overheid
georganiseerde postbezorging hebben in Waddinxveen ten minste vier postkantoren5 gestaan.
Van drie ervan is duidelijk waar ze stonden, van de
anderen is dat onzeker.
In een akte uit 1814 komt ene Azerij van Vliet voor

4
5

als getuige bij de aangifte van de geboorte op 5
maart 1814 van Arij van der Winden. Azerij van
Vliet is dan 63 jaar, staat vermeld als postmeester
en als buurman van de vader, ook Arij van der
Winden geheten. In de Kadastrale Atlas Zuid-Holland 1832 staat weliswaar ene Arij van de Winden
vermeld als eigenaar van het perceel kadastraal
bekend als B1006, een perceel aan de Nesse niet
ver van de brug, maar of dat vader Arij van de
Winden uit voornoemde akte is, is niet duidelijk.
De eigenaar van perceel B1006 was winkelier, de
jonge vader schoenmaker. We weten dus alleen
zeker dat de postmeester uit die tijd in Noord-Waddinxveen woonde en werkte.
In akten uit 1828 en 1830 valt de naam Jan van
Tol te lezen die volgens de Kadastrale Atlas ZuidHolland 1832 postmeester is en in voornoemde
akten (in 1818 als getuige bij de aangifte van een
geboorte, in 1830 als vader van de zojuist geboren
dochter Lena van Tol) als ‘commies, distributeur der
brievenposterij’ staat vermeld. Hij woont in NoordWaddinxveen nummer 160. Waar dat precies was,
kunnen we alleen bij benadering vaststellen. Er
bestaat uit die tijd namelijk geen straatnamenregister dat is gekoppeld aan het kadaster.
Wel kunnen enkele adressen in de buurt van
nummer 160 via vermelding in bepaalde akten
gekoppeld worden aan kadastrale nummers.
Getuige in 1830 is Cornelis Jongenburger (54 jaar;
metselaar) die op Noord-Waddinxveen 163 woont.
Hij is dan eigenaar van perceel B1008, het perceel
waar veel later Arie Kempkes ging wonen. Volgens
een akte uit 1826 woont Pieter Muskeput (dan 66
jaar en verver van beroep) op nummer 162. Pieter
Muskeput was eigenaar van de percelen B1009 en
1010. In dezelfde akte staat Leendert Moraal (46
jaar, papierfabrikant) als getuige vermeld. Leendert
Moraal woonde op nummer 164, te herleiden tot
perceel B 1007. Met iets meer zekerheid kunnen
we dus vaststellen dat het postbedrijf in het eerste
deel van de negentiende eeuw werd beoefend
vanuit een pand dat moet hebben gestaan aan het
nauwe straatje dat De Nesse heette, een straatje
waaraan later ook het eerste gemeentehuis van
Waddinxveen heeft gestaan.

Postkantoor aan de Zuidkade
Deden de brievengaarders de eerste helft van de
negentiende eeuw hun postwerk er min of meer
bij, met het van kracht worden van de postwet van
1850 werden de postactiviteiten hun hoofdtaak en
werden ze formeel door de overheid benoemd.
Daarnaast kreeg het pand waarin zij werkten en
woonden een formele status. Dat was in ieder geval niet meer het pand van waaruit Jan van Tol zijn

De postverzorging werd een nationale aangelegenheid
In dit kader wordt een algemene definitie gebruikt van een postkantoor: een pand van waaruit de lokale postbezorging
werd georganiseerd.
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werk deed. In 1832 was hij - volgens de geboorteakte van zijn dochter Neeltje - inmiddels winkelier
geworden.
Wel kunnen we met zekerheid vasstellen dat in het
laatste kwart van de negentiende eeuw een pand
aan de Zuidkade, kadastraal bekend als D146
(naast het hoekhuis Zuidkade-Kerkweg) als postkantoor diende. Of er tussen Noord-Waddinxveen
nummer 160 en voornoemd pand nog andere
panden zijn geweest van waaruit de brievengaarder zijn werk deed, weten we niet zeker. Wel komen
we in de jaren zestig van de negentiende eeuw in
diverse akten de naam Nicolaas de Wilde tegen
als brievengaarder. Een enkele keer wordt NoordWaddinxveen nummer 170C als adres genoemd
en dat zou er op kunnen duiden dat hij in het pand
van Willem van Wiggen heeft gewoond, bekend als
herberg Het Fortuin (kadaster B1001).
Dat er in Waddinxveen – in 1870 werden Waddinxveen-Noord, Waddinxveen-Zuid en Broek c.a één
gemeente – een formeel postkantoor was, kunnen
we ook concluderen uit de brief die de minister van
Financiën (afdeling telegrafie) op 13 oktober 1870
schreef aan burgermeester en wethouders van de
nieuwe gemeente. Er moest een telegraafkantoor
worden opgericht door de gemeente en de vraag
was aan de orde of het bestaande pand van de
brievengaarder voor een gezamenlijke post- en
telegraafdienst geschikt te maken was.
Dat was kennelijk niet het geval want op 13
september 1875 deed een architect J. Paul uit
Zevenhuizen aan B&W een voorstel om door een
verbouwing van het gemeentehuis aan de Nesse
het pand ook geschikt te maken voor een post- en
telegraaffunctie. En op 25 november van dat jaar
kwam dezelfde architect met een voorstel voor een
heel nieuw gebouw waarin raadhuis en post- en
telegraafkantoor een plek moesten krijgen. Het
plan zou f 23.000 moeten kosten. Beide plannen
konden geen genade vinden in de ogen van het
gemeentebestuur. Het rijk zou weliswaar huur gaan
betalen voor het gebruik van een post- en telegraafkantoor, maar die huurpenningen wogen niet
op tegen de voorziene kosten van het gebouw.
In de tien jaren die volgden, werd de druk verder
opgevoerd. Burgemeester G.W.C van Dort Kroon6
benaderde een bevriend Kamerlid, een groep
zakenlieden drong er bij de raad op aan om te
komen tot een behoorlijke post- en telegraafvoorziening en de brievengaarder M.J. Kreupeling
beklaagde zich in een brief van 27 januari 1885
over de kwaliteit van het gebouw van waaruit hij
zijn werk moest doen. Het leek allemaal voor niets
te zijn toen de minister van Verkeer, Nijverheid en
G.W.C. van Dort Kroon was burgemeester van 1870 tot
1887 en dus de eerste burgemeester van de ‘fusiegemeente’ Waddinxveen.
7
Gerret van Dort Kroon was burgemeester van 1910
tot 1920
6

Handel (inmiddels verantwoordelijk voor post en
telegraaf) in een brief van 28 april 1885 meedeelde dat er geen apart gebouw opgericht hoefde
te worden.
Toch zetten B&W het proces in gang om te komen
tot een nieuw gebouw voorzien aan de Kerkweg. Er
kwam een begroting van f 8.193 en het plan werd
voorgelegd aan de minister. Die ging uiteindelijk
akkoord en op 15 oktober 1886 kon het nieuwe
gebouw, een postkantoor met vereenvoudigde telegraafinrichting, in gebruik worden genomen.
Het oude pand werd in juli 1886 geveild.

Eerste postkantoor aan de Kerkweg
Na zestien jaar had Waddinxveen dus een nieuw
postkantoor met vereenvoudigde telegraafvoorziening. Deze werd aangesloten op die van Gouda,

Boven: Het eerste postkantoor aan de Kerkweg was ondergebracht in het middelste van de drie
panden links. De gevel maakt nu onderdeel uit van Hotel de Unie
Onder: Interieur van het eerste postkantoor aan de Kerkweg. V.l.n.r zien we een onbekende,
dhr. Kreupeling (verhuisde mee van de Zuidkade naar dit postkantoor), dhr Slinger, dhr Spruyt en
dhr Straman.
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Vooral de zich steeds verder uitbreidende telefoondienst vroeg om meer ruimte. De verbouwingsplannen die in overleg met het betrokken ministerie en
de rijksbouwmeester werden gemaakt, vroegen om
een investering van f 7.500, een bedrag dat de
gemeenteraad te hoog vond. Voor het rijk vormde
datzelfde bedrag de reden om niet op het voorstel
van de gemeente in te gaan het gebouw over te
nemen.

Het laatste postkantoor

Voor het laatste postkantoor oude
stijl rest door de brand slechts de
sloop. Bron: D.J. Thuis

Bronnen
Naast de al in de tekst genoemde bronnen is gebruik
gemaakt van de volgende
bronnen.
Het streekarchief MiddenHolland, toegang 0637.1073
Vestiging van een post- en
telegraafkantoor in Waddinxveen, alsmede bouw en
inrichting van dit kantoor,
1870, 1875 - 1876, 1880,
1885 - 1887, 1891 - 1894.
Geschiedenisoverzicht postkantoor Kerkweg-Oost 157
tot 1940, in het bezit van het
Historisch Genootschap en
verkregen van Rob Luijer.

een voorziening die per beschikking van 9 maart
1894 werd verheven tot Rijkstelegraafkantoor.
Daarbij bleef het niet. Per brief van 30 maart 1893
richtte een groot aantal Waddinxveners zich tot het
gemeentebestuur met het verzoek te bevorderen
dat het hulppostkantoor gewoon postkantoor zou
worden zodat de dienstverlening van het kantoor
verbeterd kon worden. De minister van Verkeer,
Handel en Nijverheid gaf aan dat verzoek vrij snel
gevolg per brief van 19 april 1893.
Een burgerinitiatief zette de ontwikkeling op
telefoongebied in gang. Al in 1901 hadden C.
Jongenburger, A.W. de Lange en W.A. Verbruggen
als ‘voorloopig’ bestuur gesprekken gevoerd met
Gouda over een Waddinxveens bureau dat lokaal
en interlokaal telefoonverbindingen zou moeten
verzorgen. Dat initiatief bloedde uiteindelijk dood.
Op 12 februari 1903 werd het gemeentebestuur
opnieuw verrast toen F.A. van der Torren, C. Jongenburger en Ger. Alblas zich als ‘voorloopig bestuur der alhier op te richten Telefoonmaatschappij’
tot de raad richtten met de mededeling dat zij een
concessie bij de minister van Verkeer Handel en
Nijverheid hadden aangevraagd voor een plaatstelijk telefoonnet en verzochten zij de raad die
aanvraag aan de minister over te nemen. Na veel
heen-en-weer geschrijf waarbij onder andere de
vraag aan de orde was om hoeveel aansluitingen
het wel ging, beschikte de minister op 5 september
1905 dat in Waddinxveen een ‘Rijkstelefoonbureel’
open zou gaan per 11 september 1905.
De uitbreiding met een telefoondienst maakte de
aanpassing van het gebouw nodig, een verbouwing die in 1906 gereed kwam en die de gemeente f 3.359 kostte. Als compensatie mocht de
gemeente de huur die het rijk betaalde verhogen
van f 400 naar f 600.
Zes jaar later bleek het gebouw alweer te klein.

Een nieuw gebouw werd dus noodzakelijk. Er
kwam een geschikt stuk grond beschikbaar aan de
Kerkweg dat eigendom was van burgemeester Gerret van Dort Kroon7. Het rijk kocht de grond voor
f 5.500. De ‘hoofdopzichter der landsgebouwen’
maakte vervolgens een plan waarvan de kosten
werden geraamd op f 21.100. De minister ging
akkoord en op 8 juli 1914 werd de bouw gegund
aan de laagste inschrijver, de Utrechtse aannemer
D.J. Reeskamp, voor f 22.800. Het nieuwe gebouw
kon op 27 juli 1915 in gebruik worden genomen.
Er is daarna nog wel het nodige gebeurd, maar
het voert in dit kader te ver om op alle details in te
gaan. Ik beperk mij daarom tot ongeveer 1940 en
noem nog enkele zaken.
In 1921 werd het gebouw door de bliksem getroffen met als gevolg schade aan schoorsteen en
dakbedekking. De reparatie kostte ongeveer f 100.
Het aanbrengen van een bliksemafleider vond men
toen nog te duur. Dat gebeurde pas in 1936 en
kostte f 262,72.
Tussen 16 juni 1925 en 1 juli 1929 had het gebouw de status van hulppostkantoor maar werd
daarna weer gewoon postkantoor.
In 1931 kocht het rijk voor f 1,- de sloot achter het
perceel en voor hetzelfde bedrag verkocht het in
1938 de grond voor het gebouw aan de gemeente.
Die had de grond nodig voor de verbreding van de
Kerkweg.
In 1937 werd in de tuin achter het gebouw een telefoonhuisje gebouwd om plaats te kunnen bieden
aan een telefooncentrale.

Afsluiting
“Een staat georganiseerd zoals de posterijen:
wat een mooi visioen,” moet Lenin eens hebben
gezegd. Als hij nog geleefd had, zou hij dat nu niet
meer kunnen beweren. In de eerste plaats bestaan
‘de posterijen’ zoals hij die voor zich zag niet meer.
Dat was de tijd waarin de postdienst was gecentraliseerd en waarin een netwerk van kantoren de
harde kern vormde. In Waddinxveen waren er ten
minste vier in een periode van ongeveer tweehonderd jaar.
De tweede reden is dat de commercie weer heeft
toegeslagen, de commercie die ook de eerste
eeuwen van de postbezorging het leidend beginsel
was. <
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VERENIGINGSNIEUWS
Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering werd gehouden op 25 april 2017 en stond onder voorzitterschap van
onze nieuwe voorzitter Leen de Jong. De opkomst stemde tot tevredenheid.
De heer Revoort stelde namens de kascontrolecommissie de vergadering voor om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid, een voorstel dat met algemene stemmen werd
aangenomen.
Na toelichting van de voorzitter ging de vergadering ook akkoord met de voorgestelde begroting. In dit
kader sprak de voorzitter zijn waardering uit voor de voormalige winkeliersvereniging De Passage die
door een schenking de plaatsing mogelijk maakt van weer twee vertelbanken. Die zijn inmiddels op
maandag 1 mei 2017 onthuld en overgedragen aan de gemeente Waddinxveen (zie hierna).
Verder kon de voorzitter wijzigingen melden in de bestuurssamenstelling. Hij bedankte allereerst uitvoerig de heer A. Broer die veel heeft betekend voor het genootschap en afscheid heeft genomen van het
bestuur. Daarna kon hij drie kandidaat-bestuursleden voorstellen: mevrouw P. Benders-Los en de
heren H. Revoort en B. Wiekart. De vergadering keurde de voorstellen unaniem goed.
Er hebben zich drie nieuwe bezorgers van het kwartaalblad aangemeld: de heren Vis, Loef en
Mathu.
Na de pauze hield de heer P. Boere een interessante lezing over de verandering in bebouwing langs de
Gouwe door de jaren heen.
Ten slotte heeft het bestuur de droeve plicht te melden dat ons erelid T.W. Verweij op 10 juni jl. is overleden. In het volgende nummer zal worden stil gestaan bij de verdienste van de heer Verweij.
Jet Brinks-Offers, Secretaris

Nieuwe vertelbanken
Op 1 mei jl. heeft onze wethouder van cultuur, mevrouw Leferink, namens de gemeente twee nieuwe
vertelbanken in ontvangst genomen. Een vertelbank staat aan het begin van de Passage bij de rotonde
aan de Kerkweg-Oost, de tweede staat aan de zuidzijde van de Kerkweg-Oost tegenover de Oranjelaan. De bijbehorende fotopanelen geven een goed beeld uit het verleden van de omgeving ter
plaatse. Door de QR-code te scannen met de smartphone komt men op de website van ons genootschap. Daar worden de fotopanelen verder toegelicht.
Beide vertelbanken zijn mogelijk gemaakt door de voormalige Winkeliersvereniging De Passage
die zo een bijdrage willen leveren aan de Waddinxveense gemeenschap. Het bestuur is ze daarvoor
zeer dankbaar.

Nieuwe leden
Tandartsenpraktijk De Boemerang
J.S. Noordhoek-’t Hart
Banketbakkerij De Vlaam BV
Doeleman logistiek
Vis Waddinxveen BV
A. Ascheman

H. de Goeij
S. de Kogel
J. Leeuwrik
M.I. Röder
J.P. de Wilde
C.P. Broer
E. Buijserd

Jeroen van Tol
J. de Jong
P. van Duijn
J.J.M. Rijk
A.C. Vink-van Vuuren
G.G. den Dekker

Aanwinsten
J. Verheijen te Ulvenhout: grote en kleine schotel met opschrift van Verheul.
Via Wim Vergouw: familiearchief Matse Waddinxveen-Gouda, drie metalen luciferdooshouders met
reclameopschrift Matse meubelfabriek.
Gemeentehuis Waddinxveen: stembus die tot 1989 werd gebruikt als aanbestedingen bus.
Mw. G. Huizer: commandostaf van Gert Huizer gebruikt bij ceremoniële commando-overdracht van
de brandweer; een bascule van voor de Tweede Wereldoorlog afkomstig uit de bakkerij; penning en
draagspeld van de Kamer van Koophandel Midden Holland aan G. Huizer 1930-1984; penning N.V.
Noury en van der Lande’s meelfabrieken Deventer maart 1937
P.A.C. Bongers: vier boekenkasten Kempkes formule
W.G. van der Krans: trekkast OKWA Tivolie
M. Hooftman te Boskoop: een bladwijzer van De Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen;
jubileumnummer 1934-1994 en een certificaat van het lidmaatschap van H.J. Hooftman- v.d. Horst
R. van der Maas- Hoogendoorn: messing bel van de Koningin Juliana School

De vertelbank bij de Passage is onthuld. Zittend op de bank van rechts
naar links: De heer van den Berg
optredend namens de voormalige
Winkeliersvereniging De Passage,
wethouder mevrouw Leferink en
onze voorzitter Leen de Jong. Bron:
A. Broer

Vrienden van het
Historisch Genootschap Waddinxveen
De vrienden die een logo hebben aangeleverd, zijn te vinden op bladzijde 2.

Koeltechniek Laan
Houtex
Van Stijn Beheer BV
H.C.J. de Bas
W.A. den Boer
J. Bremmer
R.J. den Boer
J.C. van der Maas
W.J. Hoobroeckx
G.L.G.M. Petit
Autobedrijven Boonstoppel
G.J. van der Loo
Van Leeuwen Beheer
T.W. Verweij
F.M. van Tol
J. van Tol
K. de Jong
A. Broer
P.M. Compeer
Dierenartspraktijk Baas
Bost Adviesgroep
A. van Noort
J. de Rooij
A. Speksnijder
Hoveniersbedrijf Jaq. Willemstein
D.C. van Doorn
A. de Waardt
Vis Waddinxveen b.v.
Glasbeek Finish b.v.
JABEWA Engineering
P.G. Boere

HET DORP WADDINXVEEN
UITGAVE VAN HET HISTORISCH GENOOTSCHAP WADDINXVEEN

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, versterkt 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 17,50 lid van
het Historisch Genootschap en ontvang elk kwartaal dit blad. U kunt het aanmeldingsformulier downloaden vanaf de website of u per email aanmelden (ledenadministratie@hgwaddinxveen.nl)

De hefbrug van Waddinxveen met links de Brugkerk
Bron: Bakker

De Sint-Victorkerk
Bron: P.K. Smit

Wokkels
Bron: D.J. Thuis

