
Weer wat wijzer over het Weiver (1) 
 
Hier een plaatje van het Weiver anno 1946. Best apart eigenlijk dat 
we spreken over “wonen op het Weiver” maar van alle andere 
buurten in ons dorp zeggen we “wonen in de Middel, de Kerkbuurt, 
de Zuid” enzovoort. Weiver zou staan voor een dwarsweg en dat 
klopt ook wel, de weg verbindt de Kerkbuurt met de Middel (het 
midden, waarvan eigenlijk?).  
 
Anno 1832 stonden er slechts 32 huizen op het Weiver, 
tegenwoordig echter rond de 100!  
 
Het rechts afgebeelde stenen huis, nummer 104 is op de foto zo’n 
tien jaar oud. Het is in 1936 gebouwd door Wouter Veenis. Diens 
vader Cornelis Veenis was een schoonzoon van Jelle Molenaar, de 
oprichter van Molenaar Papier. In 1900 was achter de rug van de 
fotograaf al een pakhuis met werkplaats gebouwd, in 1915 gevolgd 
door een tweede papierpakhuis en in 1939 werd door de N.V. 
Westzaansche Papierwarenfabriek v/h J. Molenaar een complete 
fabriek aan het Weiver nummer 119 gezet. Aannemer Kuijt nam dat 
voor zijn rekening; de oude pakhuizen verdwenen. Cornelis Veenis 
overleed in 1940 en werd als directeur opgevolgd door Wouter, de 
bewoner van dit fraaie jaren ’30-pand. In 1957 trad Wouter Veenis 
uit de vennootschap van Molenaar Papier en ging verder met de 
papierwarenfabriek Jan Bakker aan de Watermolenstraat. In 1969 
overleed Veenis sr.  

 

 

Kolenhandelaar vd Blom Weiver 106,                                          
op deze foto zien we nog de wegsloot.   

 
Links zien we het houten huis, Weiver 106, waar toen 
kolenhandelaar Piet van der Blom woonde. Rechts vooraan het huis 
is een zogenaamd “goedjaarsend” gebouwd. Piet’s vrouw was in dit 
huis geboren: haar vader en moeder Klaas van der Woude en 



Trijntje Oortwijn woonden er voordien. Piet’s dochter mevrouw F. 
Jansen-Van der Blom vertelde in de jaren ‘60 dat haar 
grootmoeder, dus Trijntje Oortwijn, in dit pand een klein winkeltje 
had. In de zijkeuken werd op zondagmiddag zondagschool 
gehouden door Mus Kaper. In 1931 breidde Piet van der Blom zijn 
brandstoffenbergplaats bij de woning uit. Kort erna verdween het 
pand, in 1950 liet J.J. Molenaar het huis Weiver 112 bouwen, het 
Weiverhof. Nu staan tussen nummer 104 en 114 een paar mooie 
nieuwe huizen in klassieke stijl. 

	  

Het rechts afgebeelde stenen huis, nummer 104 is                           
op de foto zo’n tien jaar oud.  

 

Uiterst links zien we juist de woning Weiver 114, een pandje dat 
eind 1924, begin 1925 is gebouwd door J. Bank. 
 
Tekst: Jan van der Male	  


