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INLEIDING
Het navolgende is ontleend aan het gedenkboek Houthandel W.S. van de
Wetering & Co te Schiedam; ter herinnering aan het 100-jarig bestaan van
het bedrijf, 1868-1968, Schiedam 1968.
1. Delfshaven
De geschiedenis van het bedrijf is verweven met het vroegere Delfshaven.
In 1886, toen Rotterdam naar uitbreiding zocht, is Delfshaven na lange
en moeizame onderhandelingen door Rotterdam geannexeerd. Voor het
echter zo ver was, had zich een belangrijke wijziging ten opzichte van
de rivier voorgedaan. Oorspronkelijk lag Delfshaven onmiddellijk aan de
rivier. In de loop der jaren had zich echter in de rivier een grote zandplaat
gevormd, die een hinderlijk beletsel voor de scheepvaart betekende. Dit
was de zogenaamde Ruige plaat. In de jaren zeventig besloot Delfshaven
deze plaat gedeeltelijk in te polderen. Daartoe werd vanaf de Havenstraat
een dijk gelegd naar de Plaat. Deze dijk ging vervolgens westwaarts en
boog dan om naar de Schans. Ongeveer op de helft van deze dijk werden
sluiswerken gemaakt. Tussen de oevers van Delfshaven en de gemaakte
dijk bleef een vrij brede strook water over, de Oostkous en de Westkous
genaamd. Wij maken hiervan melding, omdat, zoals later blijken zal, een
en ander grote invloed heeft uitgeoefend op de plaatsen, waarop het
bedrijf zich heeft gevestigd.
2. Het begin
Op de eerste algemene vergadering van aandeelhouders van de N.V.,
gehouden op 8 februari 1930, heeft de voorzitter, de Heer P.Mak,
gesproken over het prille begin van het bedrijf. Hij meende dit te moeten
doen uit piëteit tegenover de oprichters. De geschiedenis van de
onderneming is niet eenvoudig te reconstrueren. Dit heeft verschillende
oorzaken. In de eerste plaats is het bedrijf meer geleidelijk gegroeid
dan gesticht. Voorts zijn er weinig administratieve gegevens over de
jaren 1860 tot 1870. In die jaren liepen scheepsmakerij en houthandel
dooreen, terwijl de administratie vrij primitief werd gevoerd en tussen
deze beide takken geen duidelijk onderscheid maakte. Men moet het
dus stellen met betrekkelijk weinig vastliggende gegevens. Zo bestaat
er een dagboek van aangebragte en verkogte houtwaren over een partij
aangebragt per "Broederschap" uit 1869 en 1870 (inv. nr. 69). Hierin
komen verschillende namen voor van kopers, maar tevens van door de
gebroeders Van de Wetering gebruikte houtwaren. Vermoedelijk is een
gedeelte der administratie uit die jaren onder berusting gebleven van de
Gebr. van de Wetering, nadat de Scheepmakerij en Houthandel definitief
zijn gescheiden, maar deze scheiding had pas veel later plaats. Voorts zijn
bij de twee branden in 1896 en 1900, waarover straks meer, waarschijnlijk
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veel bescheiden vernietigd en tenslotte is het zeer wel mogelijk, dat bij
de verschillende verplaatsingen van het bedrijf een en ander is zoek
geraakt. Gelukkig zijn we wel in het bezit van een geregelde administratie
vanaf het jaar 1870. Na veel speuren en zoeken en vooral dank zij de
medewerking van het Gemeentearchief van Rotterdam, waar het archief
van de voormalige gemeente Delfshaven tot 1886 is ondergebracht,
hebben wij meer inzicht gekregen in de gang van zaken tussen 1860 en
1870.
Wij vonden in de eerste plaats een lijst, vermeldende de aanslagen in
de toen bestaande patentbelasting. Deze belasting werd per beroep
geheven. Iemand, die meer dan één beroep uitoefende, werd dus ook
meer dan eens in de patentbelasting aangeslagen. In 1860 nu werd
de Heer W.S. van de Wetering aangeslagen, omdat hij het beroep van
scheepmaker uitoefende. Het begin van de scheepmakerij ligt dan
ook naar alle waarschijnlijkheid in 1860. In 1863 werd hij, behalve als
scheepmaker, nu ook aangeslagen als koopman. In hoeverre dit de
houthandel betreft, is niet met zekerheid te zeggen, maar het ligt wel voor
de hand.
De voorzitter van de eerste algemene vergadering, hierboven vermeld,
deelde mede dat zijn schoonvader, de Heer C. van de Wetering, hem
wel eens had verteld dat, omstreeks 1866, reeds hout uit Rusland werd
aangevoerd en gelost op het Lage Erf, om aldaar door de deurwaarder
Lach te worden geveild. Dit wordt bevestigd door een uittreksel van de
notulen van een vergadering van Burgemeester en Wethouders van
Delfshaven van 30 oktober 1868, waarin sprake is van een verzoek van
de Gebr. Van de Wetering om twee schepen op het Lage Erf te mogen
lossen en opslaan. Uit een oud journaal van de Heer J.M. van Dam (inv.
nr. 69?) blijkt, dat deze in 1868 een aandeel had in een per Broederschap
aangevoerde partij hout. Voorts blijkt uit een uittreksel van de notulen
van B & W van Delfshaven van 5 Januari 1869 dat de Gebr. Van de
Wetering verzocht hadden om, naast hun scheepswerfloods aan de Schie,
een houtloods te mogen plaatsen. Al deze gegevens samengevoegd,
mogen wij aannemen dat in 1868 de Houthandel zijn eigenlijke aanvang
nam, terwijl de houttransacties in de daaraan voorafgaande jaren als een
aanloop mogen worden beschouwd.
3. Van 1870 tot 1968
Zoals wij hebben gezien, werden reeds vóór 1870 belangrijke houtzaken
gedaan. De zaak werd toen gedreven onder de naam Gebrs. van de
Wetering. Intussen was het houtbedrijf zo gegroeid, dat per 1 januari
1870 een afzonderlijk contract van vennootschap werd aangegaan onder
de naam W.S. van de Wetering & Co. Dit contract stond dus los van
Gebr. van de Wetering, al werden beide zaken door dezelfde personen
geleid. Aangezien dit contract per 31 december 1870 nog niet in kannen
en kruiken was, zijn in de administratie de jaren 1870 en 1871 in één
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rekening samengevoegd. De eerste Balans is, zoals het contract het
vereiste, door alle firmanten ondertekend (inv. nr. ... In de jaren 1870/'71
werd voor een waarde van fl. 39.000,- (inclusief assurantiën en vrachten)
aangevoerd. Verder werden betaald fl. 4236,45 voor arbeidslonen,
binnenvracht en Patentbelasting. Voorts kwam ten laste dezer jaren fl.
530,82 voor reis- en verblijfkosten. De Heer W.S. van de Wetering maakte
namelijk een reis naar St. Petersburg en Riga.( inv. nr. ...) Tenslotte kwam
een bedrag van fl. 1043,46 ten gunste van de Heren van de Wetering en
van Dam, zijnde 2½ % van het bedrag der verkochte houtwaren, groot fl.
41.730,23½. Aan de gezamenlijke deelgenoten bleef ter verdeling over
fl. 3203,64. De per 31 december 1871 onverkochte voorraad bedroeg
volgens taxatie door de Heren van de Wetering fl. 6702,75. In de daarop
volgende jaren breidde het bedrijf zich meer en meer uit. Reeds in 1872
werd besloten tot aankoop van een stoomzaagmachine, zodat wij naast
het gezaagde hout nu ook balken konden aanvoeren. In die jaren heeft de
Heer W.S. van de Wetering nog een tweede reis naar Rusland gemaakt.
4. De bedrijfsterreinen
Over de verschillende plaatsen, waar het bedrijf is uitgeoefend, het
volgende.
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4.1 Binnenwerf te Delfshaven
Dit terrein is oorspronkelijk bestemd geweest voor het verrichten van
scheepsreparaties. Het was grotendeels eigendom en voor een klein
gedeelte recognitie-grond. Lang heeft dit niet geduurd: de Schie werd
steeds ondieper, terwijl bovendien de te repareren schepen groter werden.
Wel heeft de Heer K. van de Wetering voor eigen rekening nog enige
jaren het scheepmakerbedrijf daar uitgeoefend, maar door de reeds
genoemde toenemende bezwaren bleek dit op de duur niet meer mogelijk.
Er werden dan ook naast de scheepstimmerloods enige andere loodsen
gebouwd voor opslag van hout, hoofdzakelijk aangevoerd geschaafd en
geploegd hout. Op dit terrein stond een woning, waarvan een gedeelte
bewoond werd door een der vennoten, de Heer V.N. Metz. Het andere
gedeelte werd door de firma W.S. van de Wetering & Co. als kantoor
gebruikt. Na het overlijden van de Heer Metz en het vertrek van Mevrouw
Metz en haar kinderen naar Veur werd, op een achterkamer en de
bovenverdieping na, de rest van het huis door het kantoor in gebruik
genomen. In 1926 werd het gehele terrein onteigend en verhuisden zij
naar het pand Mathenesserdijk 231 (tegenover de werf Spangen). Dit was
een tijdelijke oplossing, omdat toen reeds bekend was, dat ook Spangen
zou worden onteigend. (Zie inv. nr. ...)
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4.2 Werf Westzeedijk te
Delfshaven-Schoonderloo
Uit hetgeen wij schreven over de vestiging van het bedrijf aan de
Mathenesserdijk blijkt wel, dat dit terrein zowel voor de scheepmakerij
als voor de houthandel te weinig ruimte bood voor een verdere expansie.
Hiervoor werd een afdoende oplossing gevonden door het in gebruik
nemen van een terrein, gelegen aan de Westzeedijk/Schoonderloo.
Dit terrein was reeds in de jaren 1860 eigendom van de Gebr. van
de Wetering. Het op dit terrein gelegen woonhuis was eigendom van
de Heer C. van de Wetering, terwijl het daarachter liggende perceel
grond toebehoorde aan de Heer W.S. van de Wetering. Het geheel was
een vrij breed en diep stuk grond, dat doorliep tot aan de Kous. Uit de
notulen van de vergadering van B. & W. van Delfshaven bleek reeds
in 1862, dat het in handen van de onderneming was. In een van deze
vergaderingen kwam aan de orde een rapport van Rooimeesters d.d. 2
augustus 1862 over het adres van Gebr. van de Wetering tot het afbreken
en opbouwen van het pand wijk 73 te Schoonderloo. Het verzoek werd
toegestaan behoudens het regt van derden, onder gewone bepalingen.
Daar in het adres niet was aangegeven, of het voornemen bestond,
het nieuwe gebouw als woon- of pakhuis in te richten, werd besloten,
adressanten te herinneren aan artikel 41 van de politieverordening,
voor het geval namelijk een pakhuis zou worden ingericht. Op een
vergadering van 30 januari 1867 werd een rapport van de Generale
Brandmeesters behandeld naar aanleiding van een verzoek van Gebr.
van de Wetering, een vuurwerk met een ketel op hun werf te mogen
bouwen. Dit betekende, dat toen op het terrein de scheepsreparatie
werd uitgeoefend. Op het verzoek werd gunstig beslist. Behalve de
scheepmakerij heeft zich daar ook de houthandel gunstig ontwikkeld. Dit
blijkt uit de notulen van de vergadering van B. & W. van 24 mei 1872,
waarin een verzoek van Gebr. van de Wetering behandeld werd, om op
het terrein te Schoonderloo een stoomwerktuig tot het zagen van hout te
mogen plaatsen. De verdere ontplooiing van het houtbedrijf ondervond
een ernstige belemmering door het gedeeltelijk inpolderen van de in het
begin van ons overzicht gememoreerde Ruige Plaat. Het terrein van
Gebr. van de Wetering viel hier echter buiten. In de vergadering van
B. & W. van 5 oktober 1873 werd een missive van de Heer C. van de
Wetering besproken, waarin deze voorstelde, wijzigingen te brengen
in de werken aan de Ruige Plaat en bij de Hoge Overheid stappen
dienaangaande te ondernemen. Het wijzigingsplan van de Heer C. van
de Wetering vertoonde veel overeenkomst met de later door de gemeente
Rotterdam uitgevoerde sanering. Het plan werd echter afgewezen. De
gevolgen van de inpoldering waren voor het bedrijf zeer ongunstig.
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Allereerst voor de Scheepmakerij, doordat het gedeelte van de Kous
vóór ons terrein steeds ondieper werd. Daar bovendien de Houthandel
steeds meer ruimte vereiste, moest een andere plaats gezocht worden
voor de Scheepmakerij. Deze werd aan de Oostkousdijk, dus binnen
de sluizen. Maar ook de Houthandel zelf moest tenslotte het historische
Schoonderloo verlaten, doordat het terrein onteigend werd. Gememoreerd
moet nog worden de ramp, die het bedrijf daar heeft getroffen door de
grote brand in mei 1900. Deze brand verwoestte praktisch het gehele
complex gebouwen, zagerij, schaverij en de loodsen. Er zijn toen nog
enige loodsen en een hulpgebouw voor de zagerij gebouwd, omdat het
bedrijf uiteraard niet jaren stil kon liggen.
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4.3 Oostkousdijk
In 1879/'80 werd de Scheepmakerij overgeplaatst van Schoonderloo naar
een terrein aan de Oostkousdijk, maar ook dit was ondanks de grotere
ruimte, die de Houthandel nu verkreeg, onvoldoende voor de opslag
van steeds grotere voorraden. Voor de Scheepmakerij werd toen een
terrein gevonden aan de Westkous. Hierdoor kon dit bedrijf zich verder
ontplooien en verkreeg het gelegenheid, naast de scheepsreparatie
nu ook tot nieuwbouw over te gaan. Dit betrof in hoofdzaak de bouw
van loggers voor een visserijbedrijf te Scheveningen. Later werd de
Scheepmakerij weer verplaats naar de Waaldijk. De voor de Houthandel
verkregen ruimte aan de Oostkousdijk bleek toch nog te klein en daarom
werd een iets westelijk gelegen terrein van de Heer J.J. Becker in huur
genomen. Dat zal mede veroorzaakt zijn door de grote brand, die in 1896
loodsen en houtvoorraden verwoestte. Een aangrenzende hooipakkerij,
die in vlammen opging, bracht het vuur naar ons terrein over. Loodsen
en voorraden waren verzekerd voor een bedrag van # 80.000,-. Nadat
de Heer van de Wetering in 1890 was overleden, moest een nieuw
contract van vennootschap worden aangegaan. Men heeft toen het besluit
genomen, de beide bedrijfstakken onafhankelijk van elkander te maken.
In 1894 werden twee contracten van vennootschap gesloten, namelijk
één voor Gebr. van de Wetering en één voor W.S. van de Wetering &
Co. Bepaald werd, dat W.S. van de Wetering & Co. de door Gebr. van
de Wetering betrokken houtwaren tegen kostprijs plus 5% zou leveren.
Een verplichting tot leveren, respectievelijk tot betrekken van houtwaren is
evenwel niet gemaakt (Zie inv. nr. ...) Voor Gebr. van de Wetering kregen
bevoegdheid tot tekenen de vennoten W.S. van de Wetering en Jacobus
van de Wetering Czn. Deze bevoegdheid had uitsluitend betrekking op
zaken het doel der vennootschap rakend. Na het overlijden van de Heer
W.S. van de Wetering was nu ook deze band verbroken.
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4.4 Spangen
Vanaf 1901 was het bedrijf in Spangen gevestigd. Hier heeft het tot 1930
ongestoord en met goed resultaat kunnen werken. Maar ook hier doemde
in de loop der jaren het spook der onteigening op. Van de gemeente
Rotterdam kreeg van de Wetering een aanbieding voor een terrein aan de
Waalhaven, maar daarvan werd geen gebruik gemaakt.
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4.5 Schiedam
Van de gemeente Schiedam ontvingen van de Wetering een aanbieding
voor een terrein aan de Westerhaven. Moeizame onderhandelingen
volgden, waarin de Heer P. Mak, een geboren Schiedammer met goede
relaties in het gemeentebestuur, een actief aandeel had en die tenslotte
tot een acceptabel einde leidden. Met de bouw kon spoedig een begin
worden gemaakt en in 1930 kon het eerste hout in het nieuwe bedrijf
worden opgeslagen en de eerste balk worden gezaagd. Tot op heden
[=1968] blijft het terrein in alle opzichten voldoen. Wel zijn in verband
met de gewenste modernisering, zowel voor de aanvoer als voor de
opslag van hout, belangrijke en kostbare maatregelen genomen in het
vertrouwen, dat de daarin geïnvesteerde gelden op de duur hun rente
zullen opbrengen. Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat, om tot
een uitbereiding van de omzet te geraken aan het bedrijf een afdeling
"Keukens" is toegevoegd. De resultaten, tot op heden verkregen, vertonen
een regelmatige stijging en wettigen de hoop, dat het nieuw betreden
gebied waardevolle perspectieven zal openen.
5. Overzicht van de gang van zaken
Reeds eerder is er op gewezen dat over de jaren vóór 1870 slechts weinig
concrete gegevens ter beschikking staan. Bovendien waren de zaken
van de Houthandel en die van de Scheepmakerij zó nauw met elkander
verweven, dat over in de Houthandel behaalde resultaten maar weinig is
te zeggen. Alle zaken werden gedaan onder de naam van Gebr. van de
Wetering. Per 1 januari 1870, zoals ook reeds vermeld, werd besloten,
de Houthandel geheel te scheiden van de Scheepmakerij. Weliswaar
stonden beide zaken onder leiding van dezelfde personen, maar de
boekhouding van de firma Gebr. van de Wetering en die van W.S. van
de Wetering & Co. Werden gescheiden gevoerd. Vanaf 1870 werden
dadelijk behoorlijke resultaten geboekt, met uitzondering van het jaar
1879, toen een verlies werd geleden van circa # 5000,-. Dit verlies werd
veroorzaakt door de exploitatie van de eigen zeilschepen, waarmee het
voor het bedrijf bestemde hout uit de Oostzee werd aangevoerd. In de
wintermaanden was dit niet mogelijk vanwege de ijssituatie in dat gebied,
zodat dan naar ander emplooi voor de schepen gezocht moest worden,
wat niet altijd het gewenste rendement opleverde. Toch was in latere jaren
de Houthandel sterk genoeg, om deze verliezen op te vangen. Ook de
panden, die (meestal noodgedwongen) in het bezit van de onderneming
kwamen, veroorzaakten meermalen verliezen. De jaren 1891 en 1892
waren weer verliesgevend, maar dit moet worden toegeschreven aan een
toenmaals heersende crisis in het bedrijfsleven. In deze jaren bedroeg
het verlies circa # 19.000,-. Inmiddels was, zoals reeds eerder vermeld,
de Heer C. van de Wetering in 1890 overleden. Na de scheiding en

- 11 -

Gemeentearchief Schiedam

502

verdeling van diens boedel werden als nieuwe firmanten opgenomen de
Heren Jacobus van de Wetering, Dirk van de Wetering, M.J. van Dam, H.
van de Wetering, W. van de Wetering en mejuffrouw Van de Wetering.
Beherende vennoten bleven de Heer W.S. van de Wetering, belast met
de werkzaamheden in de Houthandel, en de Heer J.M. van Dam, die het
administratief gedeelte verzorgde. Na het verliesjaar 1891/'92 werd steeds
met behoorlijke winst gewerkt. In 1899 overleed de Heer W.S. van de
Wetering. Het nieuwe contract (Zie inv. nr. ...), dat als gevolg daarvan
moest worden gemaakt, kwam pas in 1905 tot stand. De oorzaak van
deze vertraging was gelegen in het feit, dat het terrein aan de Westzeedijk
door de gemeente Rotterdam was onteigend, terwijl bovendien, zoals
reeds gemeld, in 1900 praktisch het gehele gebouwencomplex door brand
werd vernield. Tot het nieuwe contract, dat in 1905 werd gesloten, traden
niet meer toe de Heer J.M. van Dam (de laatste van de oprichters) en
voorts de Heren J. van de Wetering en D. van de Wetering (Zie inv. nr. ...).
Wèl traden toe de kinderen van de Heer W.S. van de Wetering, namelijk
de Heren C. van de Wetering, J. de Groot, V.N. Metz en Mevr. de Wed.
K. van de Wetering. Deze laatste trad uit ten behoeve van haar kinderen,
de Heer W.S. van de Wetering Kzn. en Mej. C. van de Wetering. De Heer
J.H. Vermeyden trad aanvankelijk wel toe, maar trok zich reeds in 1906
uit het bedrijf terug. Vóór 1905 had in 1904 het bedrijf een verlies geboekt
van bijna 39.000 gulden maar dit was een gevolg van de hertaxatie van de
nieuwe gebouwen op Spangen. Nadien werd met steeds zeer behoorlijke
winst gewerkt tot de oprichting van de N.V. in mei 1929. De nieuwe N.V.
had al dadelijk met tegenwind te kampen. Allereerst kreeg zij te doen met
overplaatsing van het bedrijf naar Schiedam. Dit betekende dat men, zij
het tijdelijk, genoodzaakt op twee plaatsen te werken. Immers voordat
het bedrijf in Schiedam geheel gereed was, moest men op Spangen nog
tijdelijk doorwerken. Een verhuizing van alle voorraden van de ene dag op
de andere was volslagen onmogelijk. Toch zou dit nog wel te overkomen
zijn geweest, ware het niet, dat een geheel onverwachte tegenvaller
zich voordeed. De Sovjet Unie, die na de revolutie het oude Rusland
had geliquideerd, begon een dumpingcampagne op de houtmarkt. Een
diepe inzinking van deze markt was het gevolg, die vrijwel de gehele
West-Europese houthandel zware verliezen berokkende. Het bedrijf zat
met een zeer grote voorrad, op Spangen en in Schiedam, die met één
klap sterk in waarde daalde. In de eerste zeven maanden van het bestaan
der N.V. werd nog winst behaald en in 1930 kon nog net quitte gespeeld
worden. In de jaren, die daarop volgden van 1931 tot 1938, werden zware
verliezen geboekt. Mede dank zij de grote en verheugende medewerking
van de aandeelhouders kon na ingrijpende wijziging op kapitaalgebied en
na dividendloze jaren de zaak weer gezond worden. In 1939 trad reeds
een bescheiden herstel in, maar toen in 1940 de Tweede Wereldoorlog
uitbrak, kwam alles weer op losse schroeven te staan. Het bedrijf werd
al spoedig door de bezetter in beslag genomen en dit ging tenslotte
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zover, dat de toegang tot terreinen en kantoor aan de eigenaren werd
ontnomen. Bij zeer hoge uitzondering mochten zij éénmaal uit de kluis
de noodzakelijke stukken halen. De kluis zelf is gelukkig ongeschonden
gebleven. Tegen het einde van de oorlog in 1945 konden de machines
op het nippertje behouden blijven. Deze waren reeds gevorderd, om
naar Duitsland te worden overgebracht. Wel bleek na het vertrek van de
bezetter, dat er heel veel gestolen was, onder andere alle drijfriemen.
Vanaf 1946 kon de uitkering van dividend worden hervat en kon op dit
gebied zelfs een redelijke mate van continuïteit worden bereikt. Het
is moeilijk, een verwachting over de ontwikkeling in de toekomst uit te
spreken. Op dit ogenblik worden wij geconfronteerd met een structurele
crisis, ook op het gebied van de houthandel.
6. Bestuur en leiding van het bedrijf
In de eerste periode, dus vanaf het begin tot 1905 werd het beheer
gevoerd door de Heren W.S. van de Wetering, van de Wetering overleed
in 1890. De beide andere Heren bleven hun functie voortzetten. In de
vacature werd niet voorzien. Toen evenwel met Kerstmis 1899 de Heer
W.S. van de Wetering overleed moesten maatregelen worden getroffen.
Totdat een nieuw Contract van Vennootschap was gesloten namen
de heren C. van de Wetering en W. van de Wetering de opengevallen
plaatsen tijdelijk in. In 1905 werd een nieuw Contract van Vennootschap
gesloten waarbij als beherende vennoten werden benoemd de Heren
C. van de Wetering, W van de Wetering, M.J. van Dam en V. N. Metz.
Allen waren reeds in het bedrijf werkzaam respectievelijk vanaf 1870,
1884, 1891 en 1875. Bij de vernieuwing van dit contract is de Heer J.M.
van Dam uitgetreden. Hij was de laatste van de oprichters en overleed
in 1907. Van de nieuwe beherende vennoten overleed de Heer Metz in
1910.
In 1929 toen de Firma werd omgezet in een N.V. werden benoemd tot
directeuren:
W. van de Weteringwerd in 1935 commissaris
H. van Damwerd in 1933 commissaris
J.M. van Damgepensioneerd in 1958 - werd adviseur
M.C. van Weteringgepensioneerd in 1961
W. van de Weteringtot op heden
G. den Braverbenoemd in 1961 - werd in 1967 gedelegeerd commissaris
Mr. A.H. Huibregtsenadjunct-directeur in 1967
Tot Commissarissen werden benoemd:
C. van de Weteringvoorzitter en gedelegeerd commissaris - overleden in
1936
P. Makwaarnemend voorzitter- in 1936 voorzitter - tot op heden
W.S. v.d. Wetering Kzn.secretaris en gedelegeerd commissaris overleden in 1939
M.J. van Damoverleden in 1939
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H. van Damvanaf 1933 - overleden in 1947
W. van de Wetering vanaf 1935 - overleden in 1946
J. Webervanaf 1941 - overleden in 1946
P.G. Hoekvanaf 1946 - tot op heden
L.G. Kramervanaf 1946 - tot op heden
Mr. P. den Boervanaf 1966 - tot op heden
G. den Braven vanaf 1967 gedelegeerd commissaris - tot op heden
Opgemerkt moge hier worden dat de Heer P. Mak, vanaf het begin tot
op heden de leiding heeft gehad van alle Algemene Vergaderingen van
Aandeelhouders behoudens misschien een enkele door verhindering
wegens ziekte.
Alhoewel niet tot bestuursfuncties geroepen waren de volgende
familieleden tijdelijk in het bedrijf werkzaam:
Mej. Wilh. van de Wetering van 1910 tot 1917 - overleden in 1961
(later Mevr. Prins)
Mej. Mart. van de Weteringvan 1917 tot 1923
(thans Mevr. Kramer)
Mej. C. van Damvan 1923 tot 1963
Mej. H.J. van Damvan 1930 tot 1935
Mej. E.W. van Damvan 1935 tot 1940 - overleden in 1949
Voorts waren de Heren H. van de Wetering en J. de Groot, beiden
vennoten der Firma, tijdelijk in het bedrijf werkzaam. De Heer de Groot
was voordien gezagvoerder van de Zeenymph. Eén van de laatste
zeilschepen voor het bedrijf hebben gevaren. Beiden zijn overleden.
7. Het archief
Het archief werd in 1998 in door de firma W.S. van de Wetering & Co. in
eigendom overgedragen aan het Gemeentearchief met de bepaling met
de bepaling dat stukken ouder dan twintig jaar openbaar zijn, echter met
uitzondering van de inventarisnummers 37, 213 en 214, die eerst vijftig
jaar na dato openbaar zullen zijn. Een latere aanvulling, bestaande uit de
inv. nrs, 225 e.v., werd in 1999 overgedragen.
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Beschrijving van de series en
archiefbestanddelen
I. Archief van Houthandel Van de Wetering Houthandel
1. Vennootschapszaken en organisatie
1.1 oprichting en reglementering
1

Akte houdende contract van vennootschap van de firma W.S. van de
Wetering & Co. te Delfshaven, 1884.
1 stuk

2

Akte houdende contract van vennootschap van de firma Gebroeders
Van de Wetering, 1894.
1 katern

3

Akte houdende contract van vennootschap van de firma W.S. van de
Wetering & Co., 1894.
1 katern

4

Stukken betreffende de ontbinding van de firma Gebroeders Van de
Wetering, 1903-1904.
1 omslag

5

Akte houdende contract voor de vennootschap van koophandel W.S.
van de Wetering & Co., 1905.
1 katern

6

Akte van scheiding en verdeling van de vennootschap van koophandel
W.S. van de Wetering & Co.; authentiek afschrift, 1906; met concept en
bijlagen, 1905-1906.
1 omslag

7

Concept en minuut van uitgaande brief betreffende de wijziging van het
contract van vennootschap, 1920.
1 omslag

8

Stukken betreffende de concipiëring van de akte van oprichting der
naamloze vennootschap Houthandel W.S. van de Wetering & Co.,
1928-1930.
1 omslag
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9

Processen-verbaal van het verhandelde in de vergaderingen van
gerechtigden respectievelijk belanghebbenden betreffende de
oprichting van een naamloze vennootschap tot voortzetting van de
zaken en liquidatie van de vennootschap van koophandel W.S. van de
Wetering & Co; met presentielijsten en begeleidende brieven, 1929.
1 omslag

10

Akte van ontbinding van de vennootschap van koophandel W.S. van
de Wetering; in drievoud; met bijbehorende correspondentie, 1929;
met uittreksels van het Handelsregister der Kamer van Koophandel,
1921-1927.
1 omslag

11

Stukken betreffende de liquidatie van de vennootschap van koophandel
en de openingsbalans der naamloze vennootschap, 1929-1930.
1 pak

12

Akte van oprichting van de N.V. Houthandel W.S. van de Wetering &
Co., met bijlagen, 1930.
1 omslag

13

Statuten der N.V. W.S. van de Wetering & Co., 1930 en akten
houdende statutenwijzigingen, met bijbehorende correspondentie,
1933, 1935, 1949, 1959, 1966.
1 omslag

14

Stukken betreffende het doen drukken der statuten, 1950.
1 omslag

231

Akten houdende statutenwijzigingen van de firma's W.S. van de
Wetering Beheer B.V., B.V. Houthandel W.S. van de Wetering en W.S.
van de Wetering Deelnemingen B.V., 1988; met bijlagen, 1989.
1 omslag
1.2 aandeel- en obligatiehouders

15

Rouwbrief betreffende Willem Smits van de Wetering, 1900.
1 stuk

16

Ingekomen stukken van vennoten aangaande zaken de firma
betreffend, 1905-1929.
1 omslag

17

Akten van inschrijving op aandelen en een obligatielening van de op te
richten N.V. Houthandel voorheen W.S. van de Wetering & Co., 1929.
1 omslag

18

Register van aandeelhouders [der emissie 1929], nrs. 1-300, [1929].
1 deel
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Registers van obligatiehouders, [1929].
2 delen
19
20

Nrs. 1-400.
Nrs. 401-675.

21

Staten van rekening-courant betreffende de vennoten, 1929-1930.
1 omslag

22

Agenda's en convocaties met bijlagen voor de vergaderingen van
aandeelhouders respectievelijk aandeel- en obligatiehouders,
1929-1944, 1970, 1973.
1 pak

23

Rapport betreffende de aanslagregeling voor de inkomstenbelasting
1927/'28 van met name de firmant M.J. van Dam, 1930.
1 stuk

24

Conclusie van antwoord in de zaak van W.S. van de Wetering Kzn.
c.s. tegen de vier beherende vennoten der firma W.S. van de Wetering
inzake het recht der tantièmeberekening, 1930.
1 omslag

25-26

Notulen van de vergaderingen van aandeelhouders, 1930-1991.
1 deel en 1 omslag
25
1930 februari 8-1956 april 28.
26
1957 mei 11-1991 oktober 3. 1 omslag

239

Bijlagen van de notulen, 1957-1973.
1 pak

27-28

Presentielijsten van de algemene vergadering van aandeelhouders,
1930-1973.
2 delen
27
1930 februari 8-1957 november 23.
28
1958 mei 10-1973 september 8.

29

Aandeel- en amortisatiebewijzen, merendeels blanco, 1934-1935 en
z.d.
1 pak

30

Concepten voor uit te geven preferente aandelen en voor de
afstempeling, 1935.
1 omslag

31

Ingekomen en minuten van uitgaande brieven betreffende de
inschrijving op 125 preferente winstdelende aandelen, 1943.
1 omslag

32

Stukken betreffende de inschrijving van aandelen, 1948-1950.
1 omslag
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Register van aandeelhouders der emissies 1949-1969.
4 delen
33
34
35
36
---

Nrs. 1-404.
Nrs. 405-808.
Nrs. 1213-1616.
Nrs. 1617-2020.
Portretfoto's van de aandeelhouders [Z.] van Vliet, H.C.
Drenth en W. van de Wetering, 1951. 3 stukken
N.B.: Geborgen in de fotocollectie onder:beeldnr. 16824 Portretfoto [Z.] Van
Vlietbeeldnr. 16825 Portretfoto H.C. Drenthbeeldnr. 16826 Portretfoto W. van de
Wetering

39

Jaarverslagen, uitgebracht aan de algemene vergadering van
aandeelhouders, over de boekjaren 1957-1970, 1973, 1982.
1 omslag

37

Rede van de voorzitter tot de aandeelhoudersvergadering naar
aanleiding van de beschuldigingen door de aandeelhouder de heer B.;
met doorslag, 1958.
1 omslag

38

Ingekomen en minuten van uitgaande brieven betreffende de omzetting
van dividendbewijzen in nieuwe aandelen, 1962-1963.
1 omslag

234-235

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken aan aandeelhouders,
1963-1994.
2 pakken
234
1963-1972.
235
1973-1994.

40

Staten betreffende de aandeelhouders der emissie 1965.
1 omslag

41

Inschrijvingsbiljetten voor aandelen der emissie 1969, met minuten van
uitgaande brieven, 1969.
1 omslag

42

Ingekomen en minuten van uitgaande brieven betreffende de regeling
der coupons en de dividenduitkering, 1969-1970.
1 omslag

43

Ingekomen en minuten van uitgaande brieven betreffende de
toezending van nieuw uitgegeven aandelen, 1970.
1 omslag

233

Registers van aandeelhouders, aangelegd 1973, bijgehouden tot 1988.
1 omslag
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1.3 directie en commissarissen
44

Ingekomen stukken bij het directielid J.M. van Dam, 1905-1934.
1 pak

45-49

Notulen van de vergaderingen van commissarissen met de directie,
1929-1968.
4 delen en 2 pakken
45
1929 september 2-1933 maart 29.
46
1933 maart 29-1947 oktober 17.
47
1947 november 7-1961 maart 7.
48
1961 april 13-1965 januari 5.
49
1965 januari 26-1968 december 18.
232.1972 juli 21-1996 oktober 15.

240

Ingekomen en minuten van uitgaande brieven, 1954-1965, 1984, 1992.
1 omslag

238

Ingekomen stukken bij de secretaris van de raad van commissarissen,
1972.
1 omslag
2. Financiën
N.B.: Bij de omzetting van het bedrijf in een N.V. is een voorstel voor een nieuwe opzet
van de boekhouding gemaakt, waarin een tiental boeken zouden worden ingericht, te
weten:1. Inkoopboek houtwaren2. Inkoopboek diversen3. Verkoopboek met hulpboek voor
bestekken4. Kasboek5. Kassiersboek6. Postgiroboek7. Memoriaal8. Journaal9. Grootboek10.
Rekening-courantAangezien deze boekhouding zeer incompleet is overgeleverd, gesteld dat
zij in praktijk is gebracht, is er vanaf gezien de boekhouding hier in hierarchiek verband te
beschrijven. Voor de opzet van dit plan zie inv. nr. 44.

2.1 verantwoording
50-51

Winst- en verliesrekening en balans, Balansboek over 1886-1928.
2 delen
50
1886-1910.
51
1911-1928.

52-57

Registers houdende maandrekeningen en jaarlijkse balansen,
1911-1955.
6 delen
52
53
54
55
56
57

1911 december-1915 juni.
1915 juni-1919 september.
1929 juni-1938.
1939-1946.
1947-1952.
1950-1955.
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Balans en winst- en verliesrekening, met jaarverslagen en bijlagen, over
1930-1955.
5 pakken
58
1930-1935.
59
1936-1940.
60
1941-1946.
61
1946-1950.
62
1951-1955.

63-65,
Accountantsrapporten inzake de jaarrekening over 1930-1969,
225-226, 2301973-1986, 1988-1993.
6 pakken
63
64
65
225
226
230

1930-1950.
1951-1960.
1961-1969.
1973-1982.
1983-1986, 1988-1989.
1990-1993.

2.2 administratie
66

Kasboek van de gebroeders Van de Wetering, Boek van inkomste en
uitgaven, 1864.
1 deel

67-68

Facturenboek voor verrichte scheepsreparaties, 1868-1879.
2 delen
67
68

1868-1869.
1876-1879.

69

Verkoopboek, Dagboek over aangebragte en verkogte houtware per
Broederschap, 1869-1871.
1 deel

70

Verkoopboek, Boek van verkogte houtwaren van de Eendracht,
1870-1871.
1 deel

71-72

Facturenboeken, 1870, 1873.
2 delen
71
72

73

1870.
1873.

Kasboek voor verkocht hout, 1872.
1 deel

74-75

Journalen, 1873-1881.
2 delen
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1873-1878.
1879-1881.

Grootboeken, 1876-1956; met alfabetische indices op de hoofden van
rekening.
20 delen
76
1876-1878.
77
1879-1881.
78
1882-1884.
79
1885-1890.
N.B.: Zonder index.

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

1891-1895.
1900-1902.
1903-1904.
1905-1908.
1909-1911.
1912-1914.
1915-1918.
1919-1923.
1924-1927.
1928-1929 mei.
1929 juni-1938.
1937-1938.
1939-1945.
N.B.: Zonder index.

93

1946-1952.
N.B.: Zonder index.

94
95
96-103

Bankboeken, 1903-1934, 1937-1949.
96
97
98
99
100
101
102
103

104-105

1949-1952.
1953-1956.
9 delen
Bank Mees, 1903-1909.
Bank Mees, 1910-1916.
Bank Mees, 1922-1926.
Bank Mees, 1930 juli-1934 juni.
Tabellarisch bankboek, Bank Mees, 1937 juli 1-1939 oktober
31.
Tabellarisch bankboek, Bank Mees,1939 november 1-1945.
Tabellarisch bankboek, Bank Mees,1946-1949 november 17.
Tabellarisch bankboek, banken Mees en Slavenburg, 1941
maart-1946 september 5.

Debiteurenboeken, alfabetisch op naam van de debiteuren, ca.
1908-ca. 1926.
2 banden
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Letters L-R.
Letters S-Z.

Concept-grootboeken en journaal, 1929-1930.
1 pak

236

Giroboek, 1929 mei-1931 maart.
1 deel

107-108

Debiteurenboeken, 1931-1933.
2 delen
107
108

109-113

1931-1932 maart.
1932 maart-1933 mei.

Tabellarische giroboeken, 1931-1947.
5 delen
109
110
111
112
113

1931 april 1-1934 februari 8.
1934 februari 9-1936 maart 27.
1936 maart 27-1938 februari 8.
1939 november 1-1942 januari 31.
1942 februari 1-1947 juni 20.

114-115

Registers van verzonden facturen in verband met de berekening van de
omzetbelasting, 1934-1941.
2 delen
114
1934-1935 mei.
115
1939 mei 31-1941 januari 31.

116

Verkoopboek, 1941 februari-1948 maart.
1 deel

237

Manuaal, 1947-1948.
1 deel

117

Staten houdende specificaties van bedrijfskosten; en stukken
betreffende de berekening van de omzet; 1958-1966.
1 omslag
3. In- en verkoop

118

Prijscouranten der firma, 1874-1932.
1 omslag

119

Orderboek, 1875-1878.
1 deel

120

Lijsten van voorradige houtwaren, met een ingekomen brief, 1896 en
z.d.
1 omslag
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121-127

Registers houdende opgave van de aanwezige dan wel geleverde
voorraden, 1908-1967.
6 deeltjes en 1 omslag
121
ca. 1908-ca. 1910.
122
c.1909-ca. 1931. 1 omslag
123
1960-1967.
124
1961. Noorse sparren e.a., eigengezaagd vuren en grenen
125
1961. Eigengezaagd vuren en grenen, pitchpine delen etc.
126
1961. Vuren
127
1961. Pitchpine balken, Oregon pine, eikebomen etc.

128-129

Registers betreffende de inkoop van partijen hout, 1915-1942.
2 delen
128
129

1915 oktober-1936 februari.
1936 april-1942 juli.

130

Registertjes houdende tabellen voor de berekening van houtprijzen,
1916, 1918 en z.d. Ten dele gedrukt.
1 pak

131-133

Kopieboeken betreffende de handelscorrespondentie, 1916-1919.
3 delen
131
1916 juni 8-1917 maart 19.
132
1917 maart 21-1918 februari 6.
133
1918 februari 6-1919 januari 6.

134

Stukken betreffende de berekening van de omzet, de voorraden en
andere, klad, ca. 1930-ca. 1970.
1 omslag

135

Rapporten betreffende kostprijsberekeningen, 1950-1951.
1 omslag

---

Fotonegatieven van houtbalken, 1963.
1 omslag
N.B.: Wordt opgenomen in de fotoverzamelingN.B.: De fotonegatieven beschreven onder inv.nr.
135 (ongenummerd) zijn nog niet opgenomen in de digitale beeldbank. Vooralsnog dienen de
originelen aangevraagd te worden.

4. Transport
136

Polis voor de goederen, waren en koopmanschappen in het schip
Beethoven voor de reis van Delfshaven naar Riga vice versa, 1870.
1 stuk
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137

Stukken betreffende de aankoop en verzekering der schepen
Broederschap, 1874, 1879 1884; met retroacta, 1864; Eendracht, 1884;
Zeenymph, 1886, 1894, 1898; en Resolutie, 1895.
1 omslag

138

Kasboek van inkomsten en uitgaven aan boord van de schoener
Eendracht voor rekening van de gebroeders Van de Wetering; met
enkele inliggende rekeningen, 1882.
1 deel
5. Financiering

139

Ingekomen stukken van en minuten van uitgaande stukken aan Bank
Mees & Zoonen, 1929-1941.
1 omslag

140

Ingekomen en minuten van uitgaande brieven betreffende financiële
saneringen, 1930-1935.
1 omslag

141

Akte van overeenkomst van de borgen voor de vennootschap met
obligatiehouders inzake de schadeloosstelling der borgen, 1932; met
desbetreffend schrijven, 1940.
2 stukken

142

Akten van overeenkomst met obligatiehouders inzake de vermindering
van het maatschappelijk kapitaal, respectievelijk de opschorting van de
uitbetaling van rente, respectievelijk de opschorting van vorderingen,
met enkele bijlagen, 1933, 1935, 1936, 1937.
1 omslag

143

Akte van overeenkomst met obligatiehouders inzake de vermindering
van het kapitaal van de obligatielening van _ 25.000; met minuut, 1935.
2 stukken

144

Akte van overeenkomst met vroegere vennoten inzake de afboeking
van een door hen ingebracht saldo, met bijlagen, 1938.
1 omslag

145

Rapport inzake de financiële reorganisatie, 1948; met desbetreffende
correspondentie, 1935, 1948.
1 omslag

146

Stukken betreffende de inschrijving op aandelen en de uitkering van
dividend, 1949.
1 omslag

147

Stukken betreffende het aangaan van geldleningen, 1950-1956.
1 omslag
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148

Stukken betreffende de fiscale balanswaardering in verband met
wetswijzigingen, 1951-1952.
1 omslag

149

Stukken betreffende het grafologisch onderzoek naar de echtheid van
de handtekening van een der financiële relaties, 1972.
1 omslag
6. Beheer van onroerende en roerende goederen
6.1 bedrijfsterreinen, -gebouwen en -machines
a. Delfshaven - Schoonderloo

150

Uittreksels van de kadastrale plans betreffende het onroerend goed van
de firma te Delfshaven, 1867-1900 en z.d. Ten dele fotokopieën.
1 omslag

151

Stukken betreffende de bouw van loodsen op het terrein aan de
binnenzijde van Schielands Hoge Zeedijk te Delfshaven, 1868-1872.
1 omslag

152

Vergunning voor het leggen van delen en planken op de kant der kade
aan de oostzijde van de Nieuwe Haven ter hoogte van het pakhuis
Holland, 1872.
1 stuk

153

Akte van transport van vier huizen te Delfshaven van Johannes
Verhagen aan de firma W.S. van de Wetering & Co., 1877.
1 stuk

154

Akte van hypothecaire schuldbekentenis ten name van de
Rotterdamsche Hypotheekbank en ten laste van de firma W.S. van de
Wetering van een somma van _ 14.000,-, gevestigd op drie huizen te
Delfshaven, 1877; met bijlagen, 1877, 1879.
1 omslag

155

Akten van verhuring door het Hoogheemraadschap Delfland van
gedeelten van de buitenglooiing en berm van Schielands Hoge Zeedijk
te Delfshaven, 1879-1880.
2 stukken

156

Vergunning voor de bouw van een houten schuur op stenen voet op
een gedeelte van de buitenglooiing van Schielands Hoge Zeedijk te
Delfshaven, met bijlagen, 1880.
3 stukken
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Stukken betreffende de verzekering der opstallen aan de
Mathenesserdijk, 1882, 1895 en z.d.
1 omslag

158

Uittreksel van de akte van boedelscheiding van de vennootschap onder
firma W.S. van de Wetering & Co., strekkende tot bewijs van eigendom
van vier huizen te Rotterdam Delfshaven ten name van W. S. van de
Wetering, C. van de Wetering en J.M. van Dam, 1889.
1 stuk

159

Ingekomen stuk houdende specificatie en prijsopgave van een grote
schaaf- en lijstenmachine, 1894.
1 omslag

160

Bouw- en hinderwetvergunning voor een gebouwtje met een
stoommachine op de stoomhoutzagerij aan de Westzeedijk te
Rotterdam, 1898.
2 stukken

161

Stukken betreffende het beheer der bedrijfsterreinen aan de
Westzeedijk, West- en Oostkousdijk, 1899-1903.
1 omslag

162

Akte van transport van een huis met kantoor, werkplaats, loodsen en
werf aan de Mathenesserdijk te Delfshaven en van het recht van opstal
op een perceel grond te Delfshaven, van M.J. van Dam c.s. aan de
firma W.S. van de Wetering & Co., met retroactum, 1905.
1 omslag

163

Taxatierapporten betreffende het woonhuis, kantoor, loodsen en
afdaken op het terrein aan de Mathenesserdijk te Rotterdam, 1920,
1926.
1 omslag

164

Stukken betreffende de verbouwing van het kantoor in het pand
Mathenesserdijk 144 te Rotterdam, 1922-1923.
1 omslag

165

Stukken betreffende de onteigening van het bedrijfsterrein te
Delfshaven en de vestiging te Schiedam, 1926-1929.
1 pak
b. Spangen

166

Akte van verhuring door de gemeente Rotterdam van een perceel
grond aan de Spangesekade, 1899; afschrift, z.d.
1 stuk
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167

Bestekken en voorwaarden voor het maken van een balkenhaven in
de Delfshavense Schiekade en van een houtzagerij, machinekamer
en ketelhuis aan de Delfshavense Schie, gedrukt, met bijbehorende
tekeningen, 1899, 1900.
1 omslag

168

Vergunningen en tekeningen voor de bouw van loodsen op het terrein
aan de Spangesekade, 1901-1903.
1 pak

169

Taxatierapporten van de vaste goederen, machinerieën,
gereedschappen en andere van de stoomzagerij aan de
Spangensekade, 1903, 1904, 1909 en z.d.
1 omslag

170

Akte van oprichting van de Burgerlijke Maatschap Spangen tot verhuur
van onroerende goederen aan de firma W.S. van de Wetering & Co,
afschrift, 1905; in tweevoud.
1 omslag

171

Akte van procuratie door Johanna Maria Metz-Van de Wetering van
Cornelis van de Wetering om haar belangen in de Maatschap Spangen
te behartigen, 1911.
1 stuk

172

Taxatierapport betreffende de opstallen, machinerieën en
gereedschappen van de stoomhoutzagerij en schaverij aan de
Spangesekade te Rotterdam, 1920.
1 omslag

173

Stukken betreffende de eventuele verhuring door de gemeente
Rotterdam van een terrein met een te graven balkenhaven aan de
Waalhaven, 1926-1927.
1 omslag

174

Akte van ontbinding van de Burgerlijke Maatschap Spangen, 1927; met
bijlagen, 1926-1927.
1 omslag

175

Ingekomen brief van de gemeente Rotterdam, met bijlagen, betreffende
de plannen tot overplaatsing van het bedrijf van Spangen naar de
Waalhaven, 1927.
1 omslag
N.B.: Dit plan is niet doorgegaan.
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176

Uittreksel van de akte van vennootschap, strekkende tot bewijs van
eigendom der onroerende goederen te Rotterdam ten name van de
firma W.S. van de Wetering & Co., met bijlage, 1930.
1 katern

---

Foto van het bedrijfsterrein te Spangen, z.d.
1 stuk
N.B.: Opgenomen in de fotocollectie onder beeldnummer 16823.

c. Schiedam
177

Stukken betreffende de [eventuele] verwerving van een terrein met
balkengat aan de Nieuwe Maas te Schiedam, 1927.
1 omslag

178

Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding door de gemeente
Schiedam van het veranderen van havens en terreinen, het maken
van een oeververbinding en een vaste brug aan de Westerhaven, met
bijbehorende tekening, 1929.
1 omslag

179

Stukken betreffende de overeenkomst met de gemeente Schiedam
inzake de uitgifte van het recht van erfpacht van het bedrijfsterrein; met
bijlagen, 1929-1931, 1940, 1954, 1956-1957, 1969, 1974, 1980.
1 omslag

180

Stukken betreffende de aanschaf van machinerieën bij het Technisch
Bureau Holland Bolinder, 1930-1931.
1 omslag

181

Bestekken, vergunningen en bijbehorende stukken voor de bouw en
verbouwing van bedrijfsgebouwen en -constructies, 1930-1980.
1 pak

182

Circulaire betreffende de overplaatsing van de houthandel, houtzagerij
en -schaverij van de Spangensekade naar Schiedam, 1931. Gedrukt, in
drievoud.
3 stukken

183

Stukken betreffende de borgstelling ten behoeve van de gemeente
Schiedam in verband met de uitgifte in erfpacht van het bedrijfsterrein
te Schiedam, 1931-1940.
1 omslag

184

Stukken betreffende de verzekering van opstallen, machinerieën en
voorraden, 1931-1966.
1 pak
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Hinderwetvergunningen voor de oprichting en uitbreiding van
de houtzagerij en schaverij, met bijlagen en desbetreffende
correspondentie, 1931, 1932, 1933, 1936, 1957, 1969-1970.
1 pak

186

Scheidsrechterlijk vonnis inzake het geschil met J. van Dorp als
aannemer van het werk tot het maken van een houtzagerij, schaverij,
machinekamer, ketelhuis e.a.; met begeleidend schrijven, 1932.
1 omslag

187

Stukken betreffende de verhuring van loodsen en terreinen, 1949-1968.
1 omslag

188

Taxatierapporten betreffende de gebouwen van de N.V., 1950, 1960,
1965, 1968, 1969.
1 omslag

189

Taxatierapporten betreffende de machinerieën en gereedschappen der
N.V., 1956, 1959, 1963, 1965, 1968, 1972.
1 omslag

190

Stukken betreffende de aanschaf en het onderhoud van machinerieën
en installaties, 1964, 1973.
1 omslag
6.2 overige onroerende goederen

191

Akten van verhuring door de gemeente Rotterdam van percelen
weiland in de polder Cool aan de Oude Binnenweg, 1890, 1892.
2 stukken

192

Akte van transport van een pand aan de Hofstraat 31 te Rotterdam,
belast met een hypothecaire schuld, van C. Buyzerd c.s. aan W.S. van
de Wetering en J.M. van Dam, 1892.
1 stuk

193

Akte van procuratie door P. Grienendijk en H.J. Wenmakers van K.
van de Wetering en M.J. van Dam tot beheer van de panden Van
Speykstraat 62-64 te Rotterdam, 1892.
1 stuk

194

Akte van hypothecaire schuldbekentenis ten name van de firma Van de
Wetering en ten laste van F.L. Verhoeven, gevestigd op tien huizen in
Den Haag, 1898.
1 katern

195

Stukken betreffende de verhuring van het onroerend goed van de
Burgerlijke Maatschap Spangen aan derden, 1904-1922.
1 omslag
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196

Akte van transport van een perceel grond aan een geprojecteerde
straat uitkomende in de Adriaan Pauwstraat te Den Haag van de
Bouwgrondmaatschappij Zorgvliet aan Lambertus Koorn, 1905.
1 katern

197

Akte van transport van een perceel grond aan de Loostraat te Den
Haag van de Bouwgrondmaatschappij Zorgvliet aan Lambertus Koorn,
1906.
1 katern

198

Ingekomen brieven betreffende het beheer van het onroerend goed uit
het faillissement L. Koorn te Den Haag, 1908.
1 omslag

199

Akte strekkende tot bewijs van eigendom van het pand Tiendstraat 19a
te Rotterdam ten name van de vennootschap onder firma W.S. van de
Wetering & Co., 1920.
1 katern

200

Akte van transport van een woonhuis aan de Villastraat 92 te Schiedam
van J.A. Bruyn c.s. aan de N.V., 1957; met retroacte, 1954.
2 stukken

201

Stukken betreffende de aan- en verkoop van de panden Acaciastraat
46 en 48 te Oud Beyerland, 1972-1973.
1 omslag
7. Personeelszaken

202-206

Registers van wekelijks uitbetaalde arbeidslonen, 1881-1883,
1903-1948.
5 deeltjes
202
203
204
205
206

207

1881 november-1883 april.
1903-1913 september 6.
1913 september 13-1924 mei 9.
1924 mei 16-1933.
1934-1948.

Gagieboek van het Nederlandsch driemastschoonerschip
Broederschap, 1887-1888.
1 deel

208

Minuten van uitgaande brieven houdende voordrachten voor
onderscheidingen voor jubilerende personeelsleden, 1923-1938.
1 omslag

209

Stukken betreffende de sollicitaties naar de functie van
vertegenwoordiger, 1931.
1 omslag
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210

Ingekomen minuten van uitgaande brieven aan vakverenigingen inzake
personeelsaangelegenheden, 1937-1948.
1 omslag

211

Notulen van de Stichting Pensioenfonds Van de Wetering, 1953-1959.
1 omslag

212

Jaarstaten betreffende de Stichting Pensioenfonds Van de Wetering
over 1954-1957.
1 omslag

213

Balans en winst- en verliesrekening van de Stichting Pensioenfonds
Van de Wetering over 1960 en 1961.
1 omslag

214

Ingekomen brief met bijlagen betreffende het plegen van valsheid in
geschrifte door het hoofd van de boekhouding, 1972.
1 omslag

215

Stukken betreffende de verduistering door het personeelslid R.M.,
1973-1976.
1 omslag
8. Relaties met andere bedrijven

216

Stukken betreffende de borgstellingen ten behoeve van de firma
Hartman & Zonen te Rotterdam, 1954, 1959, 1970.
1 omslag

217

Rapport inzake de samenwerking met houthandel F.W. van der Elst &
Co. te Schiedam, 1963; met enkele inliggende ingekomen en uitgaande
stukken, 1956, 1963.
1 omslag

218

Accountantsrapporten inzake de jaarrekening van de firma G. Ligthart
Schenk & Co. te Schiedam over 1966-1971.
1 omslag

219

Taxatierapporten betreffende de machinerieën en gereedschappen van
de firma G. Ligthart Schenk & Co, 1966, 1972.
2 stukken

220

Accountantsrapporten inzake de jaarrekening van de firma Van Dijk en
Van de Wetering C.V. te Rotterdam over 1968-1969.
1 omslag

227

Accountantsrapporten inzake de jaarrekening van de firma Woody
Wonder N.V. over 1970 en 1973.
1 omslag
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Accountantsrapporten inzake de jaarrekening van de
Handelsmaatschappij Criss Cross N.V.over 1970-1972, 1974-1985.
1 omslag
N.B.: De naam van deze firma, eerder een 100%-dochter, werd in 1988 gewijzigd in B.V.
Houthandel W.S. van de Wetering, terwijl de gelijknamige moederfirma W.S. van de Wetering
Beheer ging heten.

229

Jaarrekeningen van de firma Beyco Houtimport BV over 1981-1985.
1 omslag
N.B.: De naam van deze firma, eerder een 100%-dochter, werd in 1988 gewijzigd in W.S. van
de Wetering Deelnemingen B.V., terwijl de moederfirma W.S. van de Wetering Beheer ging
heten.

221

Akte van volmacht met bijbehorende correspondentie voor de verkoop
van het pand Vredehofstraat 6 te Rotterdam door Houthandel Van Dijk
en Van de Wetering c.v., 1972.
1 omslag
II. Aangetroffen archivalia van vennoten respectievelijk werknemers

222

Persoonlijk kasboek, waarschijnlijk van een van de gebroeders Van de
Wetering, 1882.
1 deel

223

Akte van schuldbekentenis met inpandgeving van een bedrag van _
2100 van Neeltje Speksnijder en haar echtgenoot Leendert Hendrik ten
Haken aan mej. E.M.E.T Groshans, met afschrift, 1926; met retroacta,
1896, 1924, 1926.
1 omslag
N.B.: Genoemde L.H. ten Haken was houtverwerker, kennelijk in dienst van de firma.

224

Instructie voor de kosters der gereformeerde kerk van Dordrecht,
gestencild, 1931.
1 stuk
N.B.: Ingekomen bij de heer L.G. Kramer te Dordrecht, aandeel- en obligatiehouder der firma.
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