
DE N.V. BODEGRAAFSCHE WATERDISTRIBUTIEMAATSCHAPPIJ (BOWADI) 

De dochteronderneming van de BWL, de BOWADI, was bij de 
opheffing van het moederbedrijf nog in volle bloei. Ze was op 
29 mei 1931 in het Bodegraafse hotel Van Haaften opgericht, 
tijdens welke bijeenkomst de concept-statuten waren goedge
keurd en een Raad van Commissarissen werd gekozen. President-
commissaris werd de voorzitter van de BWL, mr. H.E. la Gro 
uit Bodegraven, terwijl de directeur van de BWL, Ninaber van 
Eyben, tevens directeur werd van de BOWADI. 
Voor de drinkwaterlever ing aan De Elf Gemeenten was de capa
citeit van de bronnen in Bodegraven niet groot genoeg. Beslo
ten werd daarom nieuwe bronnen en een pompstation te stich
ten. De bouw van dit pompstation vond plaats op een aange
kocht terrein aan het eind van het Kamerikse 's-Gravesloot 
aan de Grecht, vanouds bekend als "De Hoge Boom". Eén en 
ander verliep zeer voorspoedig. Nog in 1931 werd een waterle
ver ingsovereenkomst afgesloten met De Elf Gemeenten en op 30 
december van dat jaar werd het pompstation De Hoge Boom 
officieel door de Commissaris der Koningin in Zuid-Holland, 
jhr. van Karnebeek, in werking gesteld. 
Weldra werd overwogen de klantenkring uit te breiden door 
water te gaan leveren aan de gemeente Reeuwijk, maar dit plan 
leidde niet tot resultaten. De jonge onderneming kreeg echter 
ook met problemen te maken. De watervoorziening in Barwouts-
waarder en de buurtschap Nieuwerbrug (gedeeltelijk behorend 
onder de gemeente Bodegraven) leidde tot onenigheid tussen De 
Elf Gemeenten, de BOWADI, de BWL en de gemeentebesturen van 
Bodegraven en Woerden. Toen dit conflict na enige jaren 
bevredigend was opgelost kwamen er nieuwe moeilijkheden, 
ditmaal met Gedeputeerde Staten van Utrecht over het al dan 
niet verkrijgen van concessie voor het winnen van drinkwater 
op Utrechts grondgebied (de Hoge Boom lag in de gemeente 
Kamerik, provincie Utrecht). 
Een zeer onverkwikkelijke geschiedenis vond echter in de 
jaren '40 plaats, toen de BOWADI een proces moest voeren 
tegen haar enige klant, De Elf Gemeenten, over de prijs en de 
kwaliteit van het water. Pas in 1946 kwam er een eind aan dit 
geschil, waarbij een arbitragecommissie de BOWADI in het 
geli jk stelde. 

Desondanks ging het de BOWADI financieel en bedrijfsmatig 
heel voorspoedig. Het is daarom verklaarbaar dat de De Elf 
Gemeenten pogingen ondernam het bedrijf over te nemen om 
aldus zelf in haar drinkwater te kunnen voorzien. Nadat in 
1938 een mogelijke overname te kostbaar bleek wist De Elf 
Gemeenten zich in 1956 het merendeel van de aandelen van de 
BOWADI te verwerven, waarna ze weldra het bedrijf met opstal
len en materialen kon overnemen. De voorzitter, de secretaris 



en de penningmeester van De Elf Gemeenten werden de nieuwe 
Commissarissen van de BOWADI en zij leidden het ertoe dat de 
BODAWI binnen vijf jaar geliquideerd werd. Per 1 januari 1961 
ging de BODAWI op in De Elf Gemeenten, hoewel om praktische 
redenen nog enkele maanden een aparte financiële administra
tie gevoerd werd. 



ORGANISATIE EN BEHEER 

De N.V. Bodegraafsche Waterleiding was statutair gevestigd te 
Bodegraven en hield zich bezig met de voorziening van drink
water aan de gemeenten Bodegraven en Zwammerdam (en aanvanke
lijk korte tijd een deel van de gemeente Alphen). Als hoogste 
bestuursorgaan fungeerde de algemene aandeelhoudersvergade
ring, die in elk geval jaarlijks in maart of april bijeenkwam 
en daarnaast indien bijzondere omstandigheden dit nodig 
maakten. In de jaarvergadering werd verslag gedaan van de 
werkzaamheden, werd de winstverdeling geregeld en werden er 
bestuursleden gekozen. Het dagelijks bestuur bestond uit 
vijf leden onder leiding van een voorzitter. Aanvankelijk 
werden er speciale eisen gesteld aan de woonplaatsen van de 
bestuursleden. Aan het bestuur werd een secretaris toege
voegd: dit was de onderdirecteur, later de directeur van het 
bedri jf. 
De uitvoering van de taak vond plaats vanuit een bedrijfspand 
nabij de watertoren aan Buitenkerk, iets buiten de gemeente 
Bodegraven. Het bedrijf stond onder leiding van een direc
teur, die de administratie bijhield. Het personeel bestond 
voorts uit een machinist, bijgestaan door één of meer knecht-
jes. 
Na de statutenwijziging van maart 1929 veranderde de naam van 
het dagelijks bestuur in die van Raad van Commissarissen 
onder voorzitterschap van een president-commissaris. Het 
college bleef bestaan uit vijf personen en de strikte bepa
lingen m..b.t. de woonplaats verdwenen. De Raad van Commissa
rissen kende een formele secretaris. In de praktijk werd het 
secretariaat echter steeds waargenomen door de directeur van 
het bedrijf, die het archief ook beheerde. 
De N.V. Bodegraafsche Waterdistributiemaatschappij was een 
dochteronderneming van de BWL. Deze maatschappij was even
eens te Bodegraven gevestigd en hield zich bezig met het 
leveren van drinkwater aan de Stichting De Elf Gemeenten. 
Ook bij de BOWADI bestond het hoogste beslui torgaan uit de 
aandeelhoudersvergadering. Vanaf het begin was het dagelijks 
bestuur, evenals bij de BWL, in handen van een Raad van 
Commissarissen, bestaande uit vijf personen onder leiding van 
een president-commissaris. Er was sprake van een secretaris 
van het college en een secretaris van de vennootschap. De 
eerste functie werd formeel bekleed door een lid van de Raad 
van Commissarissen; in de praktijk werd ze waargenomen door 
de directeur van de BOWADI, tevens directeur van de BWL, die 
formeel ook de tweede functie bekleedde. Het archief van de 
BOWADI werd door hem grotendeels gevormd en bijgehouden. 
Na de overname van de BOWADI, waarbij een statutenwijziging 
plaats vond, die de zetel van de vennootschap verplaatste 
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naar Woerden, trad een delegatie uit het dagelijks bestuur 
van De Elf Gemeenten op als Raad van Commissarissen. De 
archiefvorming was tussen 1956 en 1961 zeer beperkt, omdat 
veel zaken door het secretariaat van De Elf Gemeenten werden 
afgedaan. 



DE ARCHIEVEN 

Het archief van de NV Bodegraafse Waterleiding bevindt zich 
in de archiefbewaarplaats van de gemeente Bodegraven, die 
rechtsopvolger was van de in 1938 gemeentelijk bedrijf gewor
den waterleidingmaatschappi j. Het archief van de NV Bode-
graafsche Waterdistributiemaatschappij bevond zich bij de 
archieven van de Stichting Drinkwaterleiding De Elf Gemeen
ten. Deze gemeenschappelijke regeling kwam in 1989, na een 
fusie met enkele andere waterleidingbedrijven tot de Water
maatschappij Zuid-Holland Oost NV, tot een eind, waarna het 
archief van De Elf Gemeenten in bewaring werd gegeven aan het 
streekarchivariaat "Ri jnstreek". 
De archieven zijn niet compleet. Van dat van de BWL zijn 
slechts notulen en enkele incidentele stukken bewaard geble
ven. Het archief van de BOWADI is veel vollediger, hoewel 
hier veel ingekomen stukken uit de beginjaren en het grootste 
gedeelte van de stukken betreffende de financiële verantwoor
ding ontbreken. 
In beide archieven was nauwelijks een oude orde te constate
ren. Op grond van de organisatie en taak van de maatschappij
en is gekozen voor een herordening naar organisatie. Op grond 
van het bestemmingsbeginsel is een aantal bescheiden naar 
andere archieven overgebracht. Dubbele exemplaren van stuk
ken zijn vernietigd. 
Het archief van de BWL beslaat 0,1 strekkende meter, dat van 
de BOWADI 0,4 strekkende meter. De materiële staat is goed 
tot zeer goed. 
De openbaarheid van beide archieven is onbeperkt. 
Onderzoekers naar de geschiedenis van de drinkwatervoorzie
ning in Bodegraven en omgeving wordt geadviseerd om ook 
kennis te nemen van het archief van De Elf Gemeenten, waarin 
veel aanvullende informatie over de BOWADI te vinden is. Meer 
aanvullende informatie over de BWL is vooral te vinden in het 
gemeentearchief van Bodegraven en dat van Zwammerdam. 
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BESTUURSLEDEN, VANAF 1929 COMMISSARISSEN VAN DE NV BWL 

1906-1931 
1906-1936 
1906-1920 
1906-1934 
1906-1919 
1920-1937 

1922-1937 
1929-1931 
1931-1936 
1934-1937 

P. Koni jnendi jk 
J. Verhagen Wz. 
P. Batelaan (voorzitter 1906-1920) 
H. Turkenburg 
Jb. de Brui jn 
mr. H.E. la Gro 
(voorzitter/president-commissaris 1920-1937] 

J. Smit 
Bn. Batelaan (wnd. commissaris) 
Bn. Batelaan (secretaris 1934-1936) 
D. van Wijngaarden (secretaris 1936-1937) 

Z.J. Ninaber van Eyben, secretaris 1906-1911 

DIRECTIE VAN DE BWL 

1906-1911 

1911-1938 

J. Smit (directeur) en 
Z.J. Ninaber van Eyben (onderdirecteur) 
Z.J. Ninaber van Eyben (directeur) 

COMMISSARISSEN VAN DE NV B0WADI 

1931-1956 

1931-1947 -
1931-1944 
1931-1950 • 
1931-1950 
1944-1956 
1947-1956 
1950-1956 
1956-1961 

1956-1960 
1956-1961 

mr. H.E. la Gro 
(president-commissaris 

J. Smit 
Bn. Batelaan 
H. van Duijvendijk 
J.H. Rut ing 
C.B. Batelaan 
F.J. Smit 
mr. J.J. Croles 
B.J. Hoogenboom 
(president-'commissaris 

J.A. Detmers 
H.L. Breen 

1931-

1956-

•1956 

•1961 

DIRECTIE VAN DE B0WADI, TOT 1956 TEVENS SECRETARIS VAN DE 
VENNOOTSCHAP 

1931-1945 
1945-1956 
1956-1960 

Z.J. Ninaber van Eyben 
H. Jenné 
U.W. Weerman 
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COMMISSARISSEN EN AANDEELHOUDERS VAN DE NV BOWADI VOOR DE 
BODEGRAAFSE WATERTOREN, 12 JUNI 1939 
Staand v.l.n.r.: J. van Ghesel Grothe, F. Noorthoek, C. Bek-
ker, twee onbekenden, mr. H.E. la Gro (president-commissa
ris) , .. Hoogendijk, P. Hoogenboom (burgemeester van Zwam-
merdam), B. van Elk, Ph. Jongeneel, D. Scheer, J. v.d. Marel, 
Z.J. Ninaber van Eyben (directeur), J.G. Breekveldt (gemeen
teontvanger van Bodegraven), onbekend, A.R. v.d. Heijden, G. 
Uithol, A. Burggraaf en ing. C. Droogendijk (adviseur). 
Zittend v.l.n.r.: .. Eksteen (adviseur), J. Smit (commissa
ris), mr. C S . van Dobben de Bruyn, G.R. Vonk (burgemeester 
van Bodegraven), ... v.d. Poll, R.M. Loman (gemeentesecre
taris van Bodegraven) 
Foto: collectie gemeentearchief Bodegraven 
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INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE N.V. BODEGRAAFSCHE 
WATERDISTRIBUTIEMAATSCHAPPIJ (BOWADI) 

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 

01-03. Notulen van de vergaderingen van de aandeelhouders 
en van de Raad van Commissarissen, 1931-1960, met 
jaaverslagen, 1934-1936 en 1938-1948. 2 delen en 

1 omslag 

01. 1931-1952; 1 deel 
02. 1952-1956; 1 deel 
03. 1957-1960. 1 omslag 

04-05. Registers van minuten van uitgaande stukken met 
alfabetische naamindex op geadresseerden, 1931-
1946. 

2 banden 

04. 1931-1938; 
05. 1938-1946. 

06. Jaarverslagen, 1937 en 1949-1954. 1 omslag 

NB: Jaarverslagen over 1934-136 en 1938-1948 bevin
den zich in de notulen. 

STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN 

Oprichting en reglementering 

07. Notariële akte van oprichting en vaststelling van 
de statuten van de naamloze vennootschap, 1931. 

1 stuk 

08. Notariële akte tot wijziging van de statuten, 1956 
1 stuk 

09. Stukken inzake de verkrijging van concessie voor 
waterwinning, 1931-1937. 1 omslag 

Aandee1houders 

10. Lijst van aandeelhouders, [ca. 1935]. 1 stuk 
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Eigendommen 

11. Akte van aankoop van het terrein De Hoge Boom onder 
Kamerik van W.J. van Dijk t.b.v. de winning van 
drinkwater, 1931, met concept. 2 stukken 

12. Stukken betreffende de uitvoering en financiering 
van de bouw en de oplevering van het pompstation 
aan De Hoge Boom, 1931-1932. 1 omslag 

13. Bestek en voorwaarden voor de bouw van het pompsta
tion met toebehoren te Kamer ik, met tekeningen, 
1931. 1 omslag 

14. Bouwvergunning van het gemeentebestuur van Kamerik 
voor het pompstation met toebehoren, met bijlagen, 
1931. 1 omslag 

15. Stukken betreffende de officiële opening van het 
pompstation, 1931. 1 omslag 

16. Akten van verpachting van de percelen weiland bij 
het pompstation te Kamerik, 1931 en 1939. 
Concepten. 2 stukken 

17. Akten van verpachting van de percelen weiland bij 
het pompstation te Kamerik aan J.H. Ruting Kz., 
1943 en 1947. 2 stukken 

18. Stukken betreffende de periodieke taxatie van de 
eigendommen i.v.m. eventuele naasting door de 
provincie Utrecht, 1937-1953. 1 omslag 

19. Stukken betreffende de voorgenomen overname van het 
pompstation door de stichting Drinkwaterleiding De 
Elf Gemeenten, 1938. 2 stukken 

20. Vergunning van de PTT voor het gebruik van tele-
foonpalen t.b.v. een directe telefoonlijn tussen 
het Kamerikse pompstation en de watertoren van de 
stichting Drinkwaterleiding De Elf Gemeenten in De 
Mei je, met bijlagen, 1939. 3 stukken 

21. Stukken betreffende de uitbreiding van het aantal 
waterbronnen bij het Kamerikse pompstation, 1946-
1947, en de aanleg van enkele aanvullende voorzie
ningen, 1949-1951 1 omslag 
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_ / Y * m : K-bOMBUftGYV 

Menukaart van het diner bij de officiële opening van het 
pompstation bij de Hoge Boom, 1931 
(Archief Bowadi, inv.nr. 15) 
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22. Rapport van het Rijksinstituut voor Drinkwatervoor
ziening aan de stichting Drinkwaterleiding De Elf 
Gemeenten omtrent de overname van het Kamerikse 
pompstation, 1953. 
Afdruk. 1 katern 

23. Rapport van J. Smit te Dordrecht omtrent de waarde
ring van het Kamerikse pompstation i.v.m. de ver
koop aan de stichting Drinkwaterleiding De Elf 
Gemeenten, 1954. 1 stuk 

24. Briefwisseling met het Rijksinstituut voor Drinkwa
tervoorziening over de uitbreiding van de capaci
teit van het Kamerikse pompstation, 1958-1959. 

1 omslag 

Financiën 

25. Balansen en exploitatierekeningen, 1944-1950 en 
1957-1959. 1 omslag 

26. Accountantsrapporten, 1954-1955 en 1957. 

3 katerns 

27-29. Kasboeken, 1931-1961. 3 delen 

. 27. 1931-1937; 

28. 1938-1953; 
29. 1954-1961. 

Dr i nkwat er1 ever i ng 

30. Akte van overeenkomst tot drinkwaterlever ing aan de 
stichting Drinkwaterleiding De Elf Gemeenten, 1931, 
met akten van overeenkomst inzake wijziging van de 
oorspronkelijke overeenkomst, 1938, 1942 en 1958, 
en stukken betreffende de totstandkoming, 1931, 
1937 en 1940. 1 omslag 

31-32. Processen-verbaal van meteropneming in het Kamerik
se pompstation, 1932 en 1940-1949. 1 omslag 

en 1 deel 

31. 1932; 1 omslag 
32. 1940-1949. 1 deel 
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33. Stukken inzake een conflict over de levering van 
drinkwater aan een gedeelte van Nieuwerbrug en aan 
Barwoutswaarder, 1938-1939. 1 omslag 

34 Stukken betreffende onderzoeken naar de kwaliteit 
van het drinkwater, 1931-1933. 1 omslag 
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STUKKEN, AANGETROFFEN IN HET ARCHIEF VAN DE N.V. BODEGRAAF-
SCHE WATERDISTRIBUTIEMAATSCHAPPIJ, MAAR NIET TOT DAT ARCHIEF 
BEHOREND 

35. Aandelen Bodegraafsche Waterdistributiemaatschap
pij, nrs. 3 en 21, met coupons, 1931. 1 omslag 

NB. Afkomstig van de commissaris J. Smit. 

36 Stukken betreffende een verstrekt advies inzake de 
oprichting van een drinkwaterleidingbedrijf in 
Sassenheim, Lisse en Warmond, 1926. 1 omslag 

NB. Vermoedelijk afkomstig van de directeur Z.J 
Ninaber van Eyben. 
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