
De geschiedenis van de BEUWA

Twijnstraat 9
later Twijnstraat 41,
voor aan de straat,
achter aan de Werf.

Nu supergewild.
Toen? Belangrijk middeleeuws huis bestaande uit een voor- en een achterhuis. Het voorhuis heeft 
drie lagen met kap en een kelder, het achterhuis bestaat uit twee bouwlagen, een kelder en een 
kap.

Het achterhuis heeft nog volledig de middeleeuwse opzet. De gevel is in de 18e eeuw echter 
ontdaan van de top en aangevuld tot lijstgevel, waarbij ook de kap enigszins verbouwd werd. Onder
de lijst bevinden zich de restanten van een terra cotta hoofd met guirlandes. Bij genoemde 
verbouwing werden op de zolder drie 'werkelijke' vensters aangebracht. Slechts het middelste 
hiervan is waarschijnlijk origineel. Op de eerste verdieping is in de 19e eeuw een fraai balkon 
aangebracht, waarbij twee kozijnen iets zijn gewijzigd. De gevel van de kelder (doordat de werf 
veel lager ligt dan de straat lijkt de kelder een beganegrond) is in de 19e eeuw gedeeltelijk 
vernieuwd. De enkelvoudige balklaag op de beganegrond bestaat uit zware eiken balken. De 18e 
eeuwse bebouwing achter Twijnstraat 11 en 13 is voor een klein deel voor de achtergevel langs 
gebouwd.

Het ondiepe voorhuis is waarschijnlijk in de 17e eeuw met een verdieping verhoogd, waarbij ook de
gehele gevel is vernieuwd. In de 19e eeuw is de gevel van een nieuwe onderpui en vensters 
voorzien. Ook de kap is in de 19e eeuw nog gewijzigd.

Ook de volledig middeleeuwse kelder bestaat uit twee delen. De voorkelder heeft in het midden een
gordelboog met ernaast twee tongewelven. In de rechter zijmuur bevindt zich een rij van vier 
kaarsnissen. De achterkelder is in een keer overkluisd met een tongewelf. In beide kelders zijn nog 
plaatsen voor een trap te herkennen. Tegenwoordig zijn de kelders slechts buitenom bereikbaar.



Dit gebouw is bouwhistorisch en historisch zeer belangrijk als, voor een groot deel middeleeuws, 
onderdeel van de
bebouwing aan zowel de
straat als aan de werf van
de Oudegracht. Hierbij
spelen het middeleeuwse
achterhuis (vooral de
gevel), de unieke kelders,
het voor een deel 17e
eeuwse voorhuis met
gevel maar ook het fraaie 19e eeuwse balkon aan de
achterzijde een belangrijke rol.
Mijn opa, die opnieuw een bedrijf had opgebouwd nadat
zijn eerste vijlenfabriek ter ziele was gegaan verdiende in
koude winters bij met het slijpen van schaatsen. Ik heb de
advertenties terug gevonden in het krantenarchief van het
Utrechts Nieuwsblad. Ik weet dat mijn moeder grote
borden versierde met schaatsers en schaatsen. Die borden
stonden dan in de buurt van de ingang om mensen te
lokken.
Ik ga zoeken naar de geschiedenis van de Beuwa en
zowaar…het internet
Nooit geweten dat de naam Beuwa tot stand was gekomen door twee namen samen te voegen en dat
het bedrijf de bakermat was voor Van Galen constructie laswerk en apparatenbouw
 De meisjesnaam van opa’s tweede vrouw was Beukers. Hij had wel vertrouwen in zijn tweede 
huwelijk blijkbaar. Pieter waterdrinker was naar Utrecht gekomen om te werken in de Electrische 
Smederij J. Bakker gevestigd op de Twijnstraat 9 , later 41. Dit bedrijfje hield zich met name bezig 
met beslaan van paarden, reparatie aan haarden en kachels en diverse constructiewerken

De eigenaar sterft in 1920. Opa blijft er werken en Piet Waterdrinker neemt op 1 augustus 1937 het 
bedrijf over en gaat verder onder de naam "Beuwa transportwerktuigen". De naam ontstond door 
samensmelting van zijn achternaam met die van zijn vrouw: Beukers en Waterdrinker. Beuwa 
transportwerktuigen hield zich voornamelijk bezig met het vervaardigen interne transportmiddelen 
zoals transportkarretjes, pompwagens/hefwagens, steekwagens, en dergelijke. 
Ja, daar zijn dus die tekeningetjes van, getekend door Liefje voor het bedrijf van haar vader.

Bij de heer Piet Waterdrinker was de heer J.F. Key als werkplaatschef sinds 1939 in dienst. In 1949 
trekt de heer Waterdrinker zich terug en houdt zich alleen nog bezig met een de administratie. De   
heer Key krijgt de dagelijkse leiding en neemt later op 1 mei 1949 het bedrijf over. De naam 
verandert dan in Key's constructiewerkplaats en apparatenbouw. In datzelfde jaar komt de heer Joop
van Galen op 15 jarige leeftijd bij de heer Key in dienst. Key, ja die naam heb ik vaker gehoord en 
zie ik ook in de brieven. Jarenlang zijn ze op zeer goede voet met elkaar geweest maat uiteindelijk 
neemt Key de zaak over en voelt mijn Opa zich lichtelijk bedrogen, aan de kant geschoven.

Gré weg

Ook zonder Liefje hield het tweede huwelijk van Pieter Waterdrinker het niet. De jonge vrouw 
Grietje Beukers die als huishoudster bij mijn opa in Utrecht kwam, was bij haar ouders op de 
Veluwe weggegaan toen haar verkering niet werd goedgekeurd. Op zekere dag in de oorlog 
meldde haar oude vlam Pieter Nieuwkoop, zich in Utrecht en de jonge moeder liet haar trouwe 
echtgenoot in de steek met medeneming van haar zoon Bertje. Pieter was er kapot van. Hij had 
zijn zoon graag bij zich gehouden.



Gré, ze was een vreemde en het werd toen ze me verliet nog erger, bij het kantje van 
krankzinnigheid af. En ze  is nog altijd verre van normaal. Van gewoon mens zijn is ze verre.
Bertje is haar toegewezen omdat ze jonger is dan ik. En hadden ze nu gaarne alles in een hand, 
Pieter Nieuwkoop toeziend en zij voogd. Ik niks. Ik ben de beste man om uit te tellen Wat moet ik 
lachen als ik die ellenlange brieven krijg voor smeekbeden om geld, geld , geld, dekens, 
uitgaansgeld , kamerhuur  voor Bertje.
Ze denken zeker dat ik precies als Gré ’s slag malende ben. Ik ben noch voogd, noch toeziend voogd
en ik keer voor Bert f 45,- per maand uit en krijgt hij nu eens een kostuum dan weer een wollen 
door Ada gebreide trui , sokken, schoenen en nu weer een nieuwe jas, maar leiden denkt dat ik nu 
maar reeds, omdat hij een goed verstand heeft - een som geld voor hem zou moeten vastleggen
Ik blijf een normaal man, ’n normale vader ook in de somberste omstandigheden van z’n tegenslag 
is het huwelijk waarvan ik mij zoveel heerlijks tot mijn oude dag had voorgesteld.  

Bert zou terugkomen naar zijn vader, onverwacht en wel op een hele rare manier.  De voogdij krijgt 
hij niet, toeziende voogdij evenmin. Wel moet hij maandelijks alimentatie voor zijn zoon betalen.  
Het gezin vestigt zich in Leiden. Na de oorlog komt Bert wel af en toe bij zijn vader op bezoek. 

Ada

En toen kwam Ada, de circusartieste uit Gouda lees ik onder een foto

                 Liefje   
Mijn vader was na zijn tweede scheiding wantrouwig en vereenzaamde. Hij meed mij, 
waarom weet ik niet.  Bij zijn laatste huishoudster had hij een kind wat hij voor mij niet 
wilde weten. Hij was erg gek op dat kind dat helaas jong is verongelukt.

Het contact tussen vader en dochter wordt er niet beter op en met name met Wim botert het niet. 
 2 januari 1945, de hongerwinter komt naar voren  hoe verstoord het contact was. Misschien ligt de 
oorzaak in de verhouding met de genoemde Ada met wie hij ook niet getrouwd was maar voor wie 
hij wel financieel wilde zorgen? Was dat de reden dat hij weinig van zich liet horen?

Een brief van Pieter aan zijn dochter over den tijd 1944, den Hongerwinter. 

Zeker ik heb me er goed doorgeslagen, alhoewel Ada nog in Drente zat, om voedsel te halen en ik in de 
omgeving. Ik heb meer dan eens gedacht, Hoe zal Lily t hebben? Maar postverbinding was er niet. Je kwam niet 
en je man ook niet; wij hoorden ook niets van jou. Er was ook geen vervoer. We dachten: Lily die is zeker naar 
Noord Holland Nou een goeie hoek, Aroe, Bobeldijk, die zal daar wel naar getrokken zijn. Ik bezat geen fiets , 
dan alleen op ruwe velgenen mij was de reis te ver om naar Amsterdam te gaan. Hier in de omgeving viel niets 
voor je te halen en het zou alleen bij mij geweest moeten zijn. Dat zou ook niet van groot belang zijn geweest 
want we hadden ook nog onderduikers in huis. Dit is niet tot verdediging want wij in Utrecht waren er even zo 
erg aan toe als jullie in Amsterdam. En als we de rollen omkeren dan had jij wel eens kunnen 
komen kijken naar hoe je grijze vader het maakte. Maar juist omdat er wordt gemeend dat het 
de vader altijd zo’n beetje is die zijn dochtertje tot dochter wordens toe t hieltje heeft gelicht 
wordt hij door dik en dun aansprakelijk gesteld voor alles wat zijn kind aangaat!over den tijd 
1944, den Hongerwinter. 
Zeker ik heb me er goed doorgeslagen, alhoewel Ada nog in Drenthe zat, om voedsel te halen 
en ik in de omgeving. Ik heb meer dan eens gedacht, Hoe zal Lily t hebben? Maar 
postverbinding was er niet. Je kwam niet en je man ook niet; wij hoorden ook niets van jou. 
Er was ook geen vervoer. We dachten: Lily die is zeker naar Noord Holland Nou een goeie 
hoek, Aroe, Bobeldijk, die zal daar wel naar getrokken zijn. Ik bezat geen fiets , dan alleen op 
ruwe velgenen mij was de reis te ver om naar Amsterdam te gaan. Hier in de omgeving viel 
niets voor je te halen en het zou alleen bij mij geweest moeten zijn. Dat zou ook niet van 
groot belang zijn geweest want we hadden ook nog onderduikers in huis. Dit is niet tot 



verdediging want wij in Utrecht waren er even zo erg aan toe als jullie in Amsterdam. En als 
we de rollen omkeren dan had jij wel eens kunnen komen kijken naar hoe je grijze vader het 
maakte. Maar juist omdat er wordt gemeend dat het de vader altijd zo’n beetje is die zijn 
dochtertje tot dochter wordens toe t hieltje heeft gelicht wordt hij door dik en dun 
aansprakelijk gesteld voor alles wat zijn kind aangaat!

Ada probeerde ook mijn moeder te bereiken:

 Opa  Waterdrinker was een man met een groot hart maar ook duidelijk een man van principes. 
Blijkbaar was hij in Amsterdam op bezoek gegaan en hoewel er nog geen officieel huwelijk 
gesloten was beschouwd hij Lily en Wim als een echtpaar. Het is jammer dat ik niet precies weet 
wat er voorgevallen is.

Opa:

Utrecht 2 januari 1945
Lieve Lily en waar je man mij bij voorkeur zijn brief is in de geest van een advocaat aan zijn 
cliënt zal ik hem dezelfde eer bewijzen meten geachte heer Kersten

Vader Pieter Waterdrinker december 1945:Heb je nog een laatste wens voor 
de klok straks z’n laatste slag voor 1945 geeft, zei Ada tegen mij.“Ja, dat ‘t 
weer goed is tussen mij en Lily.” Dus was ik wel heel gelukkig een 
Nieuwjaarsgroet van jullie beiden te ontvangen.Ik wens jullie eveneens een 
Nieuwjaar toe dat ‘t geluk voorspoedige hoop op een goed herstel van je 
knieën mag schenken en je voorspoed daarmee zal mogen beïnvloeden. Ja 
dat hoop ik voor je beiden, temeer daar een goed gezond en functionerend 
gestel toch een zegen is. Ook zal ‘t voor mij een vreugde zijn, als het verloop 
van de operatie, waarin je beiden gelukkig een groot vertrouwen is gegeven, 
naar wens is verlopen. Met zorg heb ik daar indertijd wel eens over gepiekerd
en er geen hulp of genezing op weten te vinden. Ik ben vol belangstelling en 
medevoelen met dit geweldig gebeuren en zal je gaarne spoedig eens 
bezoeken. Wil je mij dus omgaand berichten wanneer bezoek en tijden 
daarvoor zijnen in welk ziekenhuis. En welke zaal en of ik een kaart kan 
krijgen.
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