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In het brede gedeelte van de Herenstraat te Rijs-
wijk, pal naast Bakker Piet, bevindt zich ‘De 
Stolwijkse Kaashandel’ van Ronald en Ivon Vis-
ser, broer en zus en 
beiden firmant. Hun 
vader Jo en moeder 
Rie zijn er in 1947 
begonnen. De etala-
geruit geeft iets over 

het assortiment te lezen: kaas, reform, homeopathie 
en vitaminen. Achter deze woorden gaat een bijna 
zeventigjarige geschiedenis schuil. Daarover gaat 
dit artikel. 
 
Boerenkinderen 
Jo Visser wordt in 1911 te Leimuiden geboren. Zijn vader heeft een veeteeltbedrijf op 
het Kagereiland met roodbonte en zwartbonte koeien en is zelfkazer. Het gezin telt 
tien kinderen en dat betekent twintig extra arbeidshanden. ‘Maar mijn vader wilde 
niet meer onder de koeien’, zegt Ivon. Jo wil de detailhandel in, droomt van een eigen 
bedrijf en haalt daarom zijn middenstandsdiploma.  
Jo’s toekomstige echtgenote Rie Loogman van Alkemade aanschouwt eveneens in 
een boerengezin het levenslicht, in 1920 te Brunssum. Haar moeder is overtuigd vege-
tariër. Rie zal dat ook worden en heel haar leven blijven. Het boerenbedrijf is ecolo-
gisch avant la lettre. Naast groenten worden er kamille en andere kruiden verbouwd. 
Ivon: ‘Mijn opa van moederszijde was heel erg op de natuur. Mijn moeder had dat 
dus van haar vader’. Ronald voegt eraan toe: ‘Het boerenbedrijf van mijn opa van 
vaderskant bestaat nu nog. Een neef van ons runt het nu. Maar de boerderij van mijn 
opa van moeders kant is in de oorlog afgepakt om er schulden mee te kunnen betalen, 
waar ze geen uitstel meer voor kregen. Het is nu restaurant ‘Het kompas’’. 
 
Samen in de winkel 
Jo en Rie leren elkaar tijdens dansles kennen, huwen op 5 februari 1947 en nemen in 
Rijswijk een zaak in kaas, fijne vleeswaren en delicatessen over waar geen loop meer 
in zit: ‘De Stolwijkse Kaashandel’. Nu nog prijkt deze naam op de winkelruit.  
De Tweede Wereldoorlog is net achter de rug, maar mensen betalen nog steeds met 
distributiebonnen.  
Jo en Rie willen goede kwaliteit leveren en het vertrouwen van de mensen winnen. 
Langzaam maar zeker bouwen zij een vaste klantenkring op. Het assortiment veran-
dert: vleeswaren gaan eruit. Geheel in lijn met de vegetarische principes van Rie. La-
ter komen er reformartikelen bij.  
  

 
Winkelpui in 1947 

 
Winkelpui in 2016 
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‘Dat was haar hob-
by’, aldus Ivon: ‘Er 
was op een gegeven 
ogenblik een klant 
die om tarwekiemen 
en edelgistvlokken 
vroeg. Mijn moeder 
is toen gaan informe-
ren bij diverse groot-
handels in reformar-
tikelen. Ze wilde 
graag lid worden’. 
Ronald: ‘Ze werd op 
een zijspoor gezet, 
omdat die groothan-
dels al andere win-
kels in Rijswijk op 
het oog hadden. Die 
zouden daardoor vanuit hetzelfde toeleveringsbedrijf concurrentie kunnen krijgen’. 
Jo en Rie Visser willen producten van hoge kwaliteit verkopen. Uiteindelijk levert dat 
een bewust kopende klantenschaar op. Tot op de dag van vandaag zal dat zo blijven.  
 
Vereniging van Nederlandse Reformhuizen (VNR) 
Begin jaren zeventig lukt het de Vissers aansluiting te vinden bij de Vereniging van 
Nederlandse Reformhuizen (VNR). 2 Je moet er lid van worden om reformproducten 
geleverd te krijgen. Vreugde alom, want het toelatingsbeleid is streng. Vanaf dat mo-

ment  worden praktisch alle reformartikelen van de 
VNR betrokken. Het betekent een uitbreiding van het 
assortiment. Daarom wordt de ruimte achter de win-
kel – tot dan toe de speelkamer van de kinderen – bij 
de zaak getrokken. Er wordt zeil gelegd, de schuif-
deuren blijven voortaan open en klanten kunnen er 
binnentreden om er de gewenste reformartikelen vin-
den.  
 

Ivon en Ronald draaien mee 
Ivon kiest er bewust voor haar moeder te helpen. Als ze na de mavo niet langer leer-
plichtig is, rolt ze zó de zaak binnen. ‘Eigenlijk had ik een hekel aan leren’, motiveert 
ze haar keuze. Zus Ria werkt er al. Ronald komt bij toeval in de winkel terecht. Hij 
gaat eerst in militaire dienst – zijn oudere broer is afgekeurd – en wordt geacht van-
wege zijn opleiding als werktuigbouwkundige naar de Koninklijke Militaire Acade-
mie (KMA) te gaan. Dat betekent een langere diensttijd, dus solliciteert hij in 1978 
liever naar een functie bij het rijk. Juist op dat moment is daar een vacaturestop. ‘Zo 
had ik na mijn diensttijd even niets te doen. Maar toen ging Ria vanwege haar huwe-
lijk in Gelderland wonen en verliet de winkel. Ik heb haar plaats ingenomen. Tijde-
lijk, dacht ik. Maar ik sta nu nóg achter de toonbank.’  
Voor Jo en Rie is het meedraaien van de kinderen in de zaak een verlichting. Ze kun-
nen nu gemakkelijker eens een dagje weg. 
 
  

 
Jo en Rie Visser 'aan de kaas', omstreeks 1970 

 
Logo van de Vereniging van Nederlandse 
Reformhuizen (VNR) 
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Ivon en Ronald: de nieuwe firmanten 
Zo worden Jo en Rie op een natuurlijke manier door hun kinderen opgevolgd. ‘Wat je 
ouders begonnen zijn, dat laat je niet zo maar los. Ik weet hoe hard ze ervoor geknokt 
hebben. Een zaak, het huishouden, een gezin met vijf kinderen. Ik neem mijn petje 

voor hen af’, verklaart Ivon.   
Met de tweede generatie aan het roer is de fir-
ma Visser op weg een familiebedrijf te worden. 
De hoge kwaliteitseisen blijven gehandhaafd. 
‘Bij ons geen rijpgestoomde kaas uit de fabriek, 
maar een natuurlijk product dat de tijd heeft 
gehad op eerlijke wijze te rijpen. Onze boeren-
kaas komt uit Stolwijk. En dat kun je proeven 
ook’, voegt Ronald eraan toe. ‘Wij betrekken 
die via de groothandel, maar mijn vader ging 
nog letterlijk de boer op. Hij kocht dan bijvoor-
beeld een partijtje van twintig kazen. Nu gaat 

het met honderd of tweehonderd tegelijk. Voor bijvoorbeeld biologische kaas, kwark 
en melk is Udea uit Veghel onze hofleverancier. Alles is vers. Dat is, zeg maar, de 
foodkant van onze winkel. Non-food betrokken we vroeger van de VNR, maar nu van 
Natudis uit Harderwijk, Holland Pharma uit Borculo en Weleda uit Zoetermeer. Onze 
cosmeticaproducten worden geleverd door Dr. Hauschka Cosmetica hier in Rijswijk.’  
 
Volle dagen en tevreden klanten 
Ivon, evenals haar moeder vegetariër, en Ronald maken veel uren. Het bevoorraden, 
schoonmaken, bestellingen klaarzetten voor de andere dag, soms boodschappen be-
zorgen bij mensen die moeilijk uit de voeten kunnen, de boekhouding en tal van ande-
re werkzaamheden vragen om méér dan een gemiddelde werkdag. Maar zij hebben 
het er graag voor over. Het werk is verre van saai, geen dag is hetzelfde. Vooral wat 
betreft het contact met de klanten. ‘Zeker met mij is het nooit saai’, voegt Ronald er 
met een quasi hoge eigendunk aan toe. Ivon vult aan: ‘Vaak hebben klanten een vast 
patroon. Maar als ze daarvan afwijken, denk je: ‘Hé, dat klopt niet!’ Dat is gewoon 
grappig’. Ronald: ‘Er zijn klanten die net als ik droge humor kunnen waarderen. Soms 
zeggen ze van een grapje van mij dat het te flauw is. ‘Nou, ik heb hier altijd zout bij 
de hand’, reageer ik dan. We hebben gewoon heel leuke, gevarieerde klanten, van 
laag tot hoog geschoold. Vaak maken ze spontaan een praatje. Het is meestal wel ge-
zellig. Anders houd je het ook niet vol. Maar er zijn ook weleens vertrouwelijke ge-
sprekken. Klanten weten heel goed dat dat onder ons blijft. Zo’n vertrouwensband is 
heel belangrijk’. Ivon: ‘Veel klanten ko-
men bij ons al jaren in de winkel. Er zijn 
er bij die ons nog in de luiers hebben ge-
zien’.  
Vanaf de start in 1947 kan De Stolwijkse 
Kaashandel zich inderdaad verheugen in 
een vast klantenbestand. Er is geen ver-
loop. Mensen kopen hier bewust hun ar-
tikelen. De kwaliteit van de producten en 
het goede advies zijn hier zeker debet 
aan. ‘Hoge bomen vangen veel wind’, 
merkt Ronald droog op.  
 
  

 
Rie Visser helpt een klant, 1947 

 
Ivon Visser helpt een klant, 2016 
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Ivon en Ronald als klant 
De beide firmanten zijn ook klant in eigen zaak onder het motto ‘Wie appelen vaart, 
die appelen eet.’ Ivon gebruikt bijvoorbeeld biologische rijst en pasta, vegetarische of 
biologische kaas en multivitaminen, Ronald voedingssupplementen. Ze stáán achter 
hun assortiment, maar zijn niet fanatiek. 
 
Verbouwing 
In 1993 wordt de winkel verbouwd. Door het weghalen van de wand tussen winkel en 
achterste gedeelte – ooit speelkamer van de kinderen en al weer lang reformruimte – 
toont de winkel groter en kan men gemakkelijker bij de ruime sortering reformartike-
len terecht. Ronald: ‘De vaste klanten wisten die producten natuurlijk wel te vinden, 
maar de nieuwe zag ik toch aarzelen om de achterruimte in te gaan. Zo van: kom ik 
daar niet in een magazijn terecht of een privéruimte waar ik niet mag komen?’ 
 
Toekomst 
Staat de derde generatie al in de startblokken? Onder de kinderen van Ivon en Ronald 
bevinden zich geen potentiële opvolgers voor de winkel. Het vele werk schrikt hen af. 
De kans is groot dat zaak in de verkoop gaat. De beide firmanten denken daar liever 
nog niet aan. Ze willen zo lang mogelijk het familiebedrijf draaiende houden. Gelijk 
hebben ze. Het winkelcentrum Oud Rijswijk is zulke bedrijven liever rijk dan kwijt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Voor dit artikel is uit drie bronnen geput: het interview van de auteur met Ivon en Ronald Visser op dinsdagavond 17 mei 2016, 
Groot Rijswijk van donderdag 15 april 1993 en Wikipedia. 
2 De Vereniging van Nederlandse Reformhuizen (VNR) dateert van 1936. In de aangesloten winkels kan men reformproducten 
kopen die door aanhangers van de reformbeweging, die eind negentiende eeuw in Duitsland ontstaat, als gezond worden gezien, 
zoals ongeraffineerd voedsel. Voor koffie en thee zijn er van graan gemaakte koffievervangers of kruidenmengsels. Andere 
reformproducten zijn tarwekiemen of -zemelen, lecithine en dieetproducten. Naast voedsel bieden reformwinkels diverse alter-
natieve geneesmiddelen aan, zoals geneeskrachtige kruiden en homeopathische middelen. Tabak en alcohol zijn not done. De 
VNR bestaat inmiddels niet meer. 


