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Van het bestuur
Beste donateurs,

Wij kunnen terugkijken op een goed jaar waarin weer veel activi-
teiten door de Stichting Oud Alkemade zijn gerealiseerd. 
De tentoonstelling over de Ruilverkaveling werd vóór de zomer 
afgesloten met een gezellige open dag. De spullen zijn weer opge-
borgen, maar de verhalen en een aantal foto’s blijven voortleven 
in het pas verschenen boekje hierover. 
In de zomermaanden werd door medewerkers van Oud Alke-
made hard gewerkt aan de hierop volgende tentoonstelling over 
‘Grote gezinnen in Alkemade’. Op 10 september waren veel be-
langstellenden aanwezig bij de feestelijke opening. Sindsdien heb-
ben wij al zo’n vijfhonderd bezoekers mogen ontvangen. 

De tentoonstelling maakt veel los bij de mensen en zij vertellen 
ons graag hun verhalen hierover. U kunt er meer over lezen in 
deze Alkmadders. Ook komen er nog steeds foto’s van grote ge-
zinnen binnen. Die worden graag door ons in ontvangst geno-
men, gescand en toegevoegd aan de tentoonstelling. Dus als uw 
familie - van meer dan tien kinderen - er nog niet bij hangt: zoek 
eens in uw oude fotoalbum of schoenendozen en kom met uw 
foto - en uw verhaal - naar het museum. 
Daarnaast geniet ook de Oud Alkemade Museumkwis grote be-
langstelling. Regelmatig zijn er groepen op zaterdag- of zondag-
middag in het museum te vinden. Een aanrader voor de komende 
wintermaanden. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het secreta-
riaat. 
Het museum is iedere zondagmiddag en dinsdagmiddag open 
vanaf 14.00 uur. Alleen op Eerste en Tweede Kerstdag en op 
Nieuwjaarsdag zijn we gesloten. 

Bestuur en medewerkers wensen u mooie feestdagen
en een gezellige jaarwisseling.
We zien u in 2018 weer graag in ons mooie museum!  
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Bij dit nummer treft u de rekening aan voor de
donateursbijdrage 2018. Wilt u bij betaling behalve

uw naam ook uw donateursnummer vermelden?
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VA R I A

Beste lezer,
 
De foto’s en de verhalen over de  tentoonstelling ‘Grote gezinnen 
in Alkemade’ houden ons en u ook in deze Alkmadders weer be-
zig. Een druk bezochte opening en ook de vele bezoekers nadien, 
tonen aan dat Oud Alkemade met deze expositie in de roos ge-
schoten heeft. Als u ook wat wilt vertellen, of uw herinneringen 
aan vroeger op papier wilt zetten, dan horen wij dat graag. 

De kerk heeft indertijd nogal haar stempel gedrukt op het gezins-
leven in veel families. Daarover is gepraat tijdens de Verhalen-
tafel bij restaurant Wagenaar. Gelukkig leven we nu in een heel 
andere tijd, maar er is weer een mooi verhaal over geschreven.  
 

Deze keer ook weer een  bijdrage over genealogie: de naam Turk 
komt nogal eens voor in onze omgeving, maar waar zou die 
naam nou vandaan komen? Paul Arts, ingetrouwd in de familie 
Turk, zocht dit uit. Een samenvatting uit zijn boek treft u in deze 
Alkmadders aan.
Op de valreep van het 300-jarig bestaan van de Googermolen 
het verhaal over de molenaarsfamilie De Jong die destijds op de 
molen woonde. 
Wij wensen u veel leesplezier met deze Alkmadders. Reacties 
zijn altijd van harte welkom. Stuur een email naar alkmad-
ders@ziggo.nl of benader een van ons in het museum. 
        

José van der Meer, eindredacteur

Oud Alkemade lost obligatieschuld af
Het was in 2002 dat het toenmalige bestuur van de Stichting Oud Alkemade het ge-
weldige idee kreeg om de nieuwbouw van het museum deels te financieren met een 
obligatielening. Voor vijfentwintig euro per obligatie kon iedere sympathisant van 
Oud Alkemade een stukje bijdragen aan de bouw van het museum. Rente werd er 
niet op verstrekt. De aflossing zou plaatsvinden ‘zodra dat financieel mogelijk was’. 
In de tussenliggende jaren zijn al veel obligaties uitgeloot, waarbij de uitloting 
meestal gelijk werd terug geschonken aan de Stichting. Dank u wel voor uw gift! 
Intussen blijkt dat er nog een aantal obligaties niet is vereffend met de eigenaars van 
dit waardepapier. 

Het bestuur van Oud Alkemade wil ook het laatste deel van haar schuld inlossen. Niet 
dat we plotseling in rijkdom zijn beland. Maar belofte maakt schuld en wie z’n schuld 
betaalt verarmt niet. Ook niet na zestien jaar. Zoals u op de afbeelding hiernaast kunt 
lezen, was aan de verkoop van de obligaties een aantal vaste afspraken verbonden.  
Eenmalig worden de nummers bekendgemaakt in deze Alkmadders en wordt dit 
programma van uitloting een jaar lang gepubliceerd op het mededelingenbord in 
het museum. Eind 2018 is het inleveren afgelopen. De bedragen van de niet-verzil-
verde obligaties vallen dan toe aan de Stichting Oud Alkemade.

De uitgelote obligatienummers zijn:
0001 – 0003 – 0004 – 0005 – 0008 – 0009 – 0010 – 0012 – 0015 – 0016 – 0024 – 0025 – 0031 – 0032 – 0033
0034 – 0035 – 0036 – 0037 – 0038 – 0039 – 0041 – 0042 – 0043 – 0044 – 0046 – 0047 – 0048 – 0049 – 0050
0051 – 0052 – 0053 – 0054 – 0055 – 0056 – 0057 – 0059 – 0060 – 0061 – 0062 – 0063 – 0064 – 0065 – 0066
0067 – 0068 – 0069 –0070 – 0071 – 0072 – 0073 – 0074 – 0075 – 0077 – 0078 – 0079 – 0081 – 0083 – 0085
0086 – 0087 – 0088 – 0089 – 0091 – 0092 – 0093 – 0094 – 0095 – 0096 – 0097 – 0099 –0100 – 0101 – 0102
0103 – 0104 – 0105 – 0106 – 0107 – 0108 – 0109 – 0110 – 0111 – 0112 – 0113 – 0114 – 0115 – 0116 – 0117
0118 – 0119 – 0120 – 0121 – 0123 – 0124 – 0125 – 0126 – 0127 – 0128 – 0129 – 0153 – 0154 – 0155 – 0156
0157 – 0158 – 0159 – 0160 – 0161 – 0162 – 0163 – 0164 – 0166 – 0167 – 0168 – 0169 – 0170 – 0171 – 0172

0173 – 0174 – 0175 – 0176 – 0177 – 0178 – 0179 – 0180 – 0181 – 0182 – 0183 – 0184.

Oproep 
Daarom via Alkmadders deze oproep aan de bezitters van de laatste obligaties: 

meld u - mét uw obligatie - bij de penningmeester en de schuld wordt direct vereffend.

Piet van der Meer, penningmeester Stichting Oud Alkemade, emailadres: pjvdmeer@hotmail.com Telefoon: 071–3313868.

“DE RUILVERKAVELING WAS EEN HEEL GEPUZZEL”

Geanimeerde presentatie boek 
‘Ruilverkaveling’

        José van der Meer-van der Zwet

Rond de stamtafel in het museum van 
Oud Alkemade zaten op 14 november 
jl. enkele speciale genodigden die de 
eerste exemplaren van het boek ‘Ruilver-
kaveling, de modernisering van Roelofa-
rendsveen’ in ontvangst mochten nemen.  
Dat waren drie van de vele pioniers, in-
middels op hoge leeftijd maar nog zeer bij 
de tijd, die van de ruilverkaveling gebruik 
hebben gemaakt: Koos Bakker (naar De 
Baan), Jan van Ruiten (naar de Floraweg) 
en Jan van der Zwet (naar de Galgenkade). 
Zij komen in het boek uitgebreid aan het 
woord met hun ervaringen uit die periode.   
 
René Koek van Veenerick Boek en Kan-
toor, en uitgever van het boek, leidde de 
presentatie in met een activiteit die vol-
gens hem mooi aansloot bij het ingewik-
kelde project dat de ruilkaveling was, nl. 
een “heel gepuzzel om de stukjes land bij 
elkaar te voegen tot mooie, grotere perce-
len”. Hij had een vergroting van het om-

slag van het boek in stukken geknipt. De 
drie mannen mochten deze stukken als 
een puzzel weer in elkaar schuiven waar-
mee het boek officieel tevoorschijn kwam. 

Een werkje waar zij zich met volle overga-
ve op stortten.
De armoede in Roelofarendsveen na de 
Beurskrach van 1929, de verpaupering 
van veel woningen en de versnippering 
van de tuinbouwpercelen maakten een 
herstructurering en investeringen nood-
zakelijk. De ruilverkaveling van 1957-
1963 was de uitwerking daarvan.  

Het boek is een voortzetting op papier 
van de succesvolle tentoonstelling over de 
ruilverkaveling in 2016-2017, maar haakt 
ook in op de tentoonstelling over grote 
gezinnen die nu te zien is in het museum. 
Van beide zijn  boeiende verhalen en veel 
mooie foto’s opgenomen.      
‘Ruilverkaveling, de modernisering van 
Roelofarendsveen’ is geschreven door 
Sjaak Bouwmeester en Fons van Rijn. Het 
kost € 14,50 en is te koop in Museum Oud 
Alkemade en bij Veenerick Boek en Kan-
toor. 

Het was even puzzelen om het boek tevoorschijn
te laten komen.

Koos Bakker, Jan van Ruiten en Jan van der Zwet bekijken 
aandachtig hun eigen exemplaar.

Kadobon De Oud Alkemade kadobon
Wilt u iemand eens kennis laten maken met de activiteiten van de Stichting Oud Alkemade, dan 
is daar de Oud Alkemade kadobon een mooie oplossing voor. Met deze  bon is iemand een jaar 
lang donateur van de stichting. Dat betekent gratis toegang tot het museum, de lezingen en de 
donateursavond én vier keer per jaar ons blad Alkmadders. De kadobon is tijdens de openingstijden 
te koop in het museum voor € 20,- (€ 32,- als Alkmadders per post moet worden verzonden).
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Grote gezinnen in Alkemade  (deel 2)
Sjaak Bouwmeester

Op 10 september jl. is onder grote be-
langstelling de tentoonstelling over 
grote gezinnen geopend. Het openings-
woord werd gedaan door Pieter van 
Ruiten, als vertegenwoordiger van het 
kleinst mogelijke gezin uit de Veen, hij 
was namelijk ‘enigst kind’. Daarna ver-

richtte mevrouw Gon Nedersticht-van 
der Tang - uit een gezin van 22 kinde-
ren - de openingshandeling door een 
paneel met foto’s en informatie over 
het gezin Van der Tang te onthullen.  

Daarna kon iedereen de foto’s van zo’n 
120 grote gezinnen van tien of meer kin-
deren bekijken. Ook de voorwerpen in 

de middag naar de vesper en ‘s avonds 
naar het lof. Toen wij wat ouder werden 
hoefde dat niet meer en was één keer 
voldoende. De jongens moesten ook zo 
veel mogelijk misdienaar worden. Niet 
iedereen heeft dat gedaan. De oudste, 
Jan, wilde niet. Toen ik hem daar laatst 
een keer naar vroeg zei hij: “Dat wou ik 
niet omdat het moest, en als het mot, dan 
doe ik het niet.” Hilarisch! Mijn moeders 
moeder, onze oma, heeft tot haar dood 
bij ons ingewoond, in dat kleine huisje 
aan de sluis, waar zij wel een heel klein 
kamertje had. Zolang ze het kon kook-
te ze, las ze de kleintjes voor en breide 
ze borstrokken die vreselijk kriebelden. 
Daar werd ook wel een Mariamedaille 
op gespeld, die moest ons waarschijnlijk 
tegen allerlei onheil behoeden.

Wellicht heeft dat wel geholpen want, 
hoewel omringd door water, is er niet één 

de vitrines, uit grootmoederstijd, wer-
den bewonderd. De afgelopen periode 
zijn er wekelijks zo’n vijftig mensen naar 
de tentoonstelling wezen kijken. De re-
acties op de tentoonstelling zijn heel po-
sitief en enthousiast. Iedere week komen 
er nog nieuwe foto’s bij, inmiddels is 
het aantal gegroeid naar 140. Daarnaast 
hebben wij in de afgelopen weken ook 
veel verhalen gehoord die wij graag met 
u willen delen. Hieronder zijn er een 
paar in willekeurige volgorde weergege-
ven:

Ingezonden brief van
Ellie van der Meer (Smok) 
  Ik ben Ellie van der Meer, “de oudste 
meid van Arie Smok van het sluisje”. 
Dat zeg ik altijd als iemand mij vraagt 
“van wie ben jij er een”, dan weten ze het 
wel. Mijn vader was Arie van der Meer 
en mijn moeder Dora van der Hoorn. 
Ik reageer op het artikel in de Alkmad-
ders over grote gezinnen. Natuurlijk 
omdat ik ook uit een groot gezin kom. 
Wij hadden 10 kinderen en omdat ik het 
oudste meisje ben, voel ik nog altijd een 
soort moedergevoel naar de ‘kleintjes’. 
Mijn jongste broertje is geboren toen ik 
13 jaar oud was en ik mocht samen met 
mijn broer Jan, die de oudste is en toen 

verdronken. Ik herinner mij nog goed 
dat de pastoor, toen opoe (later werd het 
pas oma) niet meer naar de kerk kon lo-
pen, elke week met de communie kwam 
om haar die uit te reiken. Dan maakte 
mijn moeder een huisaltaartje, met een 
kruisbeeld en kaarsen en daaronder een 
mooi geborduurd kleedje.

Dit zijn de herinneringen die naar bo-
ven kwamen toen ik het mooie artikel 
las in de Alkmadders. Een grote bron 
van herkenning. De zinken teil waar in 
je werd gewassen, meisjes eerst. Het pe-
troleumstel, waar de runderlapjes in de 
nacht van zaterdag op zondag stonden te 
stoven. Het eendelige eetservies. De was 
op de rekken en zeker de saamhorigheid 
en warmte die we nog steeds voor elkaar 
voelen. Dat maakt een mens dankbaar.

Het gezin van
Jan van der Tang
In het gezin van Jan van der Tang uit de 
Spoorstraat in Roelofarendsveen wer-
den 22 kinderen geboren, waarvan drie 
tweelingen. Jan trouwde in 1913 met 
Elisabeth van Veen en samen kregen zij 
vijf kinderen. Twee maanden na de ge-
boorte van het vijfde kindje overleed 
Elisabeth. De kinderen werden onder-
gebracht bij verschillende familieleden. 
Op 16 februari 1922 hertrouwde Jan met 
Corry Waasdorp. Met zijn tweede vrouw 
kreeg Jan nog 17 kinderen waarvan er 
vier overleden bij hun geboorte. De oud-
ste dochter van zijn tweede vrouw, Bep, 
maakte in 1997 een boekje over het reilen 
en zeilen zoals zij dat binnen het gezin 
Van der Tang ervaren had. Bij het door-

net 15 jaar, peter en meter zijn over de 
kleine Paul. Dat was een grote eer.

Onze ouders hadden voordat Jan kwam 
al een tweeling op komst, zo heette dat. 
Helaas is die zwangerschap misgegaan, 
op een geven moment voelde mijn moe-
der geen leven meer. De kindjes zijn 
dood geboren, het waren twee jongetjes. 
Dat was natuurlijk een enorm groot ver-
driet, maar daar bleef het niet bij. Omdat 
de kindjes dood geboren waren, konden 
zij ook niet worden gedoopt. En kindjes 
die niet gedoopt waren, kwamen volgens 
het katholiek geloof niet in de hemel. Ze 
mochten ook niet op het kerkhof begra-
ven worden, maar kregen een grafje in 
ongewijde grond achter de heg van het 
kerkhof. Dat is zeker voor mijn moeder 
een enorm groot verdriet geweest. Veel 
later pas heeft zij mij dit kunnen vertel-
len, toen ik allang het huis uit was. Dat 
ze toen niet van haar katholieke geloof 
viel, is nu niet meer te begrijpen. Ze be-
hield echter een rotsvast vertrouwen in 
de pastoor, de kerk en het katholicisme. 
Ze heeft bijna tot haar dood in het kerk-
koor gezongen bij missen, trouwtjes en 
begrafenissen.
Toen wij nog klein waren moesten wij 
ook een paar keer op zondag naar de 
kerk. Eerst ‘s morgens de hoogmis, in 

lezen van het boekje kreeg ik bij sommi-
ge verhalen kippenvel, zo heftig vond ik 
het. De verhalen waren niet alleen van 
toepassing op het gezin Van der Tang, in 
een groot deel van andere gezinnen was 
de situatie niet veel anders. Het verhaal is 
te lang om het volledig in de Alkmadders 
op te nemen, vandaar dat wij ons beperkt 
hebben tot een aantal bijzondere feiten.

Het beroep van Jan van der Tang was 
tuinder en, zoals het gebruikelijk was bij 
tuinders, werden in de oogsttijd de kin-
deren thuis gehouden van school. Ook 
toen was er echter al een leerplicht. Jan 
van der Tang werd dan ook door de leer-
plichtambtenaar, onder dreiging van een 
boete, gesommeerd  zijn kinderen weer 
naar school te sturen. Toen hij dat niet 
deed, kreeg hij een boete opgelegd. Jan 
kon die echter niet betalen. In die perio-
des kwam het voor dat moeder Van der 
Tang haar kinderen vertelde dat Pa vijf 
dagen in Amsterdam was gaan werken 
om geld te verdienen. Toen Bep volwas-
sen was vertelde haar moeder dat Pa dan 
vijf dagen in de gevangenis in Scheve-
ningen had gezeten. Toen Bep negen jaar 
oud was waren er tien kleine kinderen in 
het gezin.

Bep was elf jaar oud toen zij met een 
briefje langs de deuren moest met de 
tekst: “Beste mensen,  heeft u voor ons 
misschien nog kleren voor onze kinderen 
die u niet meer gebruikt? Ook kliekjes 
eten van gisteren zijn welkom.” Bep vond 
het vreselijk, zeker als er aan de deur een 
meisje kwam dat bij haar in de klas zat, 
ze hoopte dan maar dat ze niks kreeg.  
Ieder dag werden er vele kilo’s aardappe-

De tentoonstelling werd geopend door 
Gon Nedersticht-van der Tang, afkomstig 
uit een gezin van 22 kinderen. 

“
”

Het gezin Arie van der Meer en Dora van der Hoorn.

Een Mariamedaille.

Een huisaltaartje. Het gezin Van der Tang.
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len geschild en gekookt. De aardappelen 
en groente werden ook als ruilmiddel 
gebruikt. Ook de hond werd gebruikt 
als ruilmiddel: hij werd bij bakker Coen 
Böcker geruild voor acht broden. De 
andere dag was de hond echter weer 
terug: gewoon teruggelopen. Deze ruil 
werd uiteindelijk drie keer gedaan. Bak-
ker Coen was blijkbaar een heel sociaal 
mens.
 
De bedden bestonden uit strozakken. 
Een aantal kinderen was nog niet zin-
delijk, dus de stank was niet te har-

R.K. Bond voor
Groote Gezinnen
Deze landelijke bond, opgericht in 1917, 
bepleitte maatregelen in het belang van 
het grote gezin, zoals kinderbijslag, be-
tere en goedkopere woonruimte en 
belastingverlaging. De eerste vergade-
ring van de Bond tot ondersteuning 
van Grote Gezinnen in Roelofarends-
veen (Parochie St. Petrus’ Banden) 
werd gehouden op vrijdag 19 juli 1929. 
De bestuursleden van het eerste uur waren:
 
Voorzitter : Jac. de Jong   
Secretaris :  Piet Spruit
Penningmeester : Lou Turk   
2e Voorzitter :  Nic Bakker    
2e Secretaris :  John van der Meer

Op 17 december 1929 waren er 147 do-
nateurs, 15 begunstigers, 23 aspirant-le-
den en 56 leden met een totaal van 329 
kinderen die een uitkering genoten. 
De uitkering per kind was vastgesteld 
op vier gulden per jaar. Eigenaren van 
onroerend goed konden geen lid wor-
den. De vereniging was zeer actief. Ka-
pelaan Meereboer was de drijvende 
kracht, bijna maandelijks plaatste hij 
oproepen in het blad ‘Het Goede Zaad’ 
voor financiële en stoffelijke bijdragen.  

Jaarlijks werd rond Kerstmis in de Pan-
cratiuszaal een ‘bazar’ georganiseerd. 
De opbrengst van de bazar, evenals de 

den. Met jute dekens en een winterjas 
kon je het net redden tegen de kou.  
Bij het eten hadden alleen Pa en Moe 
een bord, de rest at uit de pannen. 
Het enige bestek was een lepel. Soms 
moest je wachten op je lepelbeurt.  
Bij de verjaardagen was er wel lekkere 
limonade, waarvan de jarige de kleur 
mocht bepalen. De limonade bestond 
uit een bekertje water, waar met een 
lepeltje een stukje gekleurd crêpepa-
pier doorheen werd geroerd. Op een 
dag moesten de kleintjes in bed blijven. 
Voor de meeste kinderen waren er geen 
kleren, klompen, kousen en ondergoed 
meer. Jan ging toen naar de burgemees-
ter en vertelde hem alles. Na een paar 
dagen kwam er een man met een grote 
mand op zijn fiets. De kinderen kregen 
toen schoolkleding, zoals vroeger alle 
arme kinderen dezelfde kleding droe-
gen. Ieder jaar kwam er weer een kindje 
bij. Hoe was het in godsnaam mogelijk 
dat die gezinnen zo groot werden? In-
derdaad, dat was in Gods naam.

Dokter Muskens
Dokter E.G.A.M. Muskens begon in 
1942, op 29 jarige leeftijd, als huisarts 
in Roelofarendsveen en zou dit tot 1967 
blijven doen. Bij huisartsen is het vaak 

opbrengst van het kerstengeltje (u weet 
wel, die bij ieder muntje knikte met het 
hoofdje) kwam ten goede aan de bond 
ter ondersteuning van de grote gezin-
nen. In 1941 werd van overheidswege 
kinderbijslag verleend vanaf het derde 
kind. In 1968 werd de landelijke bond 
ter ondersteuning van grote gezinnen 
opgeheven. 

Zodoende was de vrouw 
maar een mens om
kinderen te krijgen
In 1985 maakte Marga Kerklaan in het 
kader van het 60-jarig jubileum van de 
KRO een serie televisieprogramma’s 
onder de titel: “60 Jaar lief en leed”. In 
dit programma werd een aantal vragen 
gesteld aan moeders van grote gezinnen 
zoals: “Had u een groot gezin omdat u dat 
zelf graag wilde of omdat het moest van 
de kerk? Heeft het strenge seksuele mo-
raal u de kerk uitgejaagd? Gaat u er eens 
voor zitten en schrijf dat nou eens op.” 
De verwachting was dat er zo’n dertig 
brieven binnen zouden komen. De wer-
kelijkheid was driehonderd brieven. De 
oudste briefschrijver was 91 jaar en de 
jongste 50.
Marga Kerklaan voegde de driehonderd 
brieven samen in een boek. Dit boek is 
een bewogen historisch document over 
de katholieke huwelijksbeleving van 
twee generaties tussen circa 1930–1970. 
Veel verhalen lijken op de situatie zoals 
hiervoor omschreven, van het gezin van 
Jan van der Tang.

zo dat veel mensen je geweldig vinden, 
maar er zijn er ook een aantal die een 
hekel aan je hebben. Een en ander is 
sterk afhankelijk onder welke omstan-
digheden je met de huisarts te maken 
had en wat daar dan het resultaat van 
was. Bij dokter Muskens waren, ondanks 
zijn soms botte houding, de eersten on-
getwijfeld in de meerderheid, anders 
houd je het geen 25 jaar vol als huisarts. 
In de tijd dat Muskens huisarts was, was 
hij ook degene die de bevallingen deed. 
In de periode 1942–1967 heeft hij, vol-
gens zijn zoon Lex, wel zo’n 2500 beval-
lingen gedaan. Dat zijn er dus honderd 
per jaar, ofwel ongeveer twee schoolklas-
sen vol. In die zin heeft hij dus een flinke 
bijdrage geleverd aan de grote gezinnen.  
In 1952 richtte dokter Muskens met de 
heren Theo Witjes en Gerard van der 
Meer in Roelofarendsveen de Katholie-
ke EHBO-Vereniging St. Christoffel op. 
Ook filmde hij, als hobby, de jaarlijkse 
uitgaansdagen van de bejaarden. Toen 
dokter Muskens in 1967 naar Oegstgeest 
vertrok kreeg hij als blijk van waardering 
van de familie Straathof uit Rijpwetering 
een Delftsblauw bord aangeboden. Mus-
kens had twaalf kinderen van de fami-
lie Straathof op de wereld geholpen. Na 
1967 kwamen er nog twee bij wat het to-
taal op veertien bracht.

De conclusie van Marga Kerklaan was: 
“Terugkijkend op hun leven, moeten 
we constateren dat de oudste generatie 
vrouwen het ’t zwaarst heeft gehad, ze-
ker wat de materiële omstandigheden 
betreft. Nóg krijgen dochters, die zelf al 
weer oma zijn, tranen in hun ogen als ze 
spreken over het huwelijksleven van hun 
ouders en vooral van hun moeders, die 
hun hele vruchtbare leven door zwanger 
waren. Die een te groot gezin runden 
in een te klein huis zonder enige com-
fort. Crisistijd, man werkeloos, elk jaar 
een kind of een miskraam, leven van de 
steun en gekleed worden door het crisis-
comité.”

BRONNEN: 

■ BRIEF ELLIE VAN DER MEER  

■ BOEKJE ‘HERINNERINGEN’ VAN BEP VAN DER TANG 

■ BOEK ’60 JAAR LIEF EN LEED’ VAN

 MARGA KERKLAAN

Het Delftsblauwe bord dat dokter 
Muskens ontving van de familie Straathof.

Bericht van een dankbare kapelaan 
Meereboer. 

Een artikel in ‘Het Goede Zaad’.

De familie Straathof uit Rijpwetering.  
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VERHALENTAFEL OVER KERK EN GELOOF

‘En toch komt alles goed’
        Dick van der Meer

Het zijn allen mensen die in de leeftijd zijn dat ze meegemaakt 
hebben dat de kerk nog een grote invloed had op het leven van 
alle dag. Zij hebben in hun leven gezien dat de kerk van een 
prominente plek in de samenleving teruggedrongen werd naar 
een plek aan de zijlijn.
 
Over hoe zij dit ervaren hebben en wat dat met hun geloof 
gedaan heeft, vertellen ze op deze morgen. Onze gasten, allen 
katholiek, zijn nog steeds gelovige mensen maar het valt op dat 
zeker niet iedereen de kerk altijd als een warm nest heeft erva-
ren. Als er gevraagd wordt om te vertellen over herinneringen 
aan de kerk van vroeger komt er best wel wat frustratie naar 
boven. Dan gaat het bijvoorbeeld over het onderscheid dat er 
in kerk werd gemaakt tussen rijke en arme mensen. Terwijl er 
in het evangelie wordt verteld over Jezus die oog had voor arme 
en zieke mensen, krijgen in de kerk toch vooral de rijke mensen 
een voorkeursbehandeling. De beste plaatsen vooraan werden 
gekocht door de mensen die dat konden betalen. Had je niet 
genoeg geld, dan kon je plaats nemen op de ‘stuiverbanken’ en 
als je dat zelfs niet had was er een plek op de armenbanken. 
Zo was de kerk er voor iedereen, maar dan wel ieder op zijn 
eigen plek. De kerk was daar ook hard in. Zo is er het verhaal 
van de man wiens bedrijf failliet ging en hij dus huis en haard 
moest verkopen en verhuizen naar een kleine huurwoning. 

misschien ook wel de vernedering die deze bejegening door de 
kerk voor sommige mensen heeft betekend. 

De kerk in de jaren zestig
We praten ook over hoe de kerk moest veranderen, want 
de hele wereld veranderde immers sterk in de jaren zes-
tig van de vorige eeuw. Mensen werden vrijer, werden 
minder gezagsgetrouw en ook meneer pastoor en me-
neer kapelaan begonnen van hun voetstuk te vallen.  
Onze pastoor aan tafel vertelt dat dit een moeilijke tijd was 
voor veel geestelijken. Waar men nog niet zo lang geleden een 
vanzelfsprekend gezag aan het ambt ontleende, stond de pas-
toor nu tússen de gelovigen in plaats van er boven. Dat maakte 
de contacten natuurlijk ook anders. Je reed bij wijze van spre-
ken een stukje met meneer kapelaan mee achterop zijn fiets. 
En niks menselijks bleek meneer kapelaan vreemd, wat er toe 
leidde dat velen in deze tijd uit het ambt zijn getreden.

 
De verzuiling
Dan het contact met de andere christenen; in de verzuil-
de samenleving van na de oorlog was daar eigenlijk geen 
ruimte voor. In de kerk werd zelfs elke zondag gebeden 
om de gelovigen te behoeden voor gemengde huwelijken. 
Zo leefde ieder zijn eigen leven in eigen kerk en vereni-
gingsleven. Wilde je op dansles, dan kon dat met een pas-
je met een stempel van meneer pastoor erop dat toegang 
gaf tot de lessen op een - uiteraard -  katholieke dansschool.  
Ongelovigen kende je in die tijd niet, ze zullen er wel geweest 
zijn, maar dan maakten ze niet echt deel uit van de gemeen-
schap in de kleine dorpen. De katholieke kerk was ook niet zo 
moeilijk op dat punt. Als je maar voorzien was van de juiste 
sacramenten en tenminste één maal per jaar de Heilige Mis 
bijwoonde, dan werd je net als de trouwe kerkgangers als paro-
chiaan beschouwd. 

Het geloof in de huiskamer
Hoe werd het geloof dan thuis beleden? Er werd veel gebeden. 
Dat was vóór en na het eten en ’s avonds ging iedereen op de 
knieën voor het avondgebed. Hoewel de katholieke kerk veel 
heiligen kent, wordt eigenlijk alleen Maria aanbeden. Dat is 

Niet alleen raakte hij een stuk van zijn maatschappelijke status 
kwijt, maar ook in de kerk moest hij verhuizen naar de banken 
achterin.

Klasseverschil
Dit verschil in stand werkte ook door in andere rituelen binnen 
de kerk. Zo kon je eerste klas trouwen in een mis met drie heren; 
de minder bedeelden moesten genoegen nemen met één pas-
toor. Ook aan het einde van het leven werd bij de begrafenis nog 
hetzelfde onderscheid gemaakt tussen rijke en arme gelovigen.  

Zelfs bij de kindsheidoptochten, waarbij geld werd opgehaald 
voor de goede werken in de missiegebieden, liepen rijke en 
arme kinderen ieder op hun eigen plek mee. Droegen je ouders 
veel bij aan de opbrengst, dan kon je rekenen op een promi-
nente plek in de optocht, misschien als Maria of een andere 
heilige of als Chinese dame die de missiegebieden in het verre 
oosten moest verbeelden. Had je vader een paard, dan was er 
misschien een rol voor jou als Jeanne d’Arc. 
Natuurlijk was er ook wel een plek voor de armere kinderen, zij 
konden meelopen als melaatse of als een van de arme kinderen 
uit de missielanden. Aan de tafel kan er nu gelukkig gelachen 
worden om deze verhalen, maar je voelt toch wel de pijn en 

volgens onze pastoor geen goede uitdrukking, want wij aan-
bidden alleen God en dat doen we in dit geval dóór Maria. Best 
ingewikkeld, misschien dat het daarom is dat die andere beken-
de heilige alleen wordt aangeroepen met: ”Sint Antonius beste 
vrind, maak dat ik mijn… vind.” Als men iets kwijt was dus. 
Een andere vorm van Mariaverering uitte zich in de bedevaart 
naar de plaatsen waar zij verschenen is, zoals Heiloo, Kevelaer 
en natuurlijk Lourdes. De laatste plaats wordt door een van 
onze tafelgenoten nog regelmatig bezocht.
 

Het komt goed
In deze tijd moeten ook onze tafelgasten toezien dat de jonge-
re generaties steeds minder binding lijken te hebben met het 
katholieke geloof. Hun kinderen, die ze toch het een en ander 
hebben willen meegeven, gaan niet of nauwelijks meer naar de 
kerk. Volgens onze pastoor is de kerk er ook niet goed in ge-
slaagd om de boodschap van het geloof goed uit te dragen. De 
mensen lijken die niet te kunnen rijmen met alle ellende die er 
op de wereld is. Men lijkt God daarvoor verantwoordelijk te 
houden en als Hij dat niet is, dan zal er wel geen God zijn. De 
boodschap dat God niet van deze wereld is, en dat wij het hier 
gewoon zelf moeten doen, wordt door velen niet begrepen.
Ondanks deze wat sombere constatering aan het eind van de 
bijeenkomst, zijn onze gasten toch nog trouwe en ook optimis-
tische gelovigen. En als een van de dames aan tafel zegt dat ze 
er op vertrouwt dat alles op een dag toch goed zal komen, kan 
iedereen zich daarin vinden.

Op een winderige ochtend zijn we bij elkaar gekomen aan de verhalentafel in restaurant Wagenaar. We praten deze 
keer over kerk en geloof en hebben daarvoor vijf mensen uitgenodigd: een echtpaar, twee dames en een pastoor in ruste. 

Dat waren nog eens tijden: een volle St. Petrus’ Bandenkerk. 

Wie als paus mee mocht doen aan de kindsheidsoptocht was 
wel uitverkoren. V.l.n.r.: Cor van der Salm, Jan Akerboom, Cor van 
Berkel (paus), Leo Wagenaar en Dirk de Jong.

Een kindsheidoptocht: een model van de missieboot waarmee de 
missionarissen naar hun bestemming voeren. V.l.n.r.: Piet Verdel 
en Tinus Hogenboom als matroos. Daarnaast missiezusters Coba 
de Jong en Door Hogenboom. Jan Schrama als missionaris, Gerard 
Hoogenboom en Jan van der Meer als matroos. 

Met de blazersgroep van Liefde voor Harmonie op bedevaart 
naar Kevelaer, 1974.  
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Turk: een familienaam met verhaal
        Paul Arts

Enige tijd geleden waren mijn vrouw en dochter voor een korte trip naar Turkije. “You have a beautiful name” was 
nogal eens de opmerking die mijn vrouw Corry daar te horen kreeg. Die opmerking was een aanzet tot nader onder-
zoek. 

De familienaam ‘Turk’
Als je enige tijd bezig bent om de fami-
lie met de achternaam ‘Turk’ in beeld te 
brengen, dan kom je allerlei randgege-
vens tegen die mogelijk in de toekomst 
een leidraad kunnen zijn tot het vormen 
van een verhaal over deze familie. Zou 
iemand met de familienaam Turk inder-
daad Turkse voorouders hebben? Om 
hier meer duidelijkheid in te verkrijgen 
heb ik de databank over familienamen 
van het Centrum voor Familiegeschie-
denis (CBG)geraadpleegd. 

Oorsprong
Er zijn verschillende motieven denkbaar 
voor een bijnaam ‘de Turk’ waaruit de 
familienaam kan zijn voortgekomen: 
gelijkenis (vgl. de naam De Moor), een 
verre reis, et cetera. Maar het zou even-
goed kunnen dat een ‘Turk’ werkelijk uit 
het Turks-Osmaanse rijk, of bij uitbrei-
ding daarvan uit een Noord-Afrikaans 
land (uit ‘Barbarije’), afkomstig is. Het 
is bijvoorbeeld bekend dat de Spaanse 
troepen in de Tachtigjarige Oorlog be-
schikten over vele ‘Turkse’ krijgsgevan-
genen (slaven), die onder andere wer-
den ingezet als roeiers op de galeien. 

Zo bestookte Prins Maurits in 1604 een 
Spaans transport van duizend Turkse ge-
vangenen van Brugge naar Sluis, waarna 
een aantal Turken konden ontsnappen.

De namen De(n) Turck en (De) Torck 
kunnen zinspelen op afkomst uit Tur-
kije, uit de Balkan, of uit een niet nader 
bekend exotisch oord: Turkije was voor 
onze middeleeuwse voorouders zowat 
het einde van de wereld. Maar ook op 
het donkere uiterlijk, zoals de namen 
De Moor en De Bruyne (naslagwerk van 
Magda Devos, ‘Graaf of asielzoeker?’, in: 
De Standaardtaal, bijlage van De Stan-
daard 6-3-2001).
Vroeger werd, als je vuil thuis kwam, de 
opmerking gebezigd van: “Wat zie jij er 
uit. Je lijkt wel een Turk.” Of:  “Nou nou, 
je ziet er uit als een Turk.”
De inwoners van Krimpen aan den IJssel 
worden ‘Turken’ genoemd. ‘Zo zwart als 
een Turk’ sloeg op de teerfabriek aldaar. 
Deze fabriek was een toeleveringsbedrijf 
voor de scheepsbouw.
Of de naam Turk echt van de ontsnap-
te gevangenen afkomt is helaas niet met 
zekerheid te zeggen. Rond het jaar 1500 
dartelden er al een Willem en Jan Turck 
rond. 

 

Willem Turck
Willem Turck, drost van Goch, wo-
nend op kasteel Roosendaal bij Arn-
hem, ontvoert in 1504 met geweld 
de beide nog minderjarige dochters 
van wijlen Jan III van Nijenrode. Hij 
huwt met de oudste erfdochter Josi-
na van Nijenrode en laat de ander vrij.  

 
Jan Turck
Rond diezelfde tijd zou een Jan Turck 
wachter zijn geweest op een van de to-
rens van (vermoedelijk) Gouda.
Ook een Jan Turck - dezelfde Jan? - zou 
een brug en een veer bij Haastrecht in 
pacht hebben. Hier hebben we het over 
het jaar 1522-1525.
 
Er zijn nog meer zaken waarin de naam 
Turk als gewone man, maar ook als jon-
ker, een rol zal hebben gespeeld. In de 
Tachtigjarige Oorlog (1568–1648) vond 
het beleg plaats van de stad Leiden door 
de Spanjaarden en het ontzet van die 
stad op 3 oktober 1574. Waren daar geen 
Turken onder de belegeraars? Gedwon-
gen of vrijwillig? 
Ook was er in die periode een taveer-
ne in Madrid met de naam ‘De Turk’. 

Door die Tachtigjarige Oorlog zwierven 
er nogal wat soldaten rond. Er waren 
soldaten bij die het voor gezien hielden: 
altijd maar vechten, vaak in barre om-
standigheden. En het soldij wat men te 
verwachten had, kwam ook niet altijd. 
Nee, die zochten een rustiger, een eer-
lijker baantje en als die niet voorhanden 
was, kon men altijd nog gaan stropen. 
Maar daar gaan we natuurlijk niet van-
uit.

Turken in Alkemade
Een familie Turk waarvan de gevon-
den gegevens redelijk betrouwbaar 
zijn, werd in de jaren tachtig van de 17e 
eeuw in Leimuiden gesignaleerd. Via 
Woubrugge zijn ze in Roelofarendsveen 

Een veel uitgebreider verhaal 

over bijv. Engel Turk en nog 

vele anderen, alsmede de com-

plete stamboom van de familie 

Turk die teruggaat tot in de 

17e eeuw, vindt u terug in ‘Van 

jonker via Galeislaaf tot Tuin-

der’. Dit boek is te bestellen bij 

de auteur van dit artikel, Paul 

Arts, bereikbaar via pg.arts@

casema.nl. De kosten bedragen 

€ 15.- (excl. eventuele verzend-

kosten).

neergestreken. Wanneer dat precies ge-
beurde is niet met zekerheid te zeggen. 
Vermoedelijk rond de drooglegging van 
de Veender- en Lijkerpolder, omdat na 
de droogmaking grote gebieden voor 
verdere ontwikkeling, dus werkgelegen-
heid, vrij kwamen. De familie Turk is 
in dit gebied uitgegroeid tot een enorm 
grote groep personen, te veel om dit 
bestek allemaal aandacht te geven. Van 
enkelen zijn opmerkelijke vermeldingen 
de moeite waard. 

 
Overspel
Willem Torken is betrokken bij een bij-
zondere rechtszaak. Op 9 januari 1801 
wordt Neeltje Jans van Diemen door de 
publieke aanklager van Alkemade voor 
de Hooge Vierschaar van Alkemade ge-
daagd. Zij wordt beschuldigd van “hoewel 
ongehuwd zijnde, door een kind te teelen 
bij een gehuwd man zich aan de schan-

den dat Everardus Johannes Rodewijk, 
tuinier, oud ruim 18 jaar, die naast hem 
op het erf woonde, de dief was. Rodewijk 
kwam opdraven met Martinus van Ha-
meren en zijn vrouw als getuigen.  
De diefstal kon echter niet bewezen wor-
den en de zaak werd niet vervolgd. 

  
Engel Turk
Een bijzondere vermelding betreft En-
gel Turk, geboren in Roelofarendsveen 
op 20 januari 1790. In 1813 trouwde 
hij met de zestienjarige Alida Loos uit 
Roelofarendsveen, dochter van Wil-
lem C. Loos en Marijtje H. van der Vel-
den. Het is gissen waarom hij met zo’n 
jong meisje trouwde. Zij was de oudste 
van dertien kinderen. Misschien wil-
de Willem Loos snel een schoonzoon 
om hem te helpen op het land. Zijn ei-
gen zoon was nog maar veertien jaar.  
Een andere reden zou kunnen zijn dat 
Engel Turk er niet voor voelde om in mi-
litaire dienst te gaan. Gehuwden en kost-
winners waren namelijk vrijgesteld.
Helaas bleef het huwelijk van Engel en 
Alida zonder kinderen. Zij hadden wel 
een groot bezit aan land, geld, leningen, 
obligaties en effecten. Na het overlijden 
van Engel in 1870 zette Alida het bedrijf 
van haar man voort en bouwde een 
riant vermogen op dat uiteindelijk de 
ƒ 150.000.- naderde. Na het overlijden 
van Alida werd een oproep geplaatst in 
de Rijnbode aan eventuele erfgenamen 
om zich te melden. Na aftrek van kosten 
en belastingen werd de rest van het 
bedrag verdeeld over nichten, neven en 
achternichten en -neven.

Varianten van de naam
De achternaam ‘Turk’ bestaat dus in 
Nederland al ruim vijf eeuwen. Van de 
naam zijn in de afgelopen eeuwen vele 
varianten de wereld rondgegaan: Torc-
que, Tork, Torken, Török, Turck, De Tur-
ck, Den Turck, Turcken, Türk, Den Turk, 
Turken, Turksema, Turksma, Turkstra. 

delijke misdaad van hoererij en overspel 
heeft schuldig gemaakt”. Willem Torken, 
op dat moment getrouwd met Neeltje 
Goethart, moet als getuige verschijnen 
en geeft de ‘misdaad’ toe. Hun zoontje is 
op 23 november 1800 geboren. Hij wordt 
in het parochieregister als ‘bastaard’ in-
geschreven met de achternaam Turk. 
Ook Willem wordt als Turk vermeld. 
Neeltje Jans van Diemen wordt veroor-
deeld “om geduurende de tijd van veer-
tien agtereenvolgende dagen te Water en 
Brood gelegd te worden”. Ook moet zij 
de kosten van het proces betalen. Helaas 
was het kind al vóór de zitting overleden.   
 

Diefstal
Op 15 augustus 1860 heeft burgemees-
ter J.W.S. Roeloffs een proces verbaal 
opgemaakt van een diefstal uit het huis 
van Joannes (Jan) Turk en Mattje Wol-
vers: ’s middags tussen 3 en 6 uur is via 
een schuifraam geld gestolen: “een stuk à 
ƒ2,50, 4 stuks à ƒ 0,50 en resterende stuk-
ken van ƒ 0,25, in totaal ƒ7,75.” Jan Turk 
wist met een redelijke zekerheid te mel-

Uit het overlijdensregister van 1835: Cornelis Gerritsz Turk, geboren op 18 juli 1758, 
overleden op 15 september en begraven op 20 december 1835. Hij was getrouwd met 
Eva Jansdr van der Meer. Beiden kwamen uit Roelofarendsveen.

Het gezin van Hein Turk en Anna van der Meer ter gelegenheid van hun 50-jarig 
huwelijk in 1926 op de Kakelwurft. Het bruidspaar zit in het midden.

De oproep in de Rijnbode na het overlijden 
van Alida Turk-Loos.  
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De Googermolen en de molenaarsfamilie De Jong
         Margreet Daalhof-de Jong

De Googermolen is sinds 1717 een beeldbepalend element in de uitgestrekte 
polders van onze omgeving en staat aan de Ringvaart van de Haarlemmer-
meerpolder. De familie De Jong heeft er van 1890–1952 in relatief primitieve 
omstandigheden gewoond. Eerst mijn betovergrootvader Jacobus de Jong, 
daarna mijn overgrootvader Hein en tot slot mijn grootvader Jacobus.

De Googerpolder en
Googermolen
De Googerpolder was tot het begin 
van de zeventiende eeuw onbepol-
derd. Het gebied vormde een partij 
oeverland ten zuiden van het Haar-
lemmermeer. Pas in 1647 was de pol-
der voorzien van een kade. Ook werd 
toen een molen gebouwd. Het grootste 
deel van de polder bleek voor turfwin-
ning geschikt te zijn, zodat de ingelan-
den zich op de turfwinning stortten.  
De ambachtsheer, Thomas Walraven Ba-
ron van Wassenaer, had in eerste instan-
tie de turfwinning met lede ogen aange-
zien en wilde er een halt aan toeroepen 
omdat het land werd omgezet in veen-
plassen. De ingelanden hadden hem 
echter duidelijk gemaakt dat het droog-
maken van de inmiddels ontstane veen-
plassen weliswaar zou leiden tot bruik-
baar land, maar dat de vruchtbaarheid 
daarvan zou toenemen als eerst het nog 
aanwezige veen zou worden afgestoken.  
Hierna vroeg Van Wassenaer bij de Sta-
ten van Holland en West-Friesland een 
octrooi aan om de uitgeveende polder 
te mogen het bedijken en droogmaken. 
Op 16 maart 1715 werd het octrooi 

verleend (zie het artikel in Alkmadders 
juni 2015). De polder werd dus pas in 
1715 echt bedijkt en drooggemaakt. Bij 
die gelegenheid is ook een nieuwe mo-
len gebouwd. Deze Googermolen, een 
stenen grondzeiler, staat op de dijk van 
de Ringvaart. De molen stamt uit 1717 
en bemaalt dus al driehonderd jaar deze 
polder. 

Molenaarsfamilie De Jong
Vele molenaars hebben dit werk uitge-
voerd in al die jaren. Drie generaties De 
Jong zijn watermolenaar geweest op de 
Googermolen. In de archieven van de 
Googerpolder, aanwezig bij het Hoog-
heemraadschap van Rijnland,  is een 
verklaring aanwezig uit 1890 waarin Ja-
cobus de Jong de eed aflegt: “Ik beloof dat 
ik de belangen van den polder met al mijn 
vermogen zal voorstaan en bevorderen en 
al de daartoe betrekkelijke verordeningen 
zal naleven en doen naleven. Zo waarlijk 
helpe mij God Almachtig!”
Vanaf dat moment, tot aan zijn dood in 
1896, heeft Jacobus de Googermolen be-
diend. Na zijn dood nam zijn zoon Hein 
op negentienjarige leeftijd het zware 
werk van zijn vader over. Dit werd pas 
op 29 mei 1900 officieel vastgelegd, toen 
Hein dezelfde eed aflegde als zijn vader. 
Kort hiervoor was Hein getrouwd met 
Maria Gortzak en samen gingen zij in 
de molen wonen. Ze kregen daar negen 
kinderen, onder wie Jacobus de Jong 
(1913), die de volgende molenaar zou 
worden. 

 De Googermolen in de
bezettingstijd
Het molenaarsvak was vaak zwaar en 
uit de archiefstukken blijkt dat het niet 
erg goed werd betaald. De meeste mo-
lenaars hadden er dan ook ander werk 
bij. Er zijn onder meer brieven uit 1920 
en 1942 waarin Hein de Jong de ‘wele-

dele heeren van de Googerpolder’ ver-
zocht om een herziening van zijn salaris. 
Toch bleef hij zijn werk doen, ook tij-
dens de barre bezettingstijd 1940-1945. 
Volgens de verhalen hebben er ook on-
derduikers in de molen gezeten, maar 
dat is helaas niet meer te achterhalen.  

De omgeving van Kaag en Braassem en 
de Haarlemmermeerpolder hadden een 
strategische positie in de bezettingstijd. 
Tijdens de winter 1944-1945 hadden de 

Duitsers een aantal Rijnlandse polders 
onder water gezet in een poging de ge-
allieerden een halt toe te roepen. Na de 
bevrijding zond de rijksoverheid een 
pompinstallatie naar de Googerpolder 
om hem droog te malen. Deze installatie 
bleek echter defect te zijn en de molen 
bewees zijn waarde. De Googermolen 
maalde de polder leeg en de pompin-
stallatie van de regering kon ongebruikt 
worden teruggezonden.

Molenaar en zeilmaker
Toen Hein de Jong in 1948 overleed, 
waren alle kinderen al de deur uit. Ze 
hadden hun eigen gezin opgebouwd en 
hadden hun werk elders. Alleen Jacobus, 
die zeilmaker is geworden, woonde met 
zijn gezin nog aan de Oude Wetering. 
Ondanks het feit dat hij al een eigen zaak 
had, besloot hij met zijn hele gezin naar 
de molen te verhuizen en het werk van 
zijn vader voort te zetten.

De verhuizing naar de molen is niet 
makkelijk geweest voor de vrouw van 
Jacobus, die met acht jonge kinderen 
op de molen terechtkwam. Er was geen 
elektriciteit. Zij hadden wel een wasma-
chine, maar zonder stroom had ze daar 
nog niets aan. Uit een brief van decem-
ber 1948 blijkt dat Jacobus zelf een mo-
tor met accu’s had gekocht om stroom 
te verkrijgen en hij verzocht het polder-
bestuur om een bijdrage in de gemaakte 
kosten. Hierbij wees hij op het feit dat 
ze met de huidige petroleumverlich-
ting veel meer kans hadden op brand.  
 

Het leven als molenaar viel Jacobus toch 
wel zwaar, de beloning was gering en hij 
wilde zijn zeilmakerij voortzetten. Uit-
eindelijk is hij in 1952 gestopt als mo-
lenaar en heeft hij zijn verdere leven als 
zeilmaker gewerkt. Zijn zoon heeft later 
de zeilmakerij overgenomen. De molen 
is hierna bemalen door Arie van den 
Bosch. In 1957 is er een dieselmotor in 
de molen geplaatst en bij windstil weer 
werd door Arie op de motor gemalen.
De Googermolen is sinds 1972 eigen-
dom van de Rijnlandse Molenstichting. 
Het is de grootste molen die de stichting 
in eigendom heeft. De molen wordt te-
genwoordig bewoond en bediend door 
Jos en Marianne van den Donk. In 
1995/1996 is een grote renovatie uitge-
voerd aan de stenen romp, de kap, het 
wiekenkruis en de vijzel. Door deze 
renovatie is de molen nog steeds maal-
vaardig en kan hij er nog jaren tegen.

BRONNEN: 
■ A. BICKER CAARTEN, 1981, STENEN
 POLDERMOLENS IN RIJNLAND. ZALTBOMMEL. 
■ L.F. TEIXEIRA DE MATTOS, 1906,
 DE WATERKEERINGEN, WATERSCHAPPEN
 EN POLDERS VAN ZUID-HOLLAND. DEEL I.
 ’S-GRAVENHAGE. 
■ A.J.J. VAN ‘T RIET, 2005, 
 MEETEN, BOREN EN BESIEN. TURFWINNING
 IN DE BUITENRIJNSE AMBACHTEN VAN HET
 HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND
 1680-1800. HILVERSUM. 
■ A. VELOO, 2014, JOS VAN DER DONK EN DE
 GOOGERMOLEN. IN: MOLENWERELD 179, 103-107.

Dit artikel verscheen eerder in ´In Rijn-
lands Midden’, 2015 (onder redactie van 
A. van ’t Riet en M. Rijkelijkhuizen).

De Googermolen in 1973.

Hein de Jong en zijn echtgenote voor de 
molen (foto collectie Piet van den Bosch). 

Hein de Jong (midden) met zijn zoons Jacobus (links) en Pieter (rechts).

In 1949 werd Jacobus de Jong aangesteld 
als watermolenaar met een jaarsalaris van 
ƒ 425.-. 

De akte waarbij het bestuur van de 
Googerpolder Hein de Jong in 1900 
aanstelt als watermolenaar met een 
jaarsalaris van ƒ 170.-. 

Prinses Beatrix brengt de molen 
weer aan het draaien

De ingebruikname ging gepaard 
met kleurig vlagvertoon.

Koninklijke ingebruikname  
Op 18 oktober 2017 werd de Googermolen wederom na een 
grondige restauratie weer feestelijk in gebruik genomen door 
Prinses Beatrix. Zij was door de Rijnlandse Molenstichting 
hiervoor uitgenodigd als beschermvrouwe van de Vereniging 
De Hollandsche Molen. Dankzij een heerlijk zonnetje en frisse 
westenwind was het prima ‘molenweer’. Een groot aantal 
belangstellenden zag hoe Prinses Beatrix met een flinke zwiep 
van de val de wieken op volle kracht aan het draaien kreeg.
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TERUGGEWORPEN IN DE TIJD

Een neomistenontvangst in de Veen
Nico Koek

Tien jaar was ik, en op de foto is te zien 
wat ik op 31 mei 1958 deed. Op die 
zonnige zaterdag liep ik als misdienaar 
(rechts vooraan) mee in de feestelijke 
intocht van neomist J.J.I. (Jos) Hogen-
boom. Een neomist is een pas gewijde 
priester. Jos Hogenboom en zijn Veen-
se dorps- en bijna naamgenoot A.J. 
(Anton) Hoogenboom hadden een dag 
eerder hun wijdingen ontvangen van 
mgr. Jansen, de bisschop van het jonge 
bisdom Rotterdam. Aan de hand van het 
uitvoerige verslag in de Leidse Courant 
over twee dagen vol plechtige feestelijk-
heden rond deze twee neomisten volgen 
we de bijzondere gebeurtenissen in het 
Roelofarendsveen van bijna zestig jaar 
geleden. 
 
Het begon op zaterdag. Onder de kop 
“Roelofarendsveen ontving twee nieuwe 

Plechtige Hoogmis
De Hoogmis op zondagmorgen vormde 
het hoogtepunt van het kerkelijk leven. 
Op deze eerste juni 1958 was Jos Ho-
genboom  de ‘hoofdacteur’ in het klas-
sieke schouwspel dat zich op en aan het 
altaar afspeelde. Het was een klassieke 
‘Mis met drie Heren’ die voorgingen in 
met goud bestikte kazuifels. De misdie-
naars gingen gekleed in een rode toga 
en een fraai gesteven witte superplie. 
Het gezelschap kwam de kerk binnen 
“onder een groene poort van palmen op-
geheven door meer dan 100 bruidjes”. Na 
de welkomstzang werd een bijzondere 
gregoriaanse mis gezongen: de ‘Missa 
Sanctae Trinitatis’ (Mis van de Heilige 
Drie-eenheid), “op zeer verdienstelijke 
wijze” uitgevoerd door het zangkoor 
onder leiding van dirigent M. Nieuwint, 
met als organist de heer Th. Hoogen-
boom. De feestpredicatie werd uitge-
sproken door pastoor Th. Schoenmaker. 

priesters - Dubbel feest in beide parochies” 
wordt verteld dat zowel de parochie Ma-
ria Presentatie als de parochie St. Petrus’ 
Banden een ‘priesterzoon’ mogen ver-
welkomen. Wanneer een  neomist zijn 
entree maakte in het dorp waar hij was 
opgegroeid, werd dat feestelijk omlijst. 
“Rondom het kerkgebouw en ook in de 
kerk was men reeds vroeg begonnen met 
het oprichten van een ere-poort en wer-
den duizenden bloemen gebruikt om aan 
Gods huis door een stijlvolle versiering 
een bijzondere glans te geven. Maar ook 
de vlaggen met pauselijke wimpel van bij-
na alle huizen lieten merken dat er nu wel 
iets bijzonders stond te gebeuren.”
 
 
Feestelijke intocht
Aan de rand van het dorp, ter hoog-
te van café ‘De Fransche Brug’, werden 

beide neomisten in plechtige bewoor-
dingen welkom geheten door burge-
meester E.J.M. Kolfschoten: “Het is 
mij een vreugde en een eer u thans in 
ons midden te ontvangen (…) U gaat 
uw bevoegdheden en begaafdheden nu 
in dienst stellen van uw bisschop (…) 
Vroeger kenden we u als Anton en Jos 
maar deze vertrouwelijke namen hebben 
nu plaats gemaakt voor ‘weleerwaarde’ 
(…).”  Beide neomisten gaven de aan-
wezigen hierna hun eerste priesterze-
gen. Een grote stoet stond opgesteld om 
de intocht van de beide neomisten te 
begeleiden. Een groep ruiters te paard 
en daarna - in kleurige sportkleding - 
DOSR-junioren, gymvereniging Excel-
sior, de K.J.B., EHBO, Rakkers en Gid-
sen. De muziekkorpsen ‘Liefde Voor 
Harmonie’ en ‘Door Gunst Verkregen’ 
zorgden voor een welluidende muzikale 
bijdrage. In twee landauers volgden de 
neomisten zelf, met hun familie en hun 
parochiepastoor. Daarachter het overi-
ge gezelschap in volgauto’s. Aan weers-
kanten van de weg bewonderden de 
dorpsbewoners de feestelijke optocht .  
 
Bij het gemeentehuis splitste de stoet 
zich. De ene helft ging op weg naar de 
kerk van Maria Presentatie, de ande-
re naar de St. Petrus’ Banden. De ver-
slaggever gaat mee naar de kerk aan het 
Noordeinde en noteert enthousiast: “Het 
gouden zonlicht, de honderden bruidjes, 
het vlagvertoon van de ingezetenen en 
daarenboven het feestelijk gebeier der 
kerkklokken begeleidden de binnenkomst 
van de neomist. De kerk was versierd met 
witte, rose en rode anjers, veldboeketten 
en prachtige toefen aan de pilaren. Er 
klonk een welkomstlied. Daarna cele-
breerde de nieuwe priester een kort Lof, 
daarbij geassisteerd door pater U. Houts-
ma en kapelaan Th. van Veen.”  Deze twee 
priesters vormden samen met pastoor 
Schoenmaker de parochiegeestelijkheid 
van de Petrus’ Bandenkerk. Ook voor 
hen was de komst van Jos Hogenboom 
een bijzondere gebeurtenis, die een dag 
later in de kerk extra luister kreeg met 
de eerste Heilige Mis van de neomist.  

De Mis werd afgesloten met de ‘Pries-
ter-cantate’ gezongen door het koor. 
‘s Middags was er een grote receptie, ui-
teraard in de Pancratiuszaal. Daar zorg-
de ‘Vox Laeta’ met dirigent Jan van der 
Meer voor de muzikale omlijsting.
  
 
In Maria Presentatie
Intussen had zich op deze zelfde zon-
dag in ‘de Nieuwe Parochie’ van Maria 
Presentatie een soortgelijke viering af-
gespeeld rond neomist Anton Hoogen-
boom. In de plechtige Hoogmis zong 
het kerkkoor onder leiding van de heer 
Kuyper “op sublieme wijze” de Derde Mis 
van Perosi, met orgelbegeleiding van de 
heer H.C. van Berkel, mijn eigen ‘ome 
Hein’. Op de receptie kreeg de neomist 
een wel heel speciaal cadeau: “een prach-
tige stola, namens de naaikrans”. Het 
buurtcomité kwam met een “prachtig, 
volledig uitgerust herenrijwiel”. Verder 

Op deze foto van de feestelijke ontvangst op 31 mei 1958 bij de pastorie van St. Petrus’ 
Banden is neomist Jos Hogenboom  als laatste in de stoet te zien, vóór zijn beide 
ouders. Daarvoor lopen kapelaan Van Veen en pater Houtsma en vóór hen weer de 
acolieten. De misdienaars en de bruidjes zijn de kleinsten en ook het best zichtbaar. Je 
ziet mij vooraan rechts in de stoet, de handen wat onhandig gevouwen. 

Zo zag een feestelijke intocht er uit: een koets met paarden 
vooraf gegaan door een stoet bruidjes. De paarden hadden
wit-gele pluimen op het hoofd.  

In 1959 werd Koos Zaal priester gewijd. Hier wordt 
hij geflankeerd door Jos Hogenboom (links) en Anton 
Hoogenboom  (rechts). Achter hen zitten v.l.n.r. 
Kees, Theo, Jos en André (tweelingbroer van Koos) Zaal. 

waren er een radio en ‘altaarbenodigd-
heden’- een passend cadeau voor een 
jonge priester. Ook hier zorgen ‘Vox Lae-
ta’ en ‘Liefde voor Harmonie’ voor een 
muzikale bijdrage. ‘Door Gunst Verkre-
gen’ bracht ter afsluiting een serenade.  
 
Voor de verslaggever van de Leidse 
Courant is het duidelijk: “Voor Rooms 
Roelofarendsveen is in beide parochies 
weer een prachtige feestviering achter de 
rug en [deze] is – het mag gezegd wor-
den – in alle opzichten geslaagd.” En zo 
is het. Enkele maanden later begonnen 
de neomisten hun priesterloopbaan. 
Anton Hoogenboom werd kapelaan in 
Sassenheim en Jos Hogenboom ging 
naar Reeuwijk. Van de acht misdienaars 
in de stoet gingen er later vier naar het 
Klein Seminarie. Geen van hen bracht 
het tot neomist...

Al in 1924 was het gebruikelijk een neomist feestelijk in te halen. Zoals hier op 20 april broeder Verhaar mocht ondervinden. 
De foto is genomen ter hoogte van de Noordbrug in Roelofarendsveen. 
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De lijnbaan van Oude Wetering
(deel 1: 1600-1720)

Alfred Bakker

In Alkmadders van juni 2017 is de hennepteelt in Alkemade beschreven. We 
richten onze aandacht nu op de verwerking van de hennep op een lijnbaan 
of touwslagerij. Er zijn aanwijzingen dat zo’n bedrijf in Oude Wetering ope-
reerde vanaf het begin van de 17de eeuw. In documenten uit die eeuw worden 
namelijk diverse lijndraaiers in het dorp genoemd. Zij draaiden de hennep-
vezels op een lijnbaan tot garens en touw. Later in de eeuw werd de lijnbaan 
expliciet genoemd. In 1715-1720 kwamen ook de eigenaren in beeld. 

Lijndraaiers  
De eerste bekende lijndraaier was Willem 
Cornelisz in Oude Wetering. Zijn naam 
komt voor in het zogenaamde hoofd-
geld uit 1623, waarmee tijdens de Tach-
tigjarige Oorlog het ontzet van Bergen 
op Zoom werd betaald. In het huis van 

Willem Cornelisz aan de Oude Wetering 
werden toen vier hoofden geteld:
Willem Cornelisz lijndraijer ende
Jannetgen sijn huisvrouwe met
Maritgen heur dochter ende 
Gerrit Cleijngaren van Bodegraven sijn 
knecht

De bijnaam van Willem Cornelisz en de 
achternaam van zijn knecht wijzen on-
miskenbaar in de richting van een lijn-
baan. Gerrit Cleijngaren van Bodegraven 
zou wel eens gespecialiseerd kunnen zijn 
geweest in het spinnen van fijngaren, een 
halffabrikaat voor de zeilmakerij.

In 1629 deden de Spanjaarden een laatste 
aanval tijdens de Tachtigjarige Oorlog. In 
Oude Wetering werd toen ‘Crijn de Lijn-
draijer’ opgeroepen voor dienst aan het 
front. In het Rampjaar 1672 was er weer 
mobilisatie. Toen moest Cornelis Dircxs-
zn. Lijndraeijer onder de wapenen. 

Zeilmaker en lijnbaan 
In de belastingaanslagen van 1670 en 
1680 komt Cornelis Claesz van Veen 
voor, van beroep touwslager. Zijn ge-
zin bestond uit drie personen en hij be-
hoorde tot de welstandsklasse ‘kleine ge-
tauxeerden’. 
Het zogenaamd Rijnlandfamiliegeld van 
1674 noemt in Oude Wetering onder an-
dere ‘Bouwen van Heyningen, zeylma-
ker’. Er kwamen toen geen lijndraaiers 
voor in de opsomming. Wel worden aan 
de overkant van de Oude Wetering twee 
lijndraaiers genoemd: Cornelis Cornelisz 
Van Tol en Rocus Symonsz in Leimuiden. 
Er is in die plaats geen lijnbaan bekend. 
Waarschijnlijk werkten ze dus op de lijn-
baan van Oude Wetering. 

Van Heijningen
Boudewijn, of Bouwen, van Heijningen 
is een sleutelfiguur voor de lijnbaan van 
Oude Wetering. Hij was weliswaar geen 
eigenaar, maar woonde wel naast de lijn-
baan. Reden om nader in te gaan op zijn 
leven.
Bouwen was een zoon van Cornelis Jansz 
van Heijningen. Van Cornelis is bekend 
dat hij in 1623 zeilmaker was en in 1645 
ouderling van de Nederlands Gerefor-
meerde kerk in Oude Wetering. Hij over-
leed in 1676 in Alkemade. Cornelis Jansz 
- zijn partner is onbekend - kreeg twee 
zoons: omstreeks 1630 werd Boudewijn 
geboren en een jaar later Willem. 

Kerkerekenboeken
Voor de tweede helft van de 17e eeuw 
beschikken we als archiefbron over 
‘kerkerekenboeken’. Daarin werden de 
ontvangsten en uitgaven aan armen en 
het onderhoud van het godshuis verant-
woord. 
In het Kerkerekenboek 1655-1706 van 
de Nederlands Hervormde Gemeente 
van Oude Wetering wordt Boudewijn 
van Heijningen af en toe genoemd vanaf 
1662. Op 10 april van dat jaar aanvaardde 
Bouwen het ambt van ‘Kerckmeester op de 
Oudewetering’. Op 20 april 1664 knoopte 
hij er een tweede termijn aan vast. Claas 
Jansz van Cranevelt volgde hem op als 
Kerckmeester op de Oudewetering als hij 
op 6 februari 1667 “zijn dienst ontfangen 
heeft uijt handen van Boudewijn van 
Heijningen”. Onder Bouwens bewind was 
een klein tekort ontstaan, dat Bouwen 
op 4 maart 1667 vereffende door ƒ 2,30 
te betalen aan Claas Jansz Cranevelt. Een 
aanwijzing voor Bouwens beroep is op 4 
oktober 1672 genoteerd, toen hij ƒ 1,70 
ontving voor een “reep aen de klock”. 
Een reep was een dik touw waaraan 
bijvoorbeeld een visnet was bevestigd. 
De reep aan de klok moet hier dus opge-
vat worden als het touw waarmee de klok 
geluid kon worden.
Anderhalf jaar later moest het klokken-
touw vernieuwd worden. Bouwen leverde 
een nieuwe reep voor ƒ 1,30. De kerkere-
kenboeken vermelden ook dat Bouwen 
ƒ 27,40 bijdroeg aan de ‘Kerckebeurs’ en 
dat hij op twee zondagen ruim een gulden 
had opgehaald, ongeveer het dagloon van 
een arbeider. 

1680 - 1702
Boudewijn trouwde omstreeks 1680 met 
Maria Louris Blom, een dochter van la-
kenverkoper Louris Pietersz Blom (Bloe-
mius) uit Leimuiden. Het ging Bouwen 
voor de wind als zeilmaker annex leve-
rancier van pek of teer. Hij was een per-
soon van aanzien (‘kapitalist’), kerkmees-
ter en twee keer ambachtsbewaarder.
Op 20 september 1697 werd de Negen-
jarige Oorlog afgesloten met de Vrede 
van Rijswijk. Overal in het land wer-

den vreugdevuren ontstoken, ook “inde 
Cage”, “opde Oude Wateringe”, “opde 
Rijpwatering” en in “Roelofaertgensveen”. 
Voor de vreugdevuren leverden Johannes 
Willemszn van der Meulen, Bouwen Cor-
nelisz van Heijningen, Sijmon Henricxse 
van Overpelt en Gerrit Dircxszn Verlaen 
de teer- of pektonnen. Aan de rekening 
te zien was het vreugdevuur in Kaag het 
grootst: Van der Meulen ontving ƒ 20.-.  
In Oude Wetering leverde Bouwen van 
Heijningen zeventien teertonnen voor 
ƒ 12,75. Nadat hij weer een klokkenreep 
had geleverd voor ƒ 1,20, werd Bouwen 
nogmaals kerkmeester van 24 juli 1699 
tot 8 april 1700.  Hij overleed op 23 maart 
1702 in Oude Wetering.

Ringdijk doorkruist
lijnbaan
Over de lijnbaan naast Bouwens huis 
zijn veel gegevens bekend uit 1715, toen 
men de bedijking en droogmaking van 
de Googerpolder voorbereidde (Alk-
madders juni 2015). De te maken dijk 
doorkruiste over een breedte van 25 me-
ter onder andere de lijnbaan van Willem 
Muijden en Jan Cornelisse Clijnenbreu-
gel. De baan was zestig roeden lang en 
drie roeden breed (220 x 11 meter). De 
eigenaren kregen drie gulden vergoeding 
voor iedere roede die ten koste ging van 
de lijnbaan. 

Maar door de aanleg van de dijk werd de 
hele lijnbaan onbruikbaar. Muijden en 
Clijnenbreugel vroegen dan ook compen-
satie. Ze wilden de lijnbaan over de volle-
dige lengte van zestig roeden verlegd heb-
ben in de drooggemaakte Googerpolder.

Laatst bekende eigenaar
Een deel van de lijnbaan kwam in 1716 in 
het bezit van Reijer Willemse Hardeman, 
een man van twaalf beroepen en dertien 
ongelukken. Hij was onder andere her-
bergier in Roelofarendsveen en Oude We-
tering geweest. Vier jaar later droeg Har-
deman zijn deel van de lijnbaan over aan 
Dirck Willemsz van Weteringh te Oude 
Wetering. De prijs voor het 1/8 deel be-

droeg ƒ 178.-. Dirck had de overige 7/8 de-
len al eerder verkregen. Na Dirck Willemsz 
van Weteringh ontbreken gegevens over de 
lijnbaan tot de volgende eigenaren Joost 
Timmers en Hendricus Jacobus Heins zich 
aandienen omstreeks 1800. In deel 2 wordt 
beschreven waar de lijnbaan van Oude We-
tering precies gelegen heeft en wat de rela-
tie met de straatnaam ‘De Baan’ is.

Een  lijnbaan met kinderen in tredmolens, J. Herst (1795).

Detail uit de taxaties uit 
1715 van percelen die 
door de nieuwe ringdijk 
van de Googerpolder 
doorsneden werden. 

Verzoek van 5  september 1715 door 
de eigenaren om de lijnbaan over de 
volle lengte van zestig roeden in de 
Googerpolder te mogen verleggen.

Op de website www.rijnlandgeschiedenis.nl staan 
veel interessante artikelen die zich afspelen in gebie-
den in de Rijnstreek. Ook enkele artikelen van Alfred 
Bakker die zijn verschenen in onze Alkmadders zijn 
in de artikelenbank opgenomen. Onlangs was er veel 
aandacht voor het artikel over het eiland De Kooi in de 
Kagerplassen. Maar ook het verhaal over de asschuren 
en over Grietje van Minder zijn er in terug te vinden.  
Neem eens een kijkje op deze website, waar ook aan-
kondigingen over allerlei evenementen en activiteiten 
van andere historische verenigingen zijn vermeld. 
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 ARCHIEF 2.5.15. GOOGERPOLDER.
■ NOORD-HOLLANDS ARCHIEF TOEGANG 3993,
 INVENTARIS 4469.
■ A.G. VAN DER STEUR, 1985, DE BEVOLKING VAN
 ALKEMADE IN 1680. IN: TUSSEN KAAG EN
 BRAASSEM. BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS
 VAN DE GEMEENTE ALKEMADE. 
■ M. THURNER, 2003, IN TOUW SINDS 1611.
 DE GESCHIEDENIS VAN DE OUDE LIJNBAAN.
 HISTORISCH JAARBOEK VLAARDINGEN, PP. 42-59.
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In 1992 werd een feestboekje uitgegeven met een program-
ma voor de feestweek: op dinsdag kaarten voor bejaarden, op 
woensdag film voor de jongste jeugd, op donderdag cabaret, 
op vrijdag disco Shout voor de oudere jeugd en op zaterdag een 
feestavond voor iedereen met The Uncle Bob’s Midnight Band, 
De Clemountants, De Animo’s en als klapper The Flying Birds, 
de Veense band die in 1967 bij de opening van het dorpshuis 
ook al van de partij was. Het is duidelijk: het dorpshuis leefde, 
er was voor alle leeftijden iets te doen. De feestweek telde in 
totaal 3000 bezoekers. 
In het feestboekje, samengesteld door bestuurslid J. Kret, is 
ook een terugblik te vinden. De bouw van De Alkeburcht had 
een lange aanloop. Al in 1956 werd er door de kapelaans Van 
Roode en Van Veen over gesproken. De Pancratiuszaal, de 
voorganger van De Alkeburcht,  op de hoek van het Noordein-
de en de Kerkweg moest wijken voor ontwikkelingen rond de 
ruilverkaveling. In 1957 werd de Stichting Jeugd- en Vereni-
gingsgebouwen opgericht met J.S. Wagenaar als voorzitter en 
J.Th. Wesselman als secretaris. In eerste instantie waren de 
kerkbesturen  van St. Petrus’ Banden, Maria Presentatie en Ja-
cobus de Meerdere er nog bij betrokken, later haakten ze af.  

 
Waterschap
In 1962 verklaarde de gemeenteraad zich bereid met een sub-
sidie over de brug te komen. Bovendien werd een stuk grond 
tussen de ringsloot en de Wilgenstraat gratis ter beschikking 
gesteld. Het kostte in die tijd enige overredingskracht om van 
het Waterschap en het Hoogheemraadschap toestemming te 
krijgen in een dijk te mogen bouwen, zo meldt het feestboek-
je. Architect G.F. Stroek ontwierp een gebouw met een toneel-
zaal voor 250 personen op de bovenverdieping, bereikbaar 
vanaf de Noordhoek en een zaal van 15 bij 15 meter met bar 
beneden, bereikbaar vanuit de Wilgenstraat. En in een naast-
liggend gebouw kwamen vergaderkamers, eveneens verdeeld 
over twee verdiepingen. 
De bouw en inrichtingskosten werden geraamd op 374.110 
gulden. Een tegenvaller was dat het café van A.L. Ludlage 
moest worden gekocht (voor 25.000 gulden) om het dorps-
huis bereikbaar te maken. Aannemer Cor van Berkel kreeg de 
opdracht. De eerste steen werd door wethouder J.S. Wagenaar 
op 1 juni 1967 gelegd. In de planning was iets misgegaan, want 
op de steen zelf stond namelijk 10 april 1967. Op 30 september 
1967 volgde de opening, na 107 vergaderingen van het stich-

Geen feest, maar sluiting
na 50 jaar Alkeburcht

Fons van Rijn

In 1992 werd het 25-jarig bestaan van dorpshuis De Alkeburcht in Roelofarendsveen nog groots gevierd. In oktober 
van dat jaar waren er een kleine week lang allerlei festiviteiten. Dit jaar, weer 25 jaar later, is het doek definitief ge-
vallen. In al die jaren heeft De Alkeburcht voor veel reuring gezorgd en zijn er veel vergaderingen aan besteed.

tingsbestuur en 150 vergaderingen van het dagelijks bestuur.  
Er volgden enkele goede exploitatiejaren, maar in de jaren 
zeventig kwam er de klad in, wat beheerder Kees Boxce ook 
probeerde, aldus het feestboekje.
Een nieuw bestuur en een nieuwe beheerder, Henk van Klink, 
zorgden voor een omslag. Vooral de disco op zaterdagavond 
zorgde voor een betere financiële positie.

Uitbreiding
Nog geen twintig jaar later, in 1986, volgde een forse uitbrei-
ding. Hiervoor werd een commissie in het leven geroepen 
onder leiding van - wederom - J.S. Wagenaar, die inmiddels 
burgemeester van Alkemade was geworden. Opnieuw kreeg 
architect Stroek de opdracht. Het leidde ertoe dat de open-
bare bibliotheek de benedenverdieping van het gebouw kreeg 
en het dorpshuis de bovenverdieping. De verbouwing werd 
uitgevoerd door aannemer Akerboom uit Rijpwetering. De 
totale kosten kwamen uit op ongeveer twee miljoen gulden. 
De opening werd verricht door J.Th. Wesselman op 12 de-
cember 1986.
 
Na een aantal slechte jaren braken er weer betere jaren aan, 
waarbij Marian Volwater-van Klink de beheerderstaak van 
haar vader overnam.
Gebruikers waren in die tijd: Toneelvereniging Sint Pancra-
tius, De Nederlandse bond van plattelandsvrouwen, Dans-

school Oudshoorn, Zangvereniging Vox Laeta, Toneelver-
eniging Sint Theodulfus, Schildersvereniging Het Palet, 
Volksdansgroep Kolo, Monique’s Move, Katholieke bond van 
ouderen, Samen slank, Schaakclub Utile Dulci, Ruilvereni-
ging Alkemade, Balletstudio Giselle, Autorijschool Bakker, 
het CDA, Vrije Jeugd Recreatie en de Werkgroep Cultuur Al-
kemade.
De laatste 25 jaar verliepen niet minder enerverend dan de 
eerste 25 jaar. De exploitatiekosten vielen vaak tegen, waar-
door nieuwe leningen werden afgesloten en/of een beroep op 
de gemeente werd gedaan. Er vertrokken verenigingen zon-
der dat er nieuwe verenigingen bij kwamen. Er waren botsin-
gen met de lokale horeca die de Alkeburcht oneerlijke (gesub-
sidieerde) concurrentie verweet. Ook nieuwe beheerder Wils 
Hogenboom kon het tij niet keren. 

Overname
In 2012 nam de gemeente het gebouw met veel achterstal-
lig onderhoud over van de Stichting Dorpshuis De Alke-
burcht, inclusief een schuld van bijna 250.000 euro. In de 
jaren erna volgde nog een wat onduidelijke discussie met 
beheerder Ed van der Voet die meende een afspraak te 
hebben met de gemeente Alkemade over de aankoop van 
de Alkeburcht. Wethouder Hoek dacht daar anders over.  

Zomer 2016 sloot de gemeente een beheersovereenkomst 
van een jaar met HS Events met het doel de activiteiten in de 
Alkeburcht langzaam af te bouwen. De verschillende vereni-
gingen hebben inmiddels na luid en uitvoerig protest elders 
onderdak gevonden en de openbare bibliotheek verhuist be-
gin januari volgend jaar naar de brede school Kaskade aan 
het Schoolplein, niet ver van de Kerkweg en het Noordeinde, 
dichtbij de plek waar ooit de Pancratiuszaal stond en waarin 
in het verleden ook een bescheiden bibliotheek was gevestigd. 
Inmiddels hebben zich zes potentiële kopers van de Alkeburcht 
aangemeld bij de gemeente. Er is nog geen definitieve keuze 
gemaakt, maar wethouder Hoek heeft al laten weten een voor-
keur te hebben voor ‘wonen en zorg’, omdat dat goed zou passen 
binnen de maatschappelijke opdracht die de gemeente heeft. 
Een andere optie is dat de Alkeburcht voor een deel een cultu-
rele functie behoudt en dat de rest van het gebouw tot appar-
tementen wordt verbouwd. Hier is het laatste woord nog niet 
over gezegd. Het gebouw mag dan gesloten zijn, het vergade-
ren over de toekomst van de Alkeburcht gaat gewoon door. 

De entree van de Alkeburcht.  

Ook de bibliotheek vond een plek in de Alkeburcht. De inwoners hebben alles geprobeerd om de Alkeburcht open te 
houden (foto Omroep West).
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De afgelopen maanden ontvingen wij de volgende voorwerpen:

Boek Van bruisend water tot ruisend graan J. van der Meer
Bodemvondsten J. Soetens
Schilderij met lampje A. Strijk
2 Plantentrays veiling E.M.M. L. van der Zwet
Brievenweger Van Emmerik
2 Houten sledes A. van Asselt-Visser
Boek Wandeling door Woubrugge en Hoogmade Erven J. Hoogenboom
Kaasmaak thermometer Mevr. v/d Hulst v/d Geest
Hielo Th. Hoogenboom
2 Gereedschapskisten J. van Diemen
Ingebonden Katholieke Illustratie, oud strijkijzer L. van der Geest
Aardbeienkrat met doosjes P. Akerboom
Foto kerk Petrus’ Banden B. Kortekaas
6 Schapenscharen S. Hoevelaken
2 Onderduikkacheltjes J. van der Meer
Collectezak kerk Petrus’ Banden L. Muskens
Poffertjespan, pannenkoekmes Van Schie
2 Kleine stoeltjes A van der Vlugt
Wierookset kerk Petrus’ Banden G. Kuiper
Diverse tegeltjes, krultang P. van Hameren
Scorebord biljart Berends
Theepot met wapen van Alkemade,  verzilverde metseltroffel Mevrouw Smolders
Doos geboortefoto’s, zwarte hoed, soeppan, koffiepot Mevrouw van Schie
Boek Herinneringen aan de Zwarteweg Oud Ade Th. Verhaar
2 Tinnen borden en asbak met inscriptie, 2 bekers, div. medailles C. Zwetsloot

Wilt u ook voorwerpen aanbieden? Neem dan contact op met onderstaande medewerkers:  
* voor foto’s, dia’s, films: Leo Stiens, tel 071-3313343 of 06-27842264; e-mail: hulst50@hetnet.nl 
* voor ander materiaal: Sjaak Koek, tel 071-3312066 of 06-57338844; e-mail: sjaakoek@hotmail.com
U kunt uw spullen brengen tijdens de openingsuren van het museum: zondag van 14.00-17.00 uur,  dinsdag van 13.30-16.00 uur 
en op maandagavond van 20.00-22.00 uur als er medewerkers in het museum aan het werk zijn. 

Een bijzondere gift werd aangeboden door mevrouw Smolders: 
een theepot die gebruikt is op het gemeentehuis in de tijd dat o.a. 
haar man burgemeester was. Op de onderkant staat:  ‘Potterie De 
Boerderij, Oude-Wetering, 1951’. Dit was aardewerkfabriek van 
Christiaan Groothoff. Bij de theepot hoorden 36 kop en schotels. 
Die zijn later verdeeld onder de ambtenaren. Als oud-ambtenaar 
heeft Sjaak Bouwmeester de zijne aan het museum geschonken. 

Alle gevers hartelijk bedankt!

“29 oktober 2017 – Met veel genoegen en plezier de theepot overhandigd voor 
het museum. Het viel erg in de smaak. Met bewondering de prachtige familie-
tentoonstelling gezien. Mevrouw Smolders”




