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Thomas Mulder was landbouwer en daarnaast 
meermalen schepen (wethouder) van het dorpje 
Vlist. In 1774 trouwde hij met Aaltje de Vos. Hun 
boerderij bestaat nog, op adres Westvlisterdijk 43. 

 Gerrit Mulders (geboren als Gradus Mülders) trok 
vanuit het Land van Kleef naar Nederland om de 

dienstplicht te ontduiken. Hij werd boer in het gehucht 
Zevender, waar hij ook schepen (wethouder) was.  

Hermen Mölders was smid en 
jeneverstoker in het Duitse stadje 
Sonsbeck in het Land van Kleef.  
 

 Gerrit Mulder was landbouwer op de 
boerderij naast die van zijn vader. 
Daarnaast was hij poldermeester van de 
polder Vlist Westzijde. 

 Teunis Mulder kocht in 1862 de boerderij in Hekendorp 
die hij sinds elf jaar pachtte van zijn zwager. Naast boer was 

hij gemeenteraadslid, zetter (taxateur) van de belastingen 
en broedermeester van de Kevelaerse processie. 

Gert Mulder verloor op jonge leeftijd beide ouders en 
bracht een paar jaar op een kostschool door. Daarna kwam 
hij terug op de boerderij van zijn overleden vader. Hij was 

een belezen man die veel moderniseringen doorvoerde. 

 Arie Mulder was de opvolger van zijn vader op de 
boerderij in Hekendorp, waar hij onder andere 
uitblonk in het fokken van biggen. Vanaf 1967 
beëindigde hij het boerenbedrijf. 

Stamboom 
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                        Zevender 1750 
  Gerrit Mulders 

"Op den 6 februari 1750 heeft Jan Braet, vrijheer 
van Zevender, tot schepen van gemelde heerlijkheid 
aangesteld in plaats van de overleden Willem 
Eegteman: Gerrit Mulders." 
 
Knipper met je ogen en je bent Zevender al voorbij. 
Sterker nog, het staat op geen enkele kaart 
aangegeven en er staat geen plaatsnaambordje. Het 
is een gehucht, het laatste stukje van de 
kilometerslange Lopikerwetering. Na Cabauw loopt 
de dijk naamloos door totdat je op een bordje 
Schoonhoven stuit. Je ziet er een paar boerderijen, 
je staat er een beetje tussen het riet en verder kijk je 
uit over de polder. Een oude vrouw laat een klein 
hondje uit, een helikopter vliegt over. Geluid van 
een melkmachine. Alles onberispelijk maar er zijn 
weinig grote oude boerderijen.  
In vroeger tijden was het kleine Zevender een 
aparte plaats en tot 1857 een aparte gemeente. Maar 
het was altijd een gehucht, met een handvol 
boerenhoeven en een herberg, meer niet.  
Dat Gerrit Mulders, die in 1742 als Gradus Mülders 
naar de Nederlanden was gekomen, werd aangesteld 
als schepen (wethouder) van Zevender had dan ook 
niet veel om het lijf. In zo'n minuscuul klein dorp 
waren ze allang blij dat ze iemand voor het baantje 
gevonden hadden, ook al was hij katholiek en had 
hij dat rare Duitse accent. Maar het betekent wel dat 
hij, onder de naam Gerrit, inmiddels al enig aanzien 
had verworven. Hij was boer geworden. 
 
 

Met de neus in de boter 
De boerderij van Gerrit Mulders staat er nog. Hij is 
niet te missen: de boerderij staat midden op de dijk, 
de weg maakt er een grote slinger omheen. 
Tegenwoordig is het een kloek negentiende-eeuws 
gebouw, met een verzorgde ouderwetse moestuin 
en een boomgaardje. Er staat een oude voedersilo, 
een houten kippenschuurtje, en een hooiberg. Aan 
de overkant van het water een popperig 
schapenweitje met hier en daar wat dode takken 
onder de bomen. Meerkoeten vluchten wapperend 
weg. 
Van de bewoner, een oud mannetje van 
zevenentachtig jaar, mag ik even rondkijken. Hij 
woonde hier tot voor kort met zijn broer, en het 
boerenbedrijf is nog maar een paar jaar geleden 
stilgelegd. De voormalige stal zit vol met zwaluwen. 
In de oude wagenschuur ligt alles er netjes bij: 
gereedschappen aan de muur, een hoekje met een 
werkbank, alles nog heel ouderwets. Er staan zelfs 
een paar echte houten kruiwagens uit de tijd dat de 
Gamma nog niet bestond. 
Aan de wagenschuur staat een vervallen gebouwtje 
vast, met een steil golfplaten dak en kleine, 
dichtgemaakte ramen en deuren. De verweerde rode 
bakstenen verraden dat het heel oud is. Het is jaren 
in gebruik geweest als varkensstal, en van binnen 
ziet het er ook zo uit. Maar het is wel de oude 
boerderij waar Gerrit Mulders en zijn gezin 
gewoond hebben.  
Het is misschien niet het statige herenhuis dat je bij 
een schepen zou verwachten. Maar het waren ook 
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                           Hekendorp 1892  
    Teunis Mulder 

Alles aan de Hekendorpse buurt is krom: de weg 
slingert langs de IJsseldijk, de fruitbomen worstelen 
zich aan weerskanten van de weg naar boven, de 
boerderijen staan uit het lood. Alles zegt: dit is niet 
zo gepland, maar van heel lang geleden zo gegroeid. 
Af en toe wordt er iets vernieuwd, maar ook daar 
gaat de tijd overheen en het zakt weg: betonnen 
hekpalen, houten elektriciteitsmasten.  
Tegenliggende auto's moet je stapvoets passeren, 
anders gaat het mis. Plukken schapenwol in het 
gaas, dat met touwtjes en prikkeldraad aan elkaar 
wordt gehouden. Een slootje is half dichtgegroeid 
met waterplanten. Voor een nieuwe stal ligt een 
kalfje te soezen. 
Hekendorpse Buurt 33 is nu allang geen boerderij 
meer. De koeien en varkens zijn al veertig jaar 
verdwenen. Een gedeelte van het weiland naast de 
boerderij is geannexeerd voor een siertuin. Toch is 
het er een landelijke bedoening. Het houten 
boenhok en de boerenschuur uit de jaren twintig 
staan er nog, er is een boomgaardje en er blaten 
schapen. Niet helemaal voor niets staat er dan ook 
een bordje "Kamperen bij de boer". Aad en Truus 
Mulder-Rietveld zijn de bewoners van dit stukje 
geschiedenis van de familie. Het is de boerderij waar 
Teunis Mulder in 1851 kwam wonen en begin 
december 1891 overleed. 
 
 
 

De belasting weet alles 
Na zijn komst naar Hekendorp in 1851 ging het 
Teunis Mulder en zijn zes jaar oudere vrouw voor 
de wind. In 1862 wist hij de boerderij te kopen, wat 
het sein was voor een grote verbouwing. De 
boerderij was meer dan een halve eeuw in handen 
geweest van de familie De Keijzer, die hem al die 
tijd had verhuurd. Teunis Mulder liet nu het 
achterhuis verbouwen, dat net zo hoog werd 
gemaakt als het voorhuis. In de voorgevel kwam 
een engelenraam met spitsbogen, en in de 
woonkamer een schouw met tegeltableaus met 
religieuze taferelen ("De opstanding" en "De 
hemelvaart") en een voorstelling van een boerderij 
met vee. 
In hetzelfde jaar dat hij de boerderij kocht, 1862, 
werd Teunis Mulder benoemd tot 'broedermeester 
der Kevelaersche processie' bij de katholieke kerk in 
Oudewater. Kevelaer was een populair 
bedevaartsoord vlak over de grens in het huidige 
Duitsland (en slechts twaalf kilometer van Sonsbeck 
waar Gradus Mülders omstreeks 1742 uit 
vertrokken was) en Teunis zal hier als 
broedermeester meermalen zijn geweest. Ook latere 
generaties zouden er vaak komen. En al woonden 
ze in Hekendorp, de Mulders waren meer op het 
vlakbij gelegen stadje Oudewater gericht. Daar 
stond immers de katholieke kerk, het kleine 
Hekendorp had alleen een protestants kerkje. 
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In 1870 kreeg hij nog zo'n mooi bijbaantje: zetter bij 
de belastingen voor de gemeente Hekendorp. Het 
college van zetters taxeerde de waarde van een 
ieders bezittingen, om zo de hoogte van de 
belastingaanslag te kunnen bepalen. Het interessante 
is dat nu, meer dan honderd jaar later, de 
belastinggegevens van heel het dorp vrij in te zien 
zijn.  
Zo waren de rijkste inwoners van Hekendorp 
allemaal boer. Verder kende het dorp wat 
ambachtslieden zoals een klompenmaker en een 
bakker, en er was ook een touwslagerijtje.  Het 
interessantste zijn natuurlijk de belastinggegevens 
van onze eigen Teunis. In 1869 stond hij wat 
rijkdom betreft op de twintigste plaats, van de 
vijfenzestig huishoudens. Hij was kortom niet de 
rijkste boer van het dorp, maar hoorde wel bij de 
bovenlaag. 
 
Sterfgevallen 
In 1871 stierf Teunis enige zoon Gerrit, achttien 
jaar oud. Teunis Mulder zat nu zonder opvolger. 
Toen twee jaar later ook nog Teunis vrouw Johanna 
van der Vlist overleed, leek deze tak van de familie 
uit te gaan sterven. Gelukkig voor Teunis Mulder, 
inmiddels zestig jaar oud, vond hij al snel een 
nieuwe vrouw, Francina Straver uit Snelrewaard, 33 
jaar. Ze trouwden in 1876. Teunis was bijna twee 
keer zo oud, dus de vraag is weer hoe romantisch 
deze verbintenis was. In ieder geval nam zijn bruid 
aardig wat geld mee, want na het huwelijk Teunis 
schoot een paar belastingschalen omhoog. 
Misschien had het met die nieuwe rijkdom te maken 

dat Teunis in 1877 
ook nog eens 
gemeenteraadslid van 
Hekendorp werd, wat 
hij zou blijven tot zijn 
dood. Zijn vrouw 
Francina had het 
intussen druk met het 
zorgen voor 
nageslacht: in 1877 
werd hun dochter 
Johanna Theodora 
geboren, in 1878 een 
zoon, die Gerrit 
genoemd werd, weer 
naar Teunis vader. 
Gerritje ging echter al 
na ruim drie maanden dood. Wat nu? Kennelijk 
moest en zou er een Gerrit komen, want de 
volgende, in 1879, heette weer Gerrit. Die hield het 
ruim zes maanden uit. 
Dan, op 8 juni 1880 werd de laatste Gerrit geboren, 
Gert, of officieel Gerardus Antonius. Het zou de 
laatste blijven, want moeder Francina Straver 
overleed twee weken later, nog ziek van het 
kraambed. Weer, voor de vijfde keer in tien jaar, 
reed Teunis achter de lijkwagen aan. In ieder geval 
had hij de hoop dat deze Gerrit hem wel zou 
overleven. En dat was ook zo.  
 
De nalatenschap 
Op 6 december 1891 overleed Teunis Mulder op de 
boerderij in Hekendorp, vijfenzeventig jaar oud. 

 Bidprentjes van Teunis Mulders eerste echtgenote Joanna van der Vlist († 1873), van zijn tweede 
vrouw Francina Straver († 1880), en dat van hemzelf uit december 1891.  
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 Het gezin van Gert Mulder en Mijntje de Wit, ca. 
1912. Van links naar rechts: Toon, vader Gert, Peet, 
Arie, moeder Mijntje, Kees, Francien.  
 

Wit stond voor de lening garant. Er waren blijkbaar 
nog veel investeringen nodig. 
Tussen al deze zakelijke verwikkelingen door 
werden ook de eerste kinderen geboren: Francien 
(1906), Toon (1907) en Arie (1909). Op een foto, 
vermoedelijk genomen in de herfst van 1912, 
prijken verder Peet (1910) en Kees (1912). De 
kinderschaar was ook hier duidelijk naar de 
grootouders vernoemd. De kinderen gingen op 
school in Oudewater, Arie en Toon zaten in de klas 
bij meester Montyn. Uit die periode zijn een aantal 
schoolfoto's bewaard gebleven, waarop Arie, Toon 
en Peet tussen de andere kortgeknipte jongetjes 
terug te vinden zijn. 
 
De zaken van Gert Mulder verliepen verder 
voorspoedig, de Eerste Wereldoorlog gooide verder 
geen roet in het eten, behalve dan dat Gert bijna 
zijn sigaartje moest missen. Zijn vaste leverancier 
Willem Verblauw in de Spieringstraat in Gouda 
stuurde tenminste een kaartje dat de tabaksprijzen 
zodanig stegen dat hij binnenkort gedwongen zou 

zijn de prijzen te verhogen, maar 
Willem had nog wel een 
voorraadje die hij voor de oude 
prijs mocht hebben. "Komt u 
soms a.s. Donderdag in de stad, 
dan zie ik u nog is." 
Donderdag, dat was de dag dat in 
Gouda de kaasmarkt werd 
gehouden, dé dag dat de boer een 
goede prijs moest zien te bedingen 
voor zijn waren. Sinds het 
wegkwijnen van de hennepteelt 
was de kaas het belangrijkste 
product waar de boeren hun geld 
aan verdienden, gecombineerd met 
de varkens die gevoerd werden 
met wei, een restproduct van de 
kaasbereiding. Het kwaliteit van de 
kaas was dus van groot belang, en 
die hing voor een groot gedeelte af 
van de vaardigheid van de 
maakster. Het waren de vrouwen 
die de kaas bereidden, en hun kaas 
was voor hen een grote bron van 
trots en eigenwaarde. Ook Mijntje 
Mulder-de Wit bracht heel wat tijd 
door bij de kaastobbe. 
De vrouw maakte de kaas, die de 
man weer op de markt probeerde 
te slijten. En Gert verkocht niet 

alleen in Gouda, maar ook elders, zoals aan de 
Joodse kaashandelaar E. Walg in Rotterdam, waar 
hij koosjere kaas aan leverde. Walg was niet altijd 
even tevreden, zo schrijft hij in juni 1919: "Dan heb 
ik nog een verzoek en dat is of dat U het 
komijnzaad in een nap met water wilt doen en het 
bezinksel (steentjes) er uit verwijderen en verder het 
komijnzaad te laten droogen. Een beetje meer 
kruiden zou ons hoogst aangenaam zijn." 
De kaas van Mulder werd niet alleen naar 
Rotterdam maar ook zelfs over de grens verkocht. 
Stille getuigen hiervan zijn de vele Duitse 
bankbiljetten die in de familie bewaard zijn 
gebleven. Die biljetten met enorme bedragen erop 
(50.000 mark en meer), en zelfs noodgeld van 
verschillende Duitse stadsbesturen, zijn nooit 
omgewisseld omdat al het Duitse geld in 1923 
waardeloos werd verklaard. Kredietcrisis is van alle 
tijden. 
 
Kloosterzusters en heerbroers 
In 1914 was er nog een zoon geboren: Gert. De 
trotse vader kon zich in zijn handen knijpen met 
zoveel mannelijk nageslacht: "Gerrit zal anders wel 
goed in zijn knechts komen later, ik telde er 
tenminste al vijf." schreef zuster Emerentiana in 
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                           Hekendorp 1950  
     Jos Hoogenboom 
            en Riet Boere 
 

Om een beeld te krijgen van het boerenbedrijf van 
mijn grootouders Arie Mulder en Marie Mulder-
Vendrig, spraken mijn vader en ik met twee mensen 
die de boerderij van dichtbij hebben meegemaakt: 
knecht Jos Hoogenboom en dienstmeid Riet Boere, 
later getrouwd met Jan de Wit. We spraken Jos in 
zijn serviceflatje in Haastrecht, waar hij ondanks zijn 
reuma nog zelfstandig kan wonen. Het geluid van 
het voetbal op televisie ging wat zachter, en Jos kon 
vertellen. Met Riet spraken we af in het huisje naast 
de boerderij in Reeuwijk, waar ze samen met haar 
man Jan de Wit decennia lang heeft geboerd en 
waar nu hun zoon de scepter zwaait. 
 
Melken, voeren en baggeren 
Toen Riet en Jos in 1949 gelijktijdig bij Arie Mulder 
kwamen werken werd op de boerderij alles nog met 
de hand gedaan, machines waren er nauwelijks. De 
trekkracht van het paard was de enige krachtbron: 
elektriciteit diende alleen nog voor verlichting en 
voor de radio. Nergens zoemende melkmachines of 
ratelende trekkers. 
De dag begon vroeg en eindigde vroeg. Om half vijf 
al gingen Arie Mulder, Jos en Riet op weg om de 
koeien te melken. Die stonden het grootste gedeelte 
van het jaar op het land. En daar moest je dan 
naartoe met alle melkbussen en emmers, soms met 
paard en wagen, soms met de schouw, een platte 
boot. Jos vertelt: "Arie Mulder had vier stukken 
land, toch al gauw 21 à 22 hectare, en hij had toen 

toch al 28 à 29 melkkoeien. Dat was toentertijd al 
heel wat hoor. Die molk je met z'n drieën, dan had 
je je handen vol. En dat moest allemaal met de 
hand. Een stuk of tien per persoon. Dan was je toch 
twee, tweeënhalf uur aan het melken. Twee keer op 
een dag. 's Ochtends en 's avonds. " 
Inmiddels was Marie Mulder-Vendrig 's ochtends 
begonnen met het kaasmaken, want alle melk werd 
omgezet in kaas. Dat wil zeggen, behalve in de 
winter, dan werd de melk aan de weg gezet in 
melkbussen, om meegenomen te worden naar de 
melkfabriek. Riet vertelt: "Het kaas maken deed je 
moeder over het algemeen wel zelf. Alleen 
zondagmorgen was het kaasmaken mijn werk. Het 
kaasmaken gebeurde achter in die stal. Als de kaas 
klaar was werd hij onder een pers gelegd, en daarna 
moesten ze naar de pekelbakken in de kelder. Als ze 
daar weer uitkwamen legde je ze op de planken 
daarboven om ze te drogen. Naast de kelder was de 
kaaskamer, waar de kazen moesten rijpen. Daar 
lagen misschien wel honderd kazen. Aan het 
kaasmaken zat veel sjouwwerk, dat deed Arie 
Mulder altijd." 
 
Jos vertelt: "Wanneer we van het melken 
terugkwamen ging Arie Mulder de varkens voeren, 
en ik ging de kuipen leeg dragen en zo, en dan ging 
je ontbijten met elkaar. Je werkte dan de hele 
ochtend, met tussendoor een keer koffie drinken, 
tot een uur of twaalf, en dan werd er weer gegeten. 
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                           Hekendorp 1967  
    Einde van het 
                         boerenbedrijf

Aan de koffietafel op de deel van de boerderij in 
Hekendorp, die inmiddels in een ruime woonkamer 
is veranderd, spreek ik tenslotte Aad Mulder, de 
oudste zoon van Arie. Hij en zijn vrouw Truus 
wonen inmiddels alweer drieëndertig jaar op de 
oude hoeve, waar inmiddels veel verbouwd en 
gemoderniseerd is - maar waar toch de 
onmiskenbare sfeer van het oude Hollandse 
platteland hangt. Ik heb er vroeger vaak gelogeerd. 
Een schouw met ouderwets tegeltableau, de jaren 
vijftig-keuken, het grind van het pad en de trap naar 
het keldertje. Je kon er heerlijk spelen in de 
boomgaard of rondkeutelen bij de hooiberg of de 
oude schuur. Maar écht geboerd werd er allang niet 
meer.  
Aad, die jaren als rechercheur bij de politie heeft 
gewerkt, vertelt over de laatste jaren dat er hier nog 
wél geboerd werd. Hij heeft het van dichtbij 
meegemaakt, want hij was als oudste voorbestemd 
om zijn vader als boer op te volgen. Vandaar dat hij 
tegen zijn vijftiende op de boerderij mee kwam te 
werken. Net in die tijd kwamen er ook een paar 
moderniseringen. 
 
Niks moderns 
"Op een bepaald moment hebben we de knecht Jos 
bedankt, want ik was oud genoeg om zelf het een en 
ander te doen," vertelt Aad. "Toen is ook de trekker 
gekomen, begin 1960. 'n Fendt Dieselross, 19 pk." 

Tegelijkertijd kwam er ook een melkmachine: de 
dagen van met de hand melken waren voorbij. De 
melkmachine zat in een stalen wagen, die met de 
trekker naar het veld werd gereden. De koeien 
werden eromheen vastgezet, en de trekker bleef 
draaien om de vacuümpomp aan te drijven. 
Voortaan werden de koeien door een 
pulsatorsysteem gemolken, met een machine die in 
de tepels kneep. Het paard werd afgedankt, de oude 
wagens werden omgebouwd om met de trekker te 
gebruiken. Ook het varen met de schouw was snel 
afgelopen.  
De nieuwerwetse techniek had zijn intrede gedaan, 
al was Arie Mulder niet de snelste om deze in te 
voeren. "Andere boeren waren ons wel voor, hoor," 
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Familieverhaal van 
tweeënhalve eeuw  
boeren in het Groene Hart 

 

 
Boer Mulder

 
 
In 1967 beëindigde boer Arie Mulder uit 
Hekendorp zijn boerenbedrijf. Daarmee was 
ook een familietraditie van bijna 250 jaar in de 
landbouw van het Groene Hart ten einde. 
Dit boek volgt de familie vanaf  hun eerste 
stappen in de Lopikerwaard tot de moderne tijd 
en schrijft zo een kleine geschiedenis van de 
boeren in het gebied, aan de hand van 
interviews, documenten en prachtige oude 
foto's. En dat geeft een fascinerende inkijk in 
het leven binnen al die mooie oude boerderijen 
in de Krimpenerwaard, Lopikerwaard en langs 
de Hollandse IJssel. Want in tweeënhalve eeuw 
is er ongelofelijk veel veranderd in Nederland. 
Ook op het platteland.  
 
Roel Mulder is historicus. Met dit boek heeft hij 
zijn eigen familiegeschiedenis vastgelegd, niet 
alleen interessant voor zijn eigen familie, maar 
voor iedereen die houdt van de Hollandse 
polders en rivieren. 


