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5, 10 en 25 jaar geleden:
De redactie speurt wekelijks
in het archief van de
Barneveldse Krant naar
opvallende artikelen van 5,
10 en 25 jaar geleden.

Het resultaat: twee
berichten van toen en een
interview dat antwoord
geeft op de vraag ´hoe gaat
het met?´

19

Verbinder Piet Bouw keek
over kerkmuren heen
´Jammer dat Volkskerstzang Barneveld
van het toneel is verdwenen´

Gerrit Schaap

D

e Barneveldse Krant
ging 18 december 1992 in
gesprek met de toenmalige voorzitter van het comité Volkskerstzang Mr. A.P. Bouw (78). ,,Ik probeerde
net zoals bij mijn werk als advocaat alle
belangen die er speelden te behartigen.”
De toen 53-jarige advocaat zet zich dan al
20 jaar in voor de volkskerstzang. ,,Wat mij
vooral inspireerde was om personen vanuit
allerlei kerken onder één dak bij elkaar te
krijgen. In de kerken lukt zoiets niet, in de
Veluwehal wel.”
BEKEND REPERTOIRE Bouw denkt dat de
grote belangstelling voor de koor- en samenzang voortvloeide uit het repertoire dat
gezongen wordt. ,,We kozen heel bewust voor
oude en bekende kerstliederen. In sommige
kerken werden helemaal geen kerstliederen
gezongen, in andere kerken zongen ze vooral
moderne kerstliederen. Op zo’n moment in
de Veluwehal maakte het helemaal niets uit
tot welke kerk je behoorde. De samenzang
klonk heel massaal, door de jaren heen
begeleid door De Harmonie. Als tenslotte het
‘Ere zij God’ werd gezongen, meestal met
een tegenstem van één van de meewerkende
koren, bezorgde dat menigeen kippenvel.
De menigte, voor een groot deel bestaande
uit gezinnen met jonge kinderen, ging weer
voldaan naar huis. Het was een prachtige
inleiding op het nog te vieren kerstfeest in
eigen kring. Deze volkskerstzang werd altijd
gevierd op de zaterdag vóór Eerste Kerstdag.”
BELANGSTELLING GROEIT Ook in de dorpen
rond Barneveld werden door de jaren heen
Volkskerstzangavonden gehouden, nu eens
in één van de kerken, dan weer eens in een

dorpshuis. ,,Toen in De Veluwehal op 17
december 1983 voorzitter David van Boven
van het comité Volkskerstzang 1400 belangstellenden verwelkomde, was dit aantal zo
gegroeid, dat velen met een staanplaats op de
galerij genoegen moeten nemen. John Propitius, organist van de Oude Kerk, begeleidde
toen een groot samengesteld koor van wel
400 zangers. Dat waren heel geslaagde avonden”, zegt Bouw als toenmalig secretaris/
penningmeester van het comité. Maar toen
vier dagen later in de Oude Kerk het Hervormd zangkoor Soli Laus Deo, meisjeskoor
U zij de glorie, kinderkoor De Kleine Harp
en dubbelkwartet Psallite aan de kerstzangavond meewerkten, was de kerk ook tot de
laatste plaats bezet.
OVER MUREN HEEN Een jaar later, tijdens de
twaalfde Volkskerstzang waren alle Barneveldse koren en kinderkoren uitgenodigd.
Ook het Moluks kinderkoor en het grote koor
Nada Nirwana waren erbij. Toen waren er
zelfs 1800 bezoekers. Een record. Vaak werd
een beroep gedaan op Marlien Monster voor
het lezen van het bijbelgedeelte en op Atie
Dekker voor een declamatie. Bouw: ,,Het comité Volkskerstzang bestond destijds onder
andere uit vertegenwoordigers Jan Monster
en ik van de Hervormde Kerk, Hans Kaptein
en mevrouw Rietschoten van de Hervormde
Immanuelkerk, mevrouw Mulder van de
Gereformeerde Kerk en namens de St Catharinaparochie zat Gerard Aelbers erbij. De
inbreng van de Rooms Katholieken was in
die tijd niet geheel onomstreden. We voelden
ons als comité verplicht om altijd een programma te brengen, dat de instemming van
zoveel mogelijk Barnevelders kon genieten.”
Bouw kon altijd goed over kerkmuren heen
kijken. Hij was een echte verbinder, op zoek

Jongeren gooien brandbom
naar Jumbo Voorthuizen
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VOORTHUIZEN Een onbekend groepje
jongeren veroorzaakte maandag 17 december
2012 rond 07.30 uur een kleine brand bij de
Jumbo supermarkt aan de Hoofdstraat in
Voorthuizen. Dat gebeurde volgens de politie
doordat zij ,,iets’’ naar de ingang van de winkel
gooiden. Wat dat precies is geweest, kon
politiewoordvoerder Paul Koetsier nog niet
zeggen. Oplettend personeel zag het allemaal
gebeuren en kon de brand snel blussen. De
winkel was op dat moment nog niet open voor
klanten. ,,We horen geruchten dat het om een
molotovcocktail zou gaan, maar dat hebben
wij op dit moment nog niet vastgesteld. We
zijn dat nog aan het onderzoeken’’, aldus
Koetsier. Het parkeerterrein is uiteindelijk
enkele uren afgesloten geweest. Bedrijfsleider
John Stuivenberg zegt ,,niet vrolijk’’ te worden
van het incident. ,,Wij hebben geen flauw idee
wat hier achter kan zitten.’’ Rond 10.15 uur is
de winkel weer opengegaan.

naar wat je wel
samen kon doen.
In het comité
volgde hij David
van Boven op als
voorzitter. Dat
deed hij nog tot 1999. Daarna is hij door een
ernstig ongeval gestopt met veel maatschappelijke taken. ,,Ik weet nog wel dat Rijk van
Dam mij destijds als voorzitter is opgevolgd.
Na een aantal jaren is de volkskerstzang
gestopt. Dat spijt me erg, want deze samenbindende zangavond vervulde in ons dorp
een heel nuttige functie. Naar wat ik er van
begrepen heb, heeft de gemeente Barneveld
in vier jaar de subsidie afgebouwd en waren
de collecte opbrengsten door verminderde
opkomst van belangstellenden ook minder
geworden, waardoor het comité niet langer
de organisatie van de Volkskerstzang op zich
kon nemen. Daarmee is de Volkskerstzang in
Barneveld helaas van het toneel verdwenen.”
ANEURYSMA Als Bouw op 1 september 2000
met de auto onderweg is in Veenendaal van
zijn ene zoon naar de andere tijdens een
verjaardag van twee kleinkinderen voelt hij
een enorme pijn in zijn buik komen opzetten. ,,Ik liet een passerende fietser met mijn
nieuwe mobiel een ambulance bellen, die mij
korte tijd later in het ziekenhuis in Bennekom bracht. Die ambulance was er snel. De
meeste mensen die het overkomt dat een
aneurysma in de buikslagader, die naar de
beenslagaders loopt, scheurt overleven het
niet. Ik kon aanvankelijk nog de aan mij
gestelde vragen door de ambulance broeders beantwoorden, maar ben al snel voor
negen weken buiten kennis geweest. Met
een vrachtauto ben ik overgeplaatst naar
het nieuwe Gelderse Vallei Ziekenhuis, dat
toen net in gebruik werd genomen. Mijn
linker been moest als gevolg van alles nog
tot boven de knie worden geamputeerd.” Zijn
echtgenote Annie vult aan: ,,Na een intensieve revalidatie bij Klimmendaal in Arnhem
kwam hij 7 maanden later weer thuis. Piet
is een echte doorzetter. hij loopt met behulp
van twee krukken of een rollator kleinere
stukjes. Met zijn scootmobiel kan hij ook nog
wel aardig ‘uit de voeten’. En het boodschappen doen, dat doen we samen. Piet kan en
mag nog autorijden, waardoor we samen
redelijk mobiel zijn. We zijn allebei wat minder gezond. Piet moet, omdat hij meerdere
gezondheidsklachten heeft, behoorlijk wat
gas terugnemen. We vermaken ons echter
goed op ons appartement aan het Roemer
Visscherpark, waar onze vijf kinderen en
onze kleinkinderen ons regelmatig komen
bezoeken. Ik houd Piet nog een beetje in de
gaten, zodat hij niet te veel hooi op zijn vork
neemt.”
MOLENAAR Pietje Bouw, zoals hij bij velen
bekend is, werd als tweede zoon geboren in
Harskamp naast de molen ‘Lana Mariana’
van Meeuwis Bouw. Aan het einde van de
WO II zijn de wieken van de molen kapot
geschoten. Piet Bouw: ,,Later zijn daar wel

Pauw Media

Een advocaat als
verbinder. Alle belangen
die er spelen
behartigenen. Hij keek
over de muren heen en
putte inspiratie uit het
eenmaal per jaar
verenigen van allerlei
kerken onder één dak.
En dat voor de
Volkskerstzang in
Barneveld. Oudcomitévoorzitter Piet
Bouw, van vele markten
thuis, blikt na 25 jaar
terug, op fysieke
tegenslagen, maar ook op
successen zoals de
Volkskerstzang, die
volgens hem helaas
historie is.

25 ja
gele ar
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pp Piet Bouw: ,,De volkskerstzang werd altijd gevierd op de zaterdag vóór Eerste Kerstdag. Het was een prachtige inleiding op het nog te vieren kerstfeest in eigen kring.”

weer kunstwieken op gezet. Ik ging naar de
School met de Bijbel in Harskamp en naar de
Middelbare Handelsdagschool in Wageningen. Omdat ik mijn talen nog wat wilde
verbeteren ging ik nog twee jaar naar het
Christelijk Lyceum in Arnhem. Studeerde
nog een jaar economie aan de Hoge School in
Rotterdam. Ik maakte geen gebruik van de
uitstelmogelijkheid voor Militaire dienstplicht. Via de veldartillerie in Breda ben ik
naar Middelburg gegaan voor een administratieve opleiding. Ik kreeg als definitieve
bestemming De Wittenberg in Garderen.
Zo kon ik mooi op de fiets weer naar huis
in Harskamp. Na mijn dienstplicht ben ik
molenaar geworden. Na een jaar stopte mijn
vader echter. Hij ging als vertegenwoordiger
bij De Heus werken en nam een deel van ons
klantenbestand mee. Ik werd compagnon
van zijn broer die mede-eigenaar van de
molen was. Ons meelbedrijf, waarop we met
acht man personeel werkten, was in die tijd
ongeveer zo groot als De Heus in Barneveld
en Brons in Voorthuizen. Omdat er steeds
meer vraag kwam naar diervoeders, die
als brokjes en korreltjes moesten worden
aangeleverd, aangemaakt met melasse (pulp
van de bieten red.), moesten we investeren
in tanks en persen. Mijn veertig jaar oudere
oom zag dat niet zitten. Toen ben ik gaan
werken op de debiteurenadministratie bij
AKZO.”
STAALBOUW ,,Mijn neven Ab en Teus Bouw
hadden in Barneveld een staalbouwbedrijf,
maar geen boekhouder en vroegen mij in
1963 toen als zodanig in dienst te treden.
Het bedrijf is enorm gegroeid en verhuisde
naar een grotere fabriekshal op de Harselaar in Barneveld. Het won ooit de nationale
staalprijs met de bouw van de constructie
voor een overkapping van Burgers Bush in

Arnhem. Ik was in 1974 rechten gaan studeren in Utrecht. Ik koos voor privaatrecht
met specialisaties in arbeidsrecht, echtscheidingen en faillissementen. Vooral dat
laatste deed ik graag. Ik ben gaan stagelopen
bij een patroon op een kantoor in Amersfoort. Drie jaar later ben ik toegetreden tot
de maatschap. We hebben in Barneveld een
advocatenkantoor overgenomen en ik ben
gaan werken aan de Churchillstraat.”
MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN In Harskamp vielen de kwaliteiten van Piet Bouw

al snel op. ,,Ik zong graag en werd voor in de
twintig al snel voorzitter van de Christelijke
zangvereniging Advendo, de damclub, de politieke partij C.H.U. (één van de fusiepartijen
van het CDA, red.) en werd in de Hervormde
gemeente van Harskamp President Kerkvoogd, met 24 jaar wellicht de jongste van
Nederland.”
Toen Bouw in 1970 naar Barneveld verhuisde en als ouder een vergadering van de
Christelijke Kleuterscholen bezocht, werd hij
direct in de kascommissie gekozen. Het jaar
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daarop trad hij toe tot het bestuur, om daarin
het stokje over te nemen van voorzitter Jos
Hartkamp. Ook van de Barneveldse Dam- en
Schaakvereniging was hij twintig jaar lang
voorzitter. Daarbovenop kwam nog 20 jaar
secretariaat van Nederlandse Vereniging
van Ondernemers in de Bouwnijverheid
(NVOB afdeling Barneveld. ,,Toen Bouw’s
Staalbouw in 1982 met de crisis in de bouw
haar activiteiten wilde gaan beëindigen, heb
ik dat secretariaat als ambtelijk secretaris
voortgezet en daarnaast gekozen voor de
advocatuur.”

Zeshonderd schaatsers op
´Koewei on-ice´
BARNEVELD Barneveld haalde donderdag 13
december 2007 massaal de ijzers uit het vet.
Op de eerste dag van ´Koewei on-ice´
waagden naar schatting zeshonderd schaatsers zich op het kunstijs. De ervaren Barneveldse kunstschaatster Toos van Urk en haar
schaatspartner Martin van Buuren zijn even
voor 14.00 uur de eersten die het ijs betreden.
Ze zwaaien en zwieren er soepel op los.
Wethouder Gerard van den Hengel en zijn
vrouw Anja - het volgende paar op het ijs volgt hun verrichtingen nauwgezet. ,,Wij doen
dit anders’’, zegt Van den Hengel met een
glimlach. Vijf minuten later blijkt deze
opmerking valse bescheidenheid. Tot groot
enthousiasme van het publiek steelt het
echtpaar Van den Hengel de show. ,,Dit is
knoerdhard ijs’’, zegt de wethouder na zijn kür.
,,Ik hoop dat de komende weken heel veel
mensen van dit ijs komen genieten, zodat dit
een jaarlijks evenement kan worden.’’

