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 De kuipers van Nieuwerkerk 

 

 

De kuipers woonden in een pand aan de Noordstraat, op de kop van de Molenstraat (na 1954 

Oude Noordstraat 17). 

 

De eerste bekende kuiper te Nieuwerkerk was Adriaan Verwest (1746-1819), geboren te 

Vlissingen, in 1771 aldaar gehuwd met Adriana van Winkele (ovl. 1801) en in 1802 

hertrouwd met Pieternella de Wit (1742-1827), geboren te Colijnsplaat, weduwe van 

Dingeman van Gilst. Hij was in de jaren 1767-1770 tot twee keer toe als kuiper 

bemanningslid van één van de schepen van de Middelburgse Commercie Compagnie, naar 

Guinee en naar Suriname. Zij vestigden zich op 29-10-1771 met attestatie vanuit Vlissingen 

te Nieuwerkerk; hij kocht de kuiperij van Susanna Kuree, weduwe van Johannis de Mooij. 

Oudste dochter Josina huwde Marinus Vane te Oosterland; tweede dochter Helena huwde 

smid Everhardus Wilhelmus Gilijamse. Oudste zoon Adriaan Verwest werd kuiper te 

Dreischor; jongste zoon Jacobus Verwest werd kuiper te Elkerzee. 

 

In 1819 werd voor fl. 800,- eigenaar van de kuiperij Martinus Kornelis Lodewijk (1791-

1865), geboren te Oosterland als zoon van kuiper Eduard Lodewijk en Johanna van Vessem, 

in 1816 gehuwd met Maria Kik (1797-1865), eveneens geboren te Oosterland. Hij was 1835-

1837 nog diaken van de Hervormde gemeente. Waarschijnlijk scheidden zij zich kort nadien 

af; in ieder geval behoorden vrijwel al hun kinderen tot de afgescheidenen. Zij hadden drie 

zoons en twee dochters. Oudste dochter Adriaantje huwde Johannes Kievit, slagter te 

Oosterland. Jongste dochter Jacoba huwde Johannes Speijer, winkelier te Nieuwerkerk en 

ouderling in de afgescheiden gemeente. Oudste zoon Eduard Lodewijk (1815-1907), gehuwd 

met Gieltje Cornelia Bal en Jacoba Bolijn, was tot 1893 kuiper te Capelle. Middelste zoon 

Adriaan Lodewijk (1817-1893), gehuwd met Cornelia Bal en Maria Cornelia Gravelijn, was 

aanvankelijk samen met zijn vader kuiper en woonde zelf op Molendijk 71, dat hij op 06-11-

1856 verkocht teneinde er het kerkgebouw voor de Gereformeerde Gemeente te laten 

bouwen. Hij was twee jaar eerder, op 28-03-1854, verhuisd naar een hofstede aan de Lange 

Achterweg te Oosterland en emigreerde op 23-08-1872 naar Grand Rapids (Michigan), 

waarna de hofstede door de familie Bij de Vaate werd betrokken. Jongste zoon Anthonie 

Lodewijk, gehuwd met Dina de Kok, was vanaf 1860 kuiper te Oosterland en emigreerde op 

20-03-1872 naar Cincinnati (Ohio). 

 

In 1861 werd zoon Eduard Lodewijk voor fl. 450,- eigenaar van het pand, zodat zijn ouders 

er tot aan hun overlijden in 1865 konden blijven wonen, samen met hun jongste dochter 

Jakoba, wier echtgenoot Johannes Speijer al op 22-01-1866 overleed, waarna Jakoba naar 

Oosterland verhuisde en later emigreerde. 

 

Vanaf 1867 was kuiper Eduards zoon Marinus Lodewijk (1838-1918), in 1867 gehuwd met 

Neeltje Tuijnman (1841-1877), dochter van timmerman Cornelis Tuijnman en Laurina Hage. 

Zij behoorden eveneens tot de afgescheidenen en sloten zich in 1873, evenals haar vader, aan 

bij de dan gestichte Katholiek-Apostolische Gemeente. Zij hadden behalve een jong 

overleden dochter een zoon en twee dochters. Oudste dochter Laurina Gieltje (1869-1891) 

bleef ongehuwd. Jongste dochter Cornelia Maria (1873-1969) huwde Johan Lievense, 
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herbergier in De Meebaal. 

 

Zoon Eduard Kornelis Lodewijk (1871-1923), in 1894 gehuwd met Maria van Westen (1873-

1953) was aanvankelijk bakker te Den Bommel en vestigde zich in september 1897 in het 

ouderlijk huis, nadat zijn vader toestemming had gekregen in het pand een broodbakkerij met 

kruidenierswinkel te beginnen. Zij behoorden, evenals haar familie, tot de Gereformeerde 

Kerk. Eduard Kornelis Lodewijk werd na het overlijden van zijn vader eigenaar. Hij verkocht 

in 1922, drie maanden voor zijn overlijden, de bakkerij aan Adriaan Reinhoud. De familie 

Lodewijk woonde vervolgens op Ring A 7. 

 

 

 


