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Bulletin van de Historische Vereniging  

" G 0 L D E R A K E "  
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Redactie  
Voorlopig wordt de redactie gevormd door het bestuur 
maar het is de bedoeling dat er een aparte redactie 
commissie komt.  
Voorlopig redactieadres:  
Kattendijk81,2831 AB Gouderak.tel.373368.  
Het bestuur:  
voorzitter: Dirk van Dam, Kattendijk 81, 2831 AB 

Gouderak.tel.373368.  
Secretaris: Wies Bokhoven - Weller, Middelblok 

212, 2831 BP Gouderak. tel. 
517228.  

Penningmeester: Jo Loendersloot, Essendreef 1, 
2831 XM Gouderak. 
tel.372616.  

leden: Ria den Hertog - Trouwborst, Smitsstraat 30, 
2831 AG Gouderak. tel.374843.  
Adri Uitbeijerse, Middelblok 115, 2831 BL 
Gouderak. tel.374779.  

Bankrekening bij de Rabobank te Gouderak 3225.00.494  
t.n.v.Historische Vereniging "Golderake" gironummer 
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Inleiding.  
Met het uitkomen van het vierde bulletin 
sluiten we het eerste jaar van onze 
vereniging af. Het is gebleken een nuttig 
en leuk jaar te zijn geweest.  
Nuttig: als we denken aan de commissies, 
die zijn opgericht en waarvan U in dit 
nummer al een eerste verslag zult kunnen 
lezen.  
Gelukkig is het nuttige ook met het 
aangename (en eveneens leerzame) verenigd.  
We denken daarbij aan de lezing van Cor van 
Someren in maart j.l. die op een 
onderhoudende en leuke manier vertelde over 
de inhoud van zijn boeken en hoe deze tot 
stand komen.  
Boeiend was ook de lezing van de heer van 
Aesch, die op een duidelijke manier naar 
voren bracht hoe interessant het is om aan 
stamboomonderzoek te doen. Hij waarschuwde 
wel voor verslaving, maar dat is met de 
meeste leuke en prettige zaken het geval!  
Inmiddels is de excursie naar de 
Crimpenerhof achter de rug; op het moment 
dat we deze inleiding schrijven, is al wel 
bekend dat er bijna veertig mensen meegaan. 
Over het verloop van deze bijeenkomst 
willen we graag in het volgende bulletin 
terugkomen.  
Na deze excursie, gaat het bestuur, na een 
druk en intensief verenigingsjaar, ook met 
vakantie en wij wensen U nu al graag vanaf 
deze plaats ook een fijne zomervakantie 
toe.  
We hopen iedereen weer in goede gezondheid 
terug te zien bij bv. de Monumentendag op 
zaterdag 14 september.  
Het Bestuur.  
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Rubriek.  
Wat werd gesloopt (4).  
 
Tegenwoordig is er aan de Dorpsstraat nog maar een klein 
aantal winkels en bedrijven gevestigd. Om precies te zijn, 
zeven: Teus Tom, Bram de Groot (maar gaat ook weg), Siem 
Boerefijn, Adriaan Verstoep, Hapsikee, Hans van Adrichem 
en het café Bizar.  
Vroeger was dat heel anders, toen waren aan de Dorpsstraat 
alle middenstanders en ambachtslieden geconcentreerd. In 
een derde van alle panden was een winkel, bedrijf of café 
gevestigd. U zult zich afvragen, wat was dat dan allemaal? 
Daar komen we later gedetailleerd op terug, want een aantal 
van de leden van "Golderake" is daar mee bezig.  
Ik zal nu twee panden, die door de gifaffaire moesten worden 
gesloopt, en hun bewoners uit de jaren '40 - '50 beschrijven.  
In de eerste plaats Dorpsstraat 111. Dit pand vormde met het 
pand 113, waar bakker Boogaerdt was gevestigd, een blok 
van twee-onder-een-kap. Deze twee huizen werden omstreeks 
1908 gebouwd voor bakker Kees Rijkaart en manufacturier 
Dirk van Yperen. Nadat deze was verhuisd naar een pand 
verderop in de Dorpsstraat werd 111 betrokken door 
manufacturenhandel Gezusters Blom. Deze zaak, die we nu 
nog kennen als manufacturenhandel T.Tom, verhuisde echter 
omstreeks 1935 naar een nieuw pand op nummer 74, waar ze 
nu nog is gevestigd.  
 
 
 
 
 

>> 
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Het pand op nummer 111 werd toen betrokken door Jaap 
Markus en zijn gezin. Zijn vrouw Siet Both, dreef daar een 
kruidenierswinkel en zelf was Jaap Markus "parlevinker" . 
Voor hen, die niet weten wat een parlevinker is of was, vertel 
ik wat hij deed.  
Een parlevinker voer in een boot, zoals U ziet afgebeeld, op de 
rivier en verkocht aan de varende schippers de nodige 
levensbehoeften, zoals brood, melk, kaas, aardappelen, bier, 
etc. Kortom een parlevinker was een kleine "drijvende 
supermarkt".  
Het beroep van parlevinker is eigenlijk uitgestorven door de 
modern ingerichte schepen.  

>> 
 
 

 
 

Dorpsstraat 111 kort voor dat het werd gesloopt. 
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Vroeger was het moeilijk om op de betrekkelijk kleine 
binnenvaartschepen veel etenswaar in voorraad te hebben; 
koel- en/of diepvrieskasten waren er niet, zeker niet op 
schepen waar geen elektriciteit aanwezig was. En in de zomer 
kon het in de roef (kajuit) enorm warm zijn.  

Het vak van parlevinker was niet zo eenvoudig. Met een 
betrekkelijk kleine boot moesten ze op de rivier de varende 
schepen enteren en zich dan laten meeslepen. Vooral bij de 
schepen, die op volle kracht bleven doorvaren, was dat niet 
ongevaarlijk. Maar gelukkig klonk bij de meeste schippers, 
zoals bij mijn vader aan boord, de roep: "Trek de regulateur 
eens terug, Jaap Markus ( of de naam van een andere 
parlevinker) komt er aan!” 
 
 

>> 

 
Het pand Dorpsstraat 111, nog bewoond door de stichter van 

het pand: Dier A. van Yperen. 
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Later is de familie Markus naar Utrecht verhuisd en is Jaap 
Markus nog enige tijd parlevinker op het Amsterdam-
Rijnkanaal geweest. Enige jaren geleden zijn Jaap Markus en 
zijn vrouw in een bejaardenwoning in Nieuwegein overleden. 
Toen de familie Markus in 1954 naar Utrecht vertrok, werd 
hun zaak overgenomen door oud - schipper Jan Huisman, die 
ook nog een aantal jaren als parlevinker op de IJssel voer.  
Daarna is het pand gebruikt als woonhuis door oud-
landbouwer Dirk Verstoep en de laatste bewoners waren de 
familie Lotterman.  
 

 
 
 

>> 

 
 

Jaap Markus met zijn boot op de IJssel tussen Gouderak en 
Moordrecht. 
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Jaap Markus bij het bedienen van de schippersvrouw. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>> 
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Het tweede pand waar we over schrijven is Dorpsstraat 99, 
waar voor de sloop, elektriciën Arie Huisman was gevestigd.  
Daar woonde tot 1967 Cornelia Verkaik-Scheijgrond  

Zij was de weduwe van Teunis Verkaik, die vroeger 
timmerman en later vertegenwoordiger was geweest bij 
houthandel "De Hoop" op Stolwijkersluis.  

Maar Kee of vrouw Verkaik, zoals ze in het dorp werd 
genoemd, dreef een winkel in tabaksartikelen, maar dan ook 
alleen maar dat. Een doosje lucifers was haar enige bijartikel. 
De door haar verkochte tabaksartikelen waren daardoor, vol-
gens kenners, ook van hoge kwaliteit.  

Zomer en winter brandde er een kachel in haar winkel of 
aangrenzende kamer. De tabak mocht beslist niet te nat of te 
droog worden.  

>> 

 
 

Dorpsstraat 99, kort voor de sloop. 
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De winkel was ook een beetje een ontmoetingsplaats voor de 
mannelijke bevolking: wanneer ze voor een pakje sigaretten, 
een puntzak pruimtabak, een doos sigaren of een pakje shag 
naar Kee Verkaik gingen, werd er ook even plaats genomen 
op het bankje tegenover de toonbank en gewacht op een 
volgende klant voor het maken van een praatje.  

En anders was Kee zelf wel een geschikte gesprekspartner, 
want zij wist de laatste nieuwtjes van het dorp.  

Het was bij Kee ook niet nodig om een hele doos of kistje met 
sigaren te kopen; er waren wel klanten, die alleen op 
zaterdag enkele sigaren kwamen kopen voor het weekend. 
Meestal werd er in de winkel dan vast al één opgestoken en 
de andere werden verpakt in zo'n zakje met een rebus erop.  

>> 

 
Kee Verkaik met haar man, Teun Verkaik, in de deur van de 

sigarenwinkel. 
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Een bijzonderheid van vrouw Verkaik, zoals ik haar noemde, 
was dat ze voor die tijd een bijzondere hobby had. Ze was 
volgens mij de eerste inwoner van Gouderak met een volière. 
Hij stond achter haar huis in de tuin en werd bevolkt door 
allerlei gele, witte en bonte kanaries. Omdat ik als kleine 
jongen vlak naast haar woonde, heb ik het drukke 
vogelvolkje dikwijls gadegeslagen.  

Dirk van Dam.  

 

 

Excuus.  

In de inleiding van het vorige bulletin schreven we dat Dick 
van Krimpen, Gert de Bruin en Joost den Hertog een 
tentoonstelling hadden ingericht over de Tweede 
Wereldoorlog. Maar het was niet Gert de Bruin, maar Gert 
Oosterom, zijn vader is Jaap Oosterom en zijn moeder Annie 
de Bruin, vandaar de vergissing. Wij zullen dat nu niet meer 
vergeten, want we horen iedereen bij de juiste naam te 
noemen.  

 

Braderie.  

Ook dit jaar zullen we als "Golderake" weer present zijn op 
de Braderie, die wordt gehouden op zaterdag 28 september 
a.s.  

Het thema op onze stand zal zijn "Op en om de boerderij".  

Natuurlijk hebben we voor het inrichten van de stand 
materiaal nodig dat betrekking heeft op het boerenleven van 
vroeger. En dan denken we aan foto' s, gereedschappen en 
gebruiksartikelen.  

>> 
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Indien U iets heeft of meent te hebben, neem dan contact met 
ons op. U kunt dan niet alleen bij de bestuursleden terecht, 
maar ook (en daar zijn we erg blij mee) bij een van onze 
leden, n.l. Tini Twigt. U weet wel, van autobedrijf "De 
Waal". Zij heeft aangeboden te willen helpen bij het 
inrichten van de stand; haar telefoonnummer is: 374506.  

 

 

Van de commissie oude ambachten en 
gereedschappen.  
Zelf ben ik timmerman/ meubelmaker en daardoor 
natuurlijk geïnteresseerd in gereedschap. De interesse voor 
oud gereedschap is begonnen toen ik een keer een blokschaaf 
van hoge ouderdom kreeg. Daarmee kwam het idee om oud 
gereedschap te gaan verzamelen. De verzameling groeide 
snel, want bijna iedereen heeft wel wat. Elk stukje 
gereedschap heeft zijn eigen leven gehad en in sommige 
stukken gereedschap zijn wel 3 verschillende initialen 
aangebracht en dan blijkt vaak dat het al drie generaties lang 
in gebruik is. Op oude foto's zijn nog mensen aan het werk 
met dergelijke voorwerpen.  

Bij de oprichting van "Golderake" is er ook een commissie 
gevormd voor de oude ambachten; daar heb ik mij voor 
aangemeld en ben daarna met nog meer ijver aan het 
verzamelen geslagen.  
Een van onze leden, Arie Kleibeuker, kwam bij me met de 
mededeling dat zijn vader ook nog "wat oude rommel" had. 
Bij het bekijken, bleek het prachtig beitelmateriaal van voor 
1900 te zijn waar ook nog initialen van de gebruikers in 
stonden. Zo ziet U dat "oude rommel" na het verwijderen 
van roest en vuil nog prachtig gereedschap is, en interessant 
om te bekijken.  

>> 
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Onze commissie, die uit twee personen bestaat, kan best nog 
worden uitgebreid met leden, die ook geïnteresseerd zijn in 
dit onderwerp.  
Wij zoeken niet alleen oude gereedschappen, maar ook 
andere gebruiksvoorwerpen, zijn welkom. Ook foto's van 
ambachtslieden, die aan het werk zijn, zijn natuurlijk 
prachtige objecten voor verder onderzoek. En denk niet te 
snel "dat is toch niets", want het kleinste en schijnbaar 
onbenulligste voorwerp, kan interessant zijn. Vooral wanneer 
bekend is, waarvoor en door wie het is gebruikt.  
Het kastje, dat aan het gemeentehuis heeft gehangen en 
waarover U wellicht al eerder iets las, ben ik op dit moment 
aan het restaureren. Bi j het afkrabben van oude verf lagen  
kwamen er nog oude 19e eeuwse sjabloonletters te voorschijn 
en mede met behulp van oude foto's uit 1902 hebben we 
kunnen constateren dat er "Huwelijksafkondiging" op heeft 
gestaan, alleen was dat met een aantal verflagen bedekt.  
Tot voor ongeveer tien jaar was het nog verplicht om tien 
dagen voor een huwelijk, daar, in het openbaar, mededeling 
van te doen; een afschrift van de ondertrouwakte hing dan in 
dat kastje.  
Na restauratie van het kastje en natuurlijk ook van het 
gemeentehuis, hopen we het weer te mogen ophangen en 
misschien kan het dan dienst doen om mededelingen van 
"Golderake" in te hangen.  
Maarten Vos jr.,  
Grutto 16, 2831 XK 
GOUDERAK Tel.: 373306.  
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In gesprek met mevrouw van Herk-Bos.  
In haar woning aan de Groene Wetering, die een prachtig 
uitzicht biedt over de Krimpenerwaard , heb ik een lang 
gesprek met mevrouw van Herk, bij velen op Gouderak beter 
bekend als juffrouw Bos; zij is nu één van de oudste leden van 
"Golderake".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> 

 
 

Mevrouw van Herk-Bos op haar praatstoel in haar woning aan 
de Groene Wetering. 
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Op 5 oktober 1909 werd zij geboren als Lien Bos, dochter van 
een slager in de Lijsterstraat te Utrecht.  

"Ja, ik ben een echte Utrechtse". En inderdaad, hoewel ze 
niet vergeet om aan het einde van een woord, waar die hoort 
te staan, de ‘t’  uit te spreken, kan je nog wel horen dat ze 
niet uit Gouderak, Amsterdam of Rotterdam, maar uit het 
midden des lands komt.  

Ze vertelt dat ze op een zgn. "klompenschool " in de 
Waterstraat naar school ging.  

En eigenlijk is ze nooit meer van school afgekomen, want 
praten met mevrouw van Herk, is praten over school, haar 
kinderen en weer over school. Ik ben op bezoek bij een 
schooljuffrouw in hart en nieren. Die, zoals ze zelf zegt, na de 
vakanties weer ging leven als ze de gang in kwam en de lucht 
van school weer rook.  

Mevrouw van Herk vertelt:  

"In juni 1930 ben ik geslaagd op de kweekschool "Rehoboth" 
in Utrecht als onderwijzeres. Dat was in een tijd dat er teveel 
onderwijzers en onderwijzeressen waren en daarom viel het 
niet mee om een aanstelling te krijgen. Het lukte wel, als je 
een kruiwagen had, maar die had ik niet.  

In juli kon ik echter toch aan de slag in Vreeswijk, maar wel 
als kwekeling, terwij1 ik toch mijn akte had. Ze mochten 
echter geen leerkracht in vaste dienst aanstellen, omdat ze 
niet voldoende leerlingen hadden.  

Ik ontving F 25,00 in de maand, maar dat betaalde het 
bestuur zelf. Het was voor mij echter wel fijn, want ik had 
een eigen klas en wanneer je dan solliciteerde kon je een 
proefles geven in je eigen klas.  
 

>> 
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>> 

 
Juffrouw Bos met meester Nooteboom in haar klas 

omstreeks 1933. 
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Voor die F 25,00 per maand moest ik wel op een tweedehands 
fiets van F 2,50 een uur heen en een uur terug fietsen.  

Eigenlijk was ik graag naar de Veluwe gegaan maar daar 
werd ik gewogen en te licht bevonden. Ik heb gesolliciteerd 
bij een school in het buurtschap de Valk bij Lunteren. Daar 
was ene de Vries hoofdonderwijzer. Toen ik later op Goude-
rak kwam, hoorde ik dat zijn vader onderwijzer was geweest 
op de openbare lagere school in Gouderak. 

Proefles moest ik geven op een grote school in Lunteren, 
tegelijk met een klasgenote van mij van de kweekschool en 
die ontmoette ik al op het station in Utrecht.  

Toen ik haar zag lopen, dacht ik bij de sollicitatie een voor-
sprong op haar te hebben want ze was erg modern gekleed 
met een paraplu onder haar arm. Ik dacht zelfs “Nou ik ben 
veel beter dan jij “. Ja, zo dacht je toen nog. Het liep echter 
allemaal anders.  

Toen ik na de proefles bij het bestuur moest komen, vroegen 
ze aan mij, wat ik de kinderen zou leren. Ik zei: “lezen, 
schrijven en rekenen”. Dat was niet het juiste antwoord:  

ik had een meer godsdienstig antwoord moeten geven!   

Daarna kreeg ik al spoedig een tijdelijke aanstelling in 
Kockengen. Dat was een aanstelling voor een jaar, dus ik 
moest blijven solliciteren. Een van mijn taken daar op die 
school in Kockengen was om aan kinderen in de eerste klas 
schrijfonderwijs te geven. Het bleek dat ze daar alleen maar 
met potlood schreven en niet met inkt.  

Op mijn aandringen werden er door de timmerman gaten in 
de banken gemaakt voor het aanbrengen van inktpotten, 
zodat ik de kinderen kon leren schrijven met pen en inkt.  

Toen het jaar om was kon ik nog een jaar blijven maar ik 
had daar geen eigen lokaal en dat vond ik niet prettig.  

>> 
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Ik las toen een advertentie dat er in Gouderak, bij Gouda, 
een onderwijzeres werd gevraagd. Daar heb ik toen, mede 
op aanbeveling van een kennis, die meester Nooteboom 
kende, op gesolliciteerd.  

Voor die betrekking moest ik eerst een proefles geven voor 
meester Nooteboom, die toen hoofdonderwijzer was in 
Gouderak. Hij kwam daarvoor naar de school in Kockengen 
in gezelschap van Simon Tom, die voorzitter was van het 
schoolbestuur.  

Simon Tom kwam pas halverwege de proefles, want hij moest 
eerst “nog wat zaken doen” in Koekengen.  

Dat was op maandag 5 oktober 1931, precies op mijn 
verjaardag en de donderdag daarop moest ik ook nog een 
proefles geven in Gouderak.  

Ik was nog nooit in Gouderak geweest, wist alleen dat het bij 
Gouda lag, waar ik ook nog nooit was geweest.  

Met de trein ging ik van Utrecht naar Gouda en ze zullen me 
wel verteld hebben dat ik de Kleiweg af moest lopen om bij de 
bussen te komen, die toen nog achter de Waag stonden. De 
buschauffeur die ik trof bleek achteraf Dirk van Halem te 
zijn en tegen hem vertelde ik dat ik naar de Christelijke 
School in Gouderak moest en dat ik daar om 1 uur moest 
zijn. “Nou dat treft U juffrouw, daar zijn we om twaalf uur 
en dan heeft U nog een uur om alles op Gouderak te bekijken 
en dat heeft U wel nodig”, zei hij tegen mij. wist ik veel. Toen 
we eenmaal op de dijk reden, wist ik niet wat ik zag. Bij ons 
in Utrecht was alles vlak en toen met die bus bovenop de dijk 
en onderaan de dijk stonden ook nog huizen!  

De proefles moest ik geven voor het hele bestuur. Daar zaten 
toen in: Machiel van Dam, Maarten van Dam, Bregman, 
Marinus van Herk, Simon Tom en meester Nooteboom.  

Na afloop gingen we thee drinken bij meester Nooteboom en 
daar werd me direct een papier voorgelegd om te tekenen.  

>> 
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Dat ontlokte bij bestuurslid Bregman de opmerking aan het 
adres van meester Nooteboom: “Dan mag je eerst wel aan de 
juffrouw vragen of ze wil”. Waarop meester Nooteboom 
opmerkte: “Natuurlijk, anders had ze niet gesolliciteerd”!  

Ik begon op 1 januari 1932 gelijk met meester Kloet en we 
gingen ook samen in de kost bij Poe Verstoep. Die woonde 
toen op Dorpsstraat 42, dat is het huis naast “Hapsikee”. 
Kloet en ik mochten niet te lang bij elkaar op de kamer zitten, 
want daar werden dan aanmerkingen over gemaakt door Poe 
Verstoep. Dat was de grootmoeder van Janus, Jan en Maas 
Verstoep, die nu nog hier op Gouderak wonen.  

Ook moest ik het haakje op de deur doen en zelf deed ze een 
doekje in het sleutelgat. Ja, dat was toen zo.  

Maar als Kloet op het orgel speelde en ik zong erbij dan vond 
ze dat wel prachtig en later werd er ook niets meer van 
gezegd als we bij elkaar zaten te praten.  

Later, toen ik getrouwd was, hebben we met ons gezin jaren 
in datzelfde huis gewoond.  

Van meester Nooteboom heb ik, als jonge onderwijzeres, veel 
geleerd. Hij was heel precies en aarzelde niet om je te 
vertellen wat niet goed was. Hij wilde op school orde en 
regelmaat en daar moest ook het personeel op toe zien. Zo 
moesten op de gang de klompen netjes achter de zwarte 
streep staan, de jassen op de onderste haken en de mutsen en 
petten op de haak erboven. En als de school dan aan was 
moest een van de leerlingen naar de gang om te kijken of alles 
in orde was. Van hem moest ik ook de schriften met rode inkt 
gaan nakijken, terwijl ik in Kockengen gewend was dat met 
potlood te doen.  

Al spoedig kwam echter meester Mouw als hoofd. Met hem 
kon ik ook heel goed opschieten ondanks het feit dat hij veel 
stijver was dan Nooteboom.  

>> 
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Het was voor mij wel een hele overgang vanuit de stad naar 
het platteland en ook vond ik het toen een groot verschil 
tussen Kockengen en Gouderak.  

Nu zou ik niet meer van Gouderak af willen, maar na een 
half jaar had ik wel terug willen kruipen naar Kockengen. 
Daar vond ik het toen veel gemoedelijker en de mensen wat 
vriendelijker.  

Hier werd ik bv. in de kerk regelmatig opgejaagd omdat ik 
op de stoel van een ander zat. Toen ik dat aan Simon Tom 
vertelde mocht ik in de domineesbank zitten.  

Toen ik eenmaal bij de mensen thuis kwam ging ik me hier 
op Gouderak ook thuis voelen. En al spoedig kreeg ik 
verkering en in 1940, kort voor de oorlog, ben ik met Leen 
van Herk getrouwd. Als ik toen had geweten dat spoedig de 
oorlog zou uitbreken, had ik dat waarschijnlijk niet gedaan. 
Die oorlogsjaren zijn heel moeilijk geweest. Direct na mijn 
trouwen ben ik gestopt als onderwijzeres. Dat moest toen en 
in het bijzonder van mijn schoonvader, die ook nog in het 
schoolbestuur zat.  

In 1942 werd onze oudste zoon Ries geboren en daarna ging 
het aan de lopende band. In tien jaar tijd kreeg ik 9 kinderen, 
vijf zoons en vier dochters. Ja, ook al zou ik de 
mogelijkheden van nu hebben gehad, dan nog hadden we 
zo'n groot gezin gekregen. Niet één van de kinderen was 
ongewenst. Voor mijn trouwen moet ik al hebben gezegd, dat 
ik een groot gezin wilde.  

Toch was het voor mij ook moeilijk, want ik kon op 
huishoudelijk gebied eigenlijk niets. Daar ben ik ook een 
echte "hals" in. De eerste aardappels die ik heb gekookt, daar 
keek ik naar toen ze op tafel stonden met de gedachte: "Heb 
ik dat gedaan"?  

 

>> 
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Ik kocht ook een paar klompen. Toen mijn moeder die zag, 
vroeg ze "Wat moet je daar nou mee?" "Nou ik moet de 
buitenboel toch doen." was mijn antwoord.  

Mijn moeder was zo' n echte stadse en die zei:" Al loopt heel 
Gouderak op klompen, dan hoef jij dat toch nog niet te 
doen".  

Later ben ik als mevrouw van Herk, nog vanaf '54 tot '74 
onderwijzeres geweest aan de school aan de Lageweg in 
Ouderkerk aan den IJssel. Dat is dus de langste periode dat 
ik aan een school verbonden ben geweest. Ook al gebeurde 
dit, omdat mijn man arbeidsongeschikt was geworden, toch 
heb ik daar met veel plezier gewerkt.  

Mijn gezin heeft daar nooit onder geleden; dat is later door 
mijn oudste zoon Ries bij mijn afscheid in Ouderkerk in een 
toespraak bevestigd. Hij zei toen: "We hebben nooit gemerkt 
dat mijn moeder voor de klas stond".  

Thuis moest ik ook wel vaak de schooljuffrouw spelen, want 
we hebben onze kinderen zoveel mogelijk laten leren en dat 
ging bij de een wel eens wat meer van harte dan bij de ander. 
Een van mijn zoons moest ik nog wel eens van het voetbalveld 
halen om bv. Franse woordjes te leren.  

Nadat ik in Ouderkerk afscheid had genomen in 1974, ben ik 
daar later nog wel eens ingevallen. Maar toen mijn man in 
1975 is overleden  vond ik het wel genoeg.  

Zo kwam er een einde aan de onderwijscarrière van Lien Bos, 
die vroeger als meisje al naar binnen ging als ze bij het 
schooltje spelen op straat, geen juffrouw mocht zijn.  

Dirk van Dam.  
 
 
 
 
 

 



-22- 
 
 
Poëzieperikelen.  
Toen een aantal jaren geleden een oude dorpsgenote was 
overleden, kreeg ik bij wijze van herinnering haar oude 
poëziealbum toegestuurd.  
Daar was ik echt mee in mijn schik, want zoals meer mensen 
hou ik van oude dingen, nostalgie, of hoe dat ook genoemd 
wordt.  
De eerste datum die erin staat is uit 1918. Het was het 
poëziealbum van wijlen Neeltje Vogelaar.  
Elke oud-Gouderakker weet wie dat was. Zij was wat men 
noemt een echte dorpsfiguur.  
Haar huisje, middenin het dorp tegenover het toenmalige 
postkantoor (nu "Dorkas-vestiging")  stond op de 
monumentenlijst, maar moest helaas door de gifaffaire 
worden afgebroken.  
Zij werkte jaren op het Gemeentehuis, dat zij schoonhield en 
waar ze de koffie verzorgde. Zij heeft mij wel eens verteld, 
dat als het gemeentehuis een schoonmaakbeurt kreeg, de tafel 
van de raadszaal op z'n kop werd gezet, zodat de 22 poten 
gewreven konden worden. Wat een klus zal dat zijn geweest.  

Haar grootvader was de oude Gerrit Stigter, die de laatste 
dorpsomroeper van Gouderak is geweest. Ik heb nog wel eens 
een oude foto van hem gezien bij Neeltje. Wij bekeken nog al 
eens oude foto's bij haar en ze wist precies wie het allemaal 
geweest waren, zelfs van jaren her. Toen kwam ook een keer 
dat oude poëziealbum tevoorschijn.  

Zij was daar erg trots op, want lang niet iedereen had er een, 
en zij wel. Er staat zelfs nog "poesie" op, en er komen veel 
namen in voor van oud-Gouderakkers en natuurlijk haar 
familie. Haar moeder heeft er zelfs tweemaal in geschreven en 
wel op dezelfde datum: 18 maart 1918.  

 

>> 
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Er zitten wel tien bladzijden tussen. Bij de eerste staan de 
datums na haar moeder op 26/2 1918, 28/2 1918, dat is dus 
terug in de tijd. Hoe of waarom ze dat gedaan hebben, weet ik 
niet, maar het staat er wel. Op het schutblad, staat het versje 
wat in elk poëziealbum staat met de naam en geboorteplaats 
en de datum: 22 februari. Neeltje was op 21 januari jarig, zij 
heeft dit album dus niet voor haar verjaardag gekregen. De 
eerste mensen, die erin schreven, waren ook heel bekende 
Gouderakkers: mevrouw van Dam en J.C.van Dam, 'buren' 
staat erbij. Dat moeten dan de ouders van Frans van Dam 
zijn geweest, die toen een kruidenierszaak in de Dorpsstraat 
hadden.  

Verder staan er drie dames na elkaar met dezelfde 
achternaam in: Maria, Neeltje en Saartje Vleggeert; 'je 
vriendin' staat er bij de laatste.  

Dan een nicht en neef uit Berkenwoude: Aafje en 
J.C.Benschop. Nog een liefhebbende tante Maria uit 
Berkenwoude, wellicht de moeder van de nicht en neef.  

Ik zal niet alles opnoemen, maar er nog een paar namen 
uitlichten, die voor de meeste mensen nog wel bekend zijn. 
Dat zijn o.a. Neeltje Kasbergen, Aagje Karreman, Maria de 
Jong, Betje Kok, Antonie Kok, Saartje van Herk, Elisabeth 
Loendersloot, A.Rijkaart-Vis, G.P. Blanken Wd.en Antoon 
Blanken (mannen schreven er ook in, toen al); verder nog, 
Mien Spoormaker, C.Blom, dat was zeker tante Keetje van de 
gezusters Blom uit de winkel waar nu Teus Tom in zit en nog 
ene Barbara de Bode. Al die mensen hebben geschreven 
tussen 1918 en 1929.  

Dan wordt er een hele tijd niets geschreven tot aan 1945. Er 
schrijven dan nog twee zusjes:  

Jopie en Celia Droog, de tweeling van Bas Droog en Dirkje 
Droog-de Jong. De allerlaatste schrijfster ben ik zelf geweest 
in 1980.  

>> 
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De versjes zijn niet zoveel veranderd als ik naar mijn 
poëziealbum kijk. De plaatjes zijn wel veranderd: er zijn hele 
mooie bij met zijden bloemetjes, veel duifjes en meisjes met 
bloemenkransjes. Ook wordt veel fluweel gebruikt en zijn er 
viooltjes en zelfs een meisje met vleugeltjes, kortom heel 
schattig.  

Er staat een heel mooi handschrift in, zelf kan ik dat niét zo 
mooi en daarom wil ik het hierbij graag laten afdrukken.  

Ik heb dit album al vele malen door gebladerd en vind het 
steeds weer leuk. Door al die namen, gaan de mensen weer 
voor je leven. Ik ben erg blij dat ik dit poëziealbum in mijn 
bezit gekregen heb. 

Als er nog mensen zijn die een oud poëziealbum hebben, en 
daar iemand anders in willen laten kijken, dan zou ik graag 
diegene willen zijn!  

Corrie Vos, 

Grutto 16. 

telefoon 373306 
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Bij de foto op de voorpagina.  
Op de voorpagina staat een foto van de watermolen "De Drie 
Gebroeders" aan het Middelblok.  

Deze molen werd in 1869 gebouwd door de drie broers 
Willem, Cornelis en Pieter Vlasvelders afkomstig uit 
Hazerswoude.  

Tot omstreeks 1912 heeft de molen als windmolen dienst 
gedaan om de polder te bemalen. De laatste windmolenaar 
was Janus van Vliet.  

Daarna zijn de wieken en de rieten bovenbouw er af gesloopt 
en is er in de romp een dieselmotor geplaatst. Zo heeft hij tot 
begin jaren vijftig dienst gedaan als watermolen. De laatste 
machinist was Kok en deze had tevens een boerenbedrijfje 
wat er naast stond. Daarna is ook de kolk gedempt en de 
romp van de molen doet tegenwoordig dienst als woonhuis 
van de familie Verhagen.  
 
 

Opbergen bulletins.  
Wij kunnen ons voorstellen dat U de bulletins, die onze 
vereniging uitgeeft, wilt bewaren. Wij hebben voor U gezocht 
naar een geschikte opbergband en gevonden.  

U kunt bij onze vereniging zo'n band bestellen voor F 15,00. 
Indien U er inlichtingen over wilt hebben of er een bestellen 
dan kunt U contact opnemen met ons bestuurslid Ria den 
Hertog.  

Haar adres en telefoonnummer staan voor in dit bulletin.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


