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In memoriam. 
 
Ook deze keer moeten we weer melding maken van het 
overlijden van vier van onze leden.  
 
Op 27 januari j.l. overleed op 87-jarige leeftijd 
 

Jan Heuvelman 
 
Afkomstig van Stolwijkersluis heeft de heer Heuvelman 
vele jaren in de Staringhlaan op no. 45 en later op no. 4 
gewoond. 
Vooral binnen het kerkelijk leven en de woningbouw-
vereniging heeft hij zich in die jaren verdienstelijk 
gemaakt. 
Enige jaren geleden is hij met zijn vrouw verhuisd naar 
Krimpen aan den IJssel en daar is hij ook overleden. 
 
 
Op 31 januari j.l. overleed op 83-jarige leeftijd 
 

Arie Teunis den Ouden 
 
Niet veel Gouderakkers zullen zich Arie den Ouden nog 
herinneren, maar uw voorzitter herinnert zich hem nog 
heel goed. Arie was getrouwd met Leentje Verboom, de 
oudste dochter van metselaar Kobus Verboom. En na hun 
huwelijk, in 1943, hebben zij een aantal jaren gewoond aan 
de Dorpsstraat, in het huis naast de garage van dokter 
Bouman. Later zijn ze naar Krimpen aan den IJssel 
verhuisd, maar Gouderak bleef bij Arie en Leentje in de 
belangstelling staan. 
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Op 14 april overleed na een lang ziekbed en veel te jong op 
54-jarige leeftijd, 
 

Carla van Leeuwen. 
 
Velen zullen zich Carla herinneren als een vrolijke en 
spontane vrouw die altijd voor iedereen klaar stond die dat 
nodig had.   
Maar langzaam werd haar, eens zo sterke, lichaam gesloopt 
door een fatale spierziekte. 
 
 
Op 18 april overleed op 77-jarige leeftijd, 
 

Willem Hoogendoorn 
 
Gewoond hebbend aan Middelblok 13 als veehouder en 
later op nr. 145. 
De heer Hoogendoorn was een trouw lid van onze 
vereniging, samen met zijn vrouw bezocht hij onze 
bijeenkomsten en ze gingen regelmatig mee met de 
excursies. 
Ondanks zijn ziekte was hij in september 2002 met zijn 
vrouw aanwezig op de braderie en genoot zichtbaar van het 
door ons georganiseerde “boelhuis”. 
Wij zijn verdrietig om zijn heengaan en zullen zijn 
vriendelijkheid missen. 
 
 
Alle nabestaanden wensen wij kracht toe het verlies te 
dragen en de nagedachtenis aan de overledenen zullen wij 
in hoge ere houden. 

Dat zij rusten in vrede. 
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In gesprek met Huig van der Vlist. 
(87 jaar maar nog steeds een “druk baasje”) 
 
Han Boevé en ondergetekende hadden afgesproken met de 
heer van der Vlist dat wij om 14.00 uur bij hem zouden zijn 
om over zijn lange werkzame leven te praten. Maar hij was 
het glad  vergeten en zat al weer in zijn Atlas-kraan om 
voor een klant palen uit een sloot te halen! 
 
Maar hij ging toch met ons in gesprek en vertelde ons over 
zijn leven. 
Op 23 oktober 1915 is Huig als boerenzoon in de 
Achterbroek geboren. Hij bezocht zes jaar lang de lagere 
school te Berkenwoude en dat betekende, met zijn 
buurtgenootjes, ’s morgens een uur lopend op klompen 
heen en ’s middags een uur terug. Alleen werd het dan wel 
eens wat langer want dan werd er onderweg slootje 
gesprongen en kattenkwaad uitgehaald. 
Na de lagere school bezocht hij nog twee jaar, twee keer per 
week, een landbouwcursus en ook nog een winter twee keer 
in de week een boekhoudcursus. Dat komt hem nu goed van 
pas want hij doet zijn financiën nog steeds zelf. En dat is 
geen kleinigheid, want er is  veel bedrijvigheid van kranen, 
auto’s en containers rond zijn boerenerf. 
 
Over zijn jeugd vertelt hij nog dat ze elke zondag met zo’n 
twintig mensen vanuit de Achterbroek, over het pad van 
Henk Verkaik, naar de kerk in Gouderak liepen en door de 
week met de jeugd naar de catechisatie. 
 
In 1936 trouwde Huig met Mijntje de Jong uit Ouderkerk 
aan den IJssel en in 1937 kwamen ze op de boerderij aan 
het Middelblok te Gouderak wonen. 

>>> 
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Op de topgevel van de boerderij heeft hij toen door schilder 
Rook de naam “Zeldenrust” laten zetten omdat ze altijd 
rusteloos bezig waren. 
Ze molken 26 koeien en konden daarvan leven, maar toen 
de zoons groter werden is het loonwerkersbedrijf opgestart,  
het boerenbedrijf langzaam afgebouwd en dat is in 1970 
helemaal gestopt.   
Verder was Huig ook nog “Berenboer”. Hij had negen 
beren  (mannelijke varkens). Op verzoek van de boeren 
ging hij, met in z’n aanhanger een beer, op stap om de 
zeugen te laten dekken. Dag en nacht was hij op pad, niets 
was hem te veel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huig, 
zoals we hem 
kennen, o.a. 
met z’n 
onafscheidelijke 
mobiele 
telefoon. 
 
 
 
 
>>> 
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Naast Huig z’n stoel staat een bak waarin hij telkens zijn 
tabakssap spuwt en daarom vroegen wij hem hoe lang hij al 
pruimt. 
Toen hij veertien jaar oud was kreeg hij van de daggelder 
van zijn vader een plukje tabak. Van een ander leerde hij 
pijp roken en later ook nog sigaren. Maar vanaf z’n 22e 
jaar pruimt hij twee pakjes shag per week Dat zijn er 
honderd per jaar en dat maal 65 jaar is tot nu toe al 6500 
pakjes. En hij vindt het nog altijd lekker!  
Op onze vraag hoe hij in de oorlog aan pruimtabak kwam, 
vertelde van der Vlist dat hij toen “Belzenshag” had. Een 
schipper bracht dat uit België voor hem mee. Later kocht 
hij ze van Parlevinker Jaap Markus en nu brengt Jan 
Boerefijn de shag bij hem thuis. 
 
Het woord  “OORLOG” is gevallen en dan komt het 
gesprek pas echt op gang. Dat was de spannendste en meest 
bewogen periode uit zijn leven. Iedere nacht was hij met 
zijn bootje op de IJssel te vinden bij de voorbij varende 
schippers. Met hen ruilde hij boter en kaas voor 
aardappelen en tarwe. Hij weet nog altijd de naam van Jan 
Kamsteeg, een rietschipper, te noemen. 
De kaas en boter haalde hij bij boeren in de Achterbroek 
en gaf aan hen de aardappelen en de tarwe in ruil. Als hij ’s 
nachts de goederen van de schippers had overgenomen 
werden deze met een man of vier in de schuren bij van der 
Vlist gelost. Daar lagen ook zijn eigen aardappels 
opgeslagen. Op een kwade dag kwam er een controleur bij 
hem langs, die merkte op dat die mooie eigenheimers nooit 
van eigen teelt konden zijn maar van een clandestiene 
handel. 
Huig zei dat hij dat maar eens moest bewijzen “en toen 
droop de man af”, vertelt hij, nog lachend nagenietend. 

>>> 
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Er was wel gevaar aan die nachtelijke tochten verbonden, 
want eens hoorde van der Vlist op de Moordrechtse dijk 
een nachtwacht op zijn spijkerschoenen aankomen. Hij 
dook met z’n bootje achter een schip bij de zelling van 
Verstoep en ging languit liggen. De kogels vlogen over hem 
heen. 
 
Zelf heeft Huig niet in het verzet gezeten maar hij heeft ze 
altijd voorzien van eten. Via Henk Verkaik leverde hij eten 
aan de verzetslieden in Berkenwoude. Ook zorgde hij 
samen met Jan Pols e.a. voor vlees en aardappelen voor de 
zwarte gaarkeuken in Gouderak. 
 
Als het donker werd begon het slachten van koeien, 
varkens en schapen in de schuur bij van der Vlist. Eerst 
door Janus Duran, die knecht was bij slager van der Perk. 
Maar later heeft hij zelf ook nog wel geslacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De eerste luxe auto van Huig van der Vlist.                          >>> 
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Door verraad kwam de S.S. een keer op bezoek, alles werd 
doorzocht.  
Maar wij zaten met vijf man waaronder Gert Heuvelman van 
de Nieuwe Werf, verstopt in de schuur achter een geheim luik 
onder het hooi. Onverrichter zake zijn de Duitsers weer 
vertrokken, zegt Huig met voldoening. 
 
Na drie kwartier praten begint van der Vlist wat onrustig 
te worden, het heeft lang genoeg geduurd, er wacht nog een 
“klussie”. Daarom nemen we afscheid van deze krasse baas 
die weer in zijn vertrouwde Atlaskraan kruipt om aan het 
werk te gaan.    “ZELDENRUST” is de juiste naam. 
Huig, hartelijk bedankt dat je even tijd voor ons wilde 
vrijmaken om over je druk bezette leven te vertellen. Het 
ga je goed.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Huig op z’n meest vertrouwde plaats, de Atlas kraan. 
 
Corrie Loendersloot-de Leede en Han Boevé. 
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Goed gedaan. 
 
Restauratie veerhuis. 
 
Na de restauratie van z’n eigen woning, het grote witte 
pand aan de IJsselkant bij het veer, heeft de eigenaar van 
beide panden de heer Fransen, ook het oude Veerhuis 
geheel laten restaureren en het wordt thans bewoond door 
zijn dochter. 
In het Streekarchief te Schoonhoven zijn wij op zoek 
gegaan naar de historie van dit huis. En wij vonden daar 
zowel het bestek als de bouwtekening, de begroting en de 
akte van aanbesteding. 
En uit die gegevens kwam het volgende naar voren. 

Het huis is in 1867, in opdracht van de Gemeente 
Gouderak, gebouwd ter vervanging van een 
bestaand veerhuis. 
Door architect Koorevaar uit Gouda werd een 
bestek met begroting opgesteld voor dit huis en de 
kosten werden door hem begroot op fl. 1433,00. 
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Tekening van de voorgevel. 
 
Er werd een aantal aannemers gevraagd prijs op te geven 
en op 5 april 1867 vond de aanbesteding plaats. 
Hier onder volgt de volledige tekst in z’n oorspronkelijke 
vorm van het proces-verbaal van aanbesteding.  
  

Proces Verbaal van Aanbesteding 
  

In het jaar achttienhonderd zeven en zestig den vijfde van 
de maand April des voormiddags ten elf ure zijn wij 
Burgemeester en Wethouders der Gemeente Gouderak 
overgegaan tot de opening der inschrijvingsbiljetten welke 
tot uitvoering der hiervoor omschreven werken zijn 
ingeleverd. 
Bij de opening des bus bleek dat waren ingekomen drie 
behoorlijk gesloten inschrijvingsbiljetten welke geopend 
zijnde is bevonden  dat was ingeschreven door;      >>> 
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Cornelis Ooms Cz te Gouderak voor ene som van dertien 
honderd veertig Gulden. 
 Jan de Bruijn te Gouderak voor ene som van 
elfonderd negentig Gulden. 

En Arie Scheijgrond te Gouderak voor ene som van 
elfhonderd vier en vijftig Gulden. 
En dat Arie Scheijgrond Mr Timmerman te Gouderak 
alzoo de minst inschrijvende en mitsdien, behoudens nadere 
goedkeuring van den Gemeenteraad, aannemer van het 
bedoelde werk is. 
Genoemde Arie Scheijgrond alhier mede tegenwoordig, 
verklaarde de hiervoor omschreven werkzaamheden op de 
voorwaarden en bepalingen in het voorstaande bestek 
omschreven te zullen verrichten voor de som van elfhonderd 
vier en vijftig Gulden, belovende zich in alles naar den 
inhoud van dat bestek te zullen gedragen. 
Voor de rigtige vervulling deze verbintenis zijn door 
genoemde Arie Scheijgrond tot zijn borgen gesteld Willem 
Groenendijk Mr Smid en Willem Radder Mr Verver beiden 
wonende te Gouderak, die alhier mede tegenwoordig, 
verklaarden zich hoofdelijk en onder afstand van alle 
voorregten in regten bekend, te stellen het borgen van 
genoemde Arie Scheijgrond tot meerdere zekerheid voor de 
stipte uitvoering der bedoelde werkzaamheden en de 
getrouwe nakoming der gestelde voorwaarden, met de 
inhoud waarvan zij verklaarden tot hun voldoende 
genoegen bekend te zijn. 

>>> 
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En is hiervan dit Proces Verbaal opgemaakt hetwelke na 
voorlezing door ons met den Aannemer en de borgen is 
getekend. 
De Aannemer.                                  De Burgemeester 
A. Scheijgrond                                   M. Bron 
 
De Borgen                              De Wthouder Loco Secr. 
W. Groenendijk                                   Joh. Smits 
W. Radder 
 
 
Toen we de tekeningen zagen viel ons vooral het gebogen 
dakspant op en we wilden wel eens weten of dat dakspant 
na honderd en veertig jaar nog altijd aanwezig was. 
Samen met de heer en mevrouw Fransen hebben we het 
gerestaureerde huis bekeken en boven hebben we een foto 
gemaakt van het dakspant dat inderdaad nog aanwezig was 
zoals het destijds is aangebracht door Aannemer 
Scheijgrond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
>>>  
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Omdat we de vorm van het spant niet alledaags vonden 
hebben we uitgezocht wat dit voor een spant is en of dit veel  
is of wordt toegepast. 
 
In het bestek van het Veerhuis dat in 1867 is gebouwd staat 
voor de kap omschreven  

“OP dezen zolder te stellen de kap bestaande uit 3 
kapschinkels van Noordsche 4 duims / deelen dubbele 
dikte / de koningstijl, hanenbalk en blokkeels van 
dennen 10 bij 16 duim. 
De muurplaten   dennen    8  bij 17 duim 
De gordingen     dennen   10 bij 13 duim   
De nok               dennen    10 bij 10 duim. 
Dakbeschot van dennen 2 ½  duims deelen behoorlijk 
met vaste ploegen geploegd en van waterhollen te 
voorzien. 
De tengels van 19 bij 50 streep. 
De panlatten van greenen enkele latten. 
Het platje van 39 streeps met de gevorderde leggers, 
slapers, vleugelstukken en lijstje                             >>>. 
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Het gaat er niet om het gedeelte betreffende de kap geheel 
over te schrijven, echter wel het woordgebruik te tonen en 
het vakjargon welke in de bouwkunde destijds werd 
gebruikt. 
De dakspanten die zijn toegepast zijn van het type 
“Philibert-Kap”. 
Deze kappen danken haar naam aan de Franse architect 
Philibert de l’Orme, die ze in het begin van de 16e eeuw 
voor het eerst toepaste en wel voor gebogen dakvlakken. 
In Frankrijk hebben ze echter een beperkte toepassing 
gehad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>>> 
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Philibert de l’Orme (1512-1577), bouwmeester te Lyon en 
bouwkundig raadsman van koning Henri II van Frankrijk, 
ontwikkelde in 1561 een houten boogspant. 
Dat werd samengesteld van korte planken, ca 1,3 meter 
lang met de hoogte in de spantrichting, in de vorm van een 
cirkelsegment. De afbeelding toont nog eens duidelijk een 
dergelijke kap. 
Het voornaamste constructiedeel van deze kappen bestaat 
uit gebogen benen, de zogenaamde schinkels of schenkels 
(a) – ook wel krommers genoemd - die de functie der 
spantbenen vervullen. 
Deze gebogen benen zijn samengesteld uit korte stukken 
hout, welke in twee of drie lagen op elkaar worden 
gespijkerd, waarbij de stuitnaden in verband verspringen. 
Men kon op deze wijze overspanningen maken tot 15 m. 
Deze spanten werden onder andere toegepast omdat ze 
nauwelijks een zijdelingse horizontale drukkrachten de 
zogenaamde “spatkrachten” veroorzaken, in tegenstelling 
tot de andere gangbare spanten. 
 
In Frankrijk hebben ze echter een beperkte toepassing 
gehad. De wedergeboorte van de spanten “a la Phlibert de 
l’Orme” vond plaats in 1783 bij de bouw van de Halle au 
Ble te Parijs. 
Men paste deze spanten ook toe vanwege de 
materiaalbesparing die men bewerkstelligde. 
 
J.D.Pasteur beschreef onder andere in zijn bouwkundig 
woordenboek in 1850 over de Philibertspanten: 
 

Met veel minder kosten en minder bouwstoffen kan 
men zulke wijde ruimten overspannen, wanneer men 
gebruik maakt van een kapwerk volgens de uitvinding 
eens                                                                        >>> 
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Franschen bouwkundige Philibert de l’Orme 
genaamd, die in de 16de eeuw leefde, en vele zulke 
daken ontworpen en uitgevoerd heeft. 

 
In Nederland werden de oudst bekende Philibert-spanten 
aan het einde van de 17de eeuw toegepast.    
Bij de bouw en verbouw van militaire gebouwen paste de 
genie talrijke malen deze spanten toe. Voorbeelden: 
Manege te Breda (1827), het Markiezenhof te Bergen op 
Zoom(1862) de Cavalleriekazerne te Amsterdam (1863) etc. 
Boerderijen gebouwd tussen 1850 en 1860 werden ook 
nogal eens uitgevoerd met Philibert spanten. 
 
Zo kunnen we vast stellen dat in Gouderak ook in een 
gebouw, in dit geval het Veerhuis, een toch voor Nederland 
niet alledaags spant werd toegepast.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Het veerhuis thans, na de restauratie. 
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De eerste bewoner. 
 
Toen we alles betreffende de bouw van het nieuwe veerhuis 
hadden uitgezocht waren we toch ook wel nieuwsgierig wie de 
eerste bewoners zijn geweest. 
In Schoonhoven in het Streekarchief hebben we de 
raadsverslagen van de gemeenteraad uit die jaren opgezocht 
en daarin hebben we gevonden dat Maarten van Tiggelen in 
die jaren de pachter van het veer Gouderak-Moordrecht was. 
Tijdens de raadsvergadering  van 25 oktober 1867 stelt 
Burgemeester M.Bron aan de raad, die toen bestond uit; J. 
Smits, W. van Dam, C.K. Puts, P. Molenaar, W. van Dorp, A. 
Verkerk en P. Kooy voor, om het veer op diens verzoek weer 
voor twee jaar  te verpachten aan Maarten van Tiggelen voor 
de som van fl. 825,--. Dit wordt goedgekeurd. 
Op 24 december 1869 komt hetzelfde verzoek weer in de raad. 
Maar nu wordt besloten dat Maarten van Tiggelen het 
veerrecht weer kan pachten maar dat hij geen sterke drank 
meer mag tappen in het veerhuis. 
Maarten van Tiggelen komt daar kennelijk tegen in opstand 
want in de daarop volgende vergadering komt dit onderwerp 
weer aan de orde en dan wordt besloten dat hij geen sterke 
drank meer mag tappen, maar dat hij wel op mag treden als 
slijter en de drank alleen nog mag verkopen per fles. In het 
verslag staat; Ned. Kan   
Op 16 november 1870 wordt besloten het veer publiekelijk te 
verpachten. Maar kennelijk kwamer er geen hogere 
biedingen binnen want op de volgende gemeenteraads-
vergadering wordt  besloten het veer weer te verpachten  aan 
Maarten  van Tiggelen voor de  som  van fl. 825.--. 
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De watersnoodtentoonstelling. 
 

Op zaterdag 1 februari j.l. werd in het gehele land de 
watersnoodramp van 1953 herdacht. In ons vorige nummer 
hebben wij daar ook ruime aandacht aan geschonken. 
Tevens hebben wij op de zaterdagen 1 en 8 februari j.l. 
over dit onderwerp een tentoonstelling ingericht in het 
Dorpshuis. 
En we mogen met enige trots zeggen; met groot succes. 
Ruw geschat, want echt tellen was niet mogelijk, hebben 
750 á 800 personen de tentoonstelling bezocht. Het was zo 
nu en dan zelfs iets te druk maar de stemming onder de 
bezoekers was steeds enthousiast en het leek soms  zelfs op 
een reunie wanneer oude bekenden elkaar, daar bij de 
tentoonstelling, na jaren weer eens tegen het lijf liepen. 
We kunnen stellen dat deze tentoonstelling weer een 
hoogtepunt in ons bestaan is geweest.  
 
Ook  de kinderen van de 
twee  lagere scholen  van 
ons Dorp, die de tentoon- 
stelling  hebben  bezocht 
waren enthousiast.  
Ze vonden het interessant  
om te zien  wat er  50 jaar 
geleden, tijdens de  
watersnoodramp,   in 
Gouderak is gebeurd. 
 
En de werkstukken die 
ze    hebben    gemaakt 
over de ramp,  na hun  
bezoek aan de tentoon- 
stelling, waren prachtig. 
                                     >>> 
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Nog enkele foto’s 
van de  
watersnoodtentoon- 
stelling. 
  



-21- 
Jaarvergadering 
 
Op 9 april j.l. werd in het Dorpshuis de jaarlijkse 
ledenvergadering gehouden. 
Voor de pauze werden de huishoudelijke zaken 
afgehandeld die weinig discussie opleverden. 
Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende 
bestuursleden Corrie Loendersloot en Dirk van Dam, 
zonder dat er tegenkandidaten waren gesteld, herkozen. 
In zijn slotwoord deed voorzitter Dirk van Dam een oproep 
aan de leden om activiteiten te ontplooien bij het uitzoeken 
van bepaalde onderwerpen betreffende de historie van ons 
dorp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een blik in de goed gevulde zaal tijdens de jaarvergadering. 
 

>>> 
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Na de pauze werden er enkele films vertoond die in het 
verleden waren gemaakt tijdens evenementen in Gouderak. 
Uit de reacties tijdens de vertoning en na afloop kon 
worden opgemaakt dat dergelijke films altijd blijven 
boeien. 
 
 
Excursie naar Delft 
 
Op zaterdag 10 mei j.l. maakten we met een gezelschap van 
één en zeventig personen een excursie naar het historische  
stadje Delft. 
Aanvankelijk had het bestuur een bus gereserveerd voor 58 
personen maar al spoedig bleek bij de inschrijving dat de 
belangstelling veel groter was en dus werd een 
dubbeldekker gehuurd. 
Evenals voorgaande jaren troffen we ook nu weer prachtig 
weer en  werd om negen uur de reis naar Delft aanvaard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>>> 
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Na in “Plaswijk”koffie te hebben gedronken gold ons eerste 
bezoek de Nieuwe Kerk te Delft. 
In deze prachtige kerk ging de belangstelling natuurlijk 
vooral uit naar het praalgraf van Willem van Oranje en 
van de overige leden van ons vorstenhuis die daar begraven 
liggen. Vooral omdat deze kerk recent, bij de begrafenis 
van Prins Claus,  weer in de belangstelling stond. 
 
Maar ook het  beklimmen  
van de toren was voor een  
gedeelte   van  ons   gezel- 
schap  een hele  belevenis 
maar    ook    een     grote  
inspanning.   
Na de voortreffelijk lunch  
in       “De Schaapskooi”  
werd een bezoek gebracht  
aan het Legermuseum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>>> 
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Het    is    interessant  
in   dit   museum  om  
te  zien hoe de krijgs- 
macht zich in de loop  
der eeuwen heeft ont- 
wikkeld. 
De  fraai  opgestelde  
exposities       riepen  
veel    herinneringen  
op    aan  de  oorlogs- 
jaren   ’40 - ’45     en  
bij  een  gedeelte van  
de   mannelijke  deel- 
nemers     aan     hun  
eigen  diensttijd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na het bezoek aan het museum was er nog tijd om gezellig 
een uur na of bij te praten op het zonnige terras bij het 
museum café.  
We kunnen weer terug zien op een, door Han Boevé met 
ondersteuning van Corrie Loendersloot voor de financiën, 
voortreffelijk georganiseerde excursiereis. 
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In een 
Rotterdamse  
krant van  
30 juni 1933 
stond o.a. deze 
foto afgebeeld  
met het  
onderschrift: 
 
                         ‘Drie toekomstige huismoeders van Gouderak’ 
 
Wie kan ons vertellen wie deze drie meisjes waren. De 
‘dames’ moeten nu tussen de vijf en zeventig en tachtig jaar 
zijn.  
De foto is gemaakt in de Dorpsstraat voor het hek van de 
School met de Bijbel. 
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De stenengooiers. 
Sinds jaar en dag worden de Gouderakkers 
“Stenengooiers” genoemd. 
We hebben eigenlijk nooit begrepen waar die naam 
vandaan kwam. Maar sinds enige tijd denken we toch dat 
we weten hoe wij als Gouderakkers aan die naam zijn 
gekomen. 
Vroeger waren er in ons dorp veel steenfabrieken waar de 
z.g.n. ‘IJsselsteentjes’ werden gefabriceerd, aan het einde 
van de 19e eeuw waren er nog zeven van die fabrieken 
binnen onze dorpsgrenzen. 
Bij de fabricage van die stenen werden bij het vullen en 
legen van de ovens veel met stapels stenen gegooid.  
Naast alle foto’s die we reeds van de werkzaamheden in de 
steenplaatsen hadden, kregen we kortgeleden een foto waar 
dit gooien nog eens duidelijk op werd geïllustreerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zie verder bladzijde 27 >>>



-27- 
 
Van de mannen op de foto weten we alleen dat de man links 
boven Marinus van Herk is. 
 
Naar aanleiding van deze foto willen we enkele vragen 
stellen. 
 
Wie weet wie die andere mannen zijn? 
 
en 
 
Wat denkt U van onze theorie over de naam stenengooiers? 
 
De reacties worden bij de redactie van het bulletin of de 
bestuursleden van onze vereniging met belangstelling 
tegemoet gezien. 
 
 
 
Bij de foto op de voorpagina. 
 
Op deze foto, die omstreeks  
1925 is gemaakt,    zien we  
het oude veerhuis. 
Van de personen die er voor  
staan zijn bekend; 
Arie Borst , de veerman 
2e van links;  en  geheel  
rechts de kolenhandelaar 
Kors Koot met zijn kinderen 
Willie  (thans mevr. Ooms) 
en zoontje Chiel 
Wie  de  andere  man en het 
jongetje bij de lantaarnpaal 
zijn  weten we niet. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


