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Het jaar van de boerderij.
Het jaar van de boerderij is bijna voorbij, maar als
Historische Vereniging “Golderake” kunnen we trots zijn
op de manier waarop wij daar aandacht aan hebben
besteed.
Het is een zeer drukke periode geweest voor het bestuur
met de voorbereidingen voor de tentoonstelling op de Open
Monumentendag, 13 september j.l. en de samenstelling en
uitgave van het boek over de boerderijen in Gouderak.
Maar als de resultaten van veel werk iets moois opleveren
zijn de inspanningen, die er voor geleverd zijn, snel
vergeten.

Ria den Hertog, Han Boevé en Corrie Loendersloot
gaan melken in het Dorpshuis.
>>>
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belangstelling
voor
de
tentoonstelling
was
overweldigend. Ongeveer 450 bezoekers konden we die dag
begroeten en het was tevens bijzonder gezellig. Het gehele
Dorpshuis was omgetoverd in een boerderij. De
fototentoonstelling met een groot aantal, nog nooit
vertoonde, foto’s en de vele werktuigen en andere
attributen gaven een compleet beeld van het boerenleven in
Gouderak in vroeger tijden.
Ook de aanwezigheid van de landbouwmachines vóór het
Dorpshuis brachten de aanwezigen direct al in de sfeer.
Soms leek het ook wel een reünie, want diverse bezoekers,
ook van buiten Gouderak, hadden elkaar jaren niet gezien
of gesproken en dat werd tijdens de tentoonstelling
ingehaald.
Voor het bestuur was natuurlijk de aanbieding van het
eerste exemplaar van het boek aan Ferd van Vliet een
hoogtepunt van de dag.
Tot het laatst hadden we het geheim kunnen houden wie de
prominente Gouderak was die we daarvoor hadden
uitgekozen. Natuurlijk kwamen er diverse personen voor in
aanmerking, maar het bestuur vond Ferd, die de vijfde
generatie is die op die boerderij boer is geweest, toch de
meest aangewezen persoon.
Ook de film in de IJsselzaal, die in de jaren zeventig was
gemaakt door de heer Krijn Vis, werd door bijna alle
bezoekers bekeken en hoog gewaardeerd.
Het was een prachtige dag met mooi weer en veel gezellige
mensen.
We zijn vooral trots op het feit dat onze tentoonstelling
door diverse mensen, die ook andere tentoonstellingen
hadden bezocht, als de mooiste en meeste complete werd
genoemd.
>>>
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Aanbieding van
het eerste
exemplaar
van het boek
over de
boerderijen aan
Ferd van Vliet

>>>
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Gouderak is bijzonder goed ontvangen en de eerste druk,
tweehonderd exemplaren, was op de avond van Open
Monumentendag reeds uitverkocht. We hebben toen direct
nog 75 stuks bij laten drukken voor de nabestellingen,
maar ook die waren spoedig weer op.
Alle leden hebben toen een brief gekregen waarin ze op
konden geven of ze nog in het bezit wilden komen van een
exemplaar en dat leverde zoveel bestellingen op dat we een
derde druk van 175 stuks hebben laten maken.

Boerderijen in Gouderak
met
de bewoners
en
hun werk.
Toen en Nu

Uitgave van de
Historische Vereniging
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in het kader
van het jaar van de boerderij

2003

>>>
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Veel ontmoetingen na jaren.

>>>

-8-

-9-

In memoriam.
Op 16 juni j.l. overleed ons lid,

Arie Verkaik
Voor veel van onze leden zal Arie een onbekende zijn maar
toch was het, hoewel hij nooit in ons dorp heeft gewoond, in
zijn hart een Gouderakker.
Hij was een zoon van schipper Teunis Verkaik en Goverina
Terlouw die afkomstig was uit het buurtschap Het
Zwaantje.
Zijn grootmoeder was een telg uit de schippersfamilie van
Dam en zelf werd Arie, evenals z’n vader, schipper.
In zijn jonge jaren was hij veel in Gouderak te vinden en
daar woonden ook zijn vrienden zoals bijgaande foto laat
zien. Het was dan ook niet verwonderlijk dat zijn vrouw
een Gouderakse werd, de boerendochter Teuna Eegdeman.
Later ging Arie zich meer op de handel in zand en grind
toeleggen en ging met zijn gezin in IJsselstein wonen. Enige
jaren geleden trok de IJssel toch weer meer dan de Lek en
verhuisde hij met zijn vrouw naar Ouderkerk a/d IJssel.
Toch was hij veel in Gouderak te vinden bij de biljartclub
voor ouderen in de brandweerkazerne aan de Poten.
Het was ook tijdens een biljartwedstrijd voor ouderen in
Ouderkerk dat hij op 76-jarige leeftijd plotseling overleed.
Wij zullen Arie herinneren als een ambitieus man met
belangstelling voor zijn omgeving en vrienden.
Wij wensen zijn vrouw Teuna en hun kinderen kracht toe
om het verlies te verwerken.
Hij ruste in vrede.
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Arie Verkaik (staande links) met Jan en Wijnand van Dam, Dirk
Terlouw en Huib van Rij in de winter 1946-1947 op het ijs van de
Waal.

Op zondag 16 november j.l. overleed op 73-jarige leeftijd,
geheel onverwacht,

Pie Duran - van Dam
Ook Pie was een telg uit de schippersfamilie van Dam en
reeds meer dan vijftig jaar gehuwd met chauffeur Leo
Duran. Jarenlang hebben ze gewoond in het witte huisje
aan de Kattendijk en nu al weer jaren in de Schoolstraat.
Het was een rustige, sympathieke vrouw, die misschien in
het dorpsgebeuren niet zo opviel, maar er altijd was voor
haar man, gezin en anderen, wanneer die haar nodig
hadden.
Wij wensen Leo en de kinderen kracht toe om het verlies te
dragen.
Zij ruste in vrede.
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De drie toekomstige huismoeders uit 1933 nu.
In ons vorige nummer plaatsten wij een foto die had
gestaan in een Rotterdamse krant uit 1933 waar drie
schoolmeisjes op stonden in de Dorpsstraat te |Gouderak
met als onderschrift; “Drie toekomstige huismoeders van
Gouderak”.
Al spoedig kregen wij
van onze leden te
horen wie die meisjes
waren.
Het zijn van links
naar rechts; de zusjes
Antje en Jopie
Vleggeert en hun
nichtje Joke Terlouw.
Na enige navraag
kwamen wij te weten
dat de zusjes nog
leven en beiden in
Gouda wonen.
Joke Terlouw is na
de oorlog getrouwd
met een Engelsman,
heeft ook in Engeland
gewoond maar is inmiddels overleden.
Natuurlijk wilden wij wel weten hoe het de zusjes Vleggeert
in het leven was vergaan en daarom brachten wij een
bezoek aan Annie Bras- Vleggeert aan de Lekkenburg in
Gouda en daar was ook haar zus Jo Meijer-Vleggeert
aanwezig.
>>>
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De zusjes Jopie (links) en Antje Vleggeert thans.
Een paar uur hebben wij met deze twee gezellige dames
gesproken en we waren er verwonderd over hoeveel zij nog
over Gouderak en hun jeugd wisten te vertellen, hoewel zij
reeds in 1936, op 11- en 12-jarige leeftijd naar Gouda zijn
verhuisd.
>>>
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van Dirk Vleggeert en Aafke Kooistra.
Aanvankelijk werkte hun vader in de steenplaats bij
Jongeburger en daar is Annie, in één van de huisjes die
daar nog steeds staan, geboren.
Over dat werk in die steenplaats weten ze nog te vertellen
dat hun moeder soms midden in de nacht, samen met hun
vader, op moest staan om de stenen af te gaan dekken
omdat het ging regenen.
Later is hun vader gaan werken bij het Aannemersbedrijf
van Nederhorst in Gouda en daarom zijn ze toen ook naar
Gouda verhuisd.
Jo werd geboren in een huisje aan het Middelblok, net
buiten het Dorp in de buurt van het gebouw van de
coöperatie. Er werden nog enkele huizen genoemd waar ze
in Gouderak hadden gewoond, maar uiteindelijk kwamen
ze terecht in een huis aan de IJsselzijde van Klein Dorpje.
Ze vertellen over hun schooltijd op de Openbare school van
meester Smalbil, meester van Arkel en juffrouw Roelfsema.
Hun klasgenootjes en vriendinnetjes, de zusjes Lena,
Geertje en Jo Verboom, Marie Bouman en Sjaan Radder.
Ook dat ze op de gymnastiekvereniging T.H.O.R. hebben
gegaan en dan komen de foto’s voor de dag waar ze samen
met een grote groep gymnasten op staan in hun gympakje.
Veel weten ze zich nog te herinneren van hun jeugd in ons
Dorp en ze vertellen over de ruzie tussen Jan Piet Kok, die
Jan Piet Pap werd genoemd, en een buurvrouw in de
Schoolstraat. Een ruzie die zo hoog op liep dat meester
Nooteboom er aan te pas moest komen om de ruziezoekers
uit elkaar te houden.
>>>
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loopbordes aan de achterzijde van het transformatorhuisje
aan de Dorpsstraat te springen. ‘Het was wel hoog hoor!’
En over hun oom Jan Vleggeert, die militair was in Indie.
Als die over kwam maakte onze moeder het huis extra
schoon en poetste de lamp. Want ome Jan was nogal
precies.
Ook komt in het gesprek naar voren dat het in het grote
gezin van Dirk Vleggeert wel eens armoe was. Maar er
waren in Gouderak best wel goede mensen die ons hielpen.
Ze vertellen over het feit dat ze kleren kregen die niet meer
gedragen werden door de dochter van een aannemer en
over een touwbaander waar ze af en toe een gulden
mochten halen.
Antje is altijd, ook na haar huwelijk, in Gouda blijven
wonen.
Maar toen we naar Gouda zijn verhuisd heb ik m’n
naam veranderd in Annie,
ik vond Antje zo
ouderwets. Maar ja m’n opoe heette nou eenmaal
Antje en je werd natuurlijk vernoemd.
Jopie werd Jo en die heeft een aantal jaren in NieuwBuinen gewoond. Dat kwam omdat de meubelfabriek waar
haar man werkte daar naar toe verhuisde.
Maar toen m’n man was overleden ben ik weer snel
naar Gouda terug gekomen.
Beide dames zijn nu weduwe maar Annie woont reeds twee
en dertig jaar samen met de heer van Oosten, die ook bij
het gesprek aanwezig was.
Tijdens ons gesprek kregen we de indruk dat ze nog steeds
met veel plezier terug denken aan hun prille jeugd in
Gouderak.
>>>
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Een schoolfoto van de Openbare School uit 1932.
Jopie Vleggeert staat in de bovenste rij geheel rechts naast
meester Smalbil en Antje is het vierde kind van links in de
middelste rij, dat zit.
Verder staan op deze foto: bovenste rij: meester de Hoog?;
meester van Arkel; Mien Terlouw; Lena Verboom; Jan van
Vliet; Arie Verkerk; Arie van Vliet; ?? Verkerk; Jan Visser;
Cor Verstoep; Kees de Vrij; Corrie Terlouw; Jo Vleggeert;
meester Smalbil en juffrouw Roelfsema.
2e rij: juffrouw Helder; ? Sterk; ? Verstoep; Dina Verkerk; ?
Verkerk ? Verkerk; Ko Verkerk; Tini Verstoep; Jo v.d. Weerdt;
Leen Terlouw;
3e rij (zittend): Antje Vleggeert; Kees van Vliet; Stijntje Visser;
Jo van Vliet; Jo Verboom; Ada van Vliet; Janus Verstoep en Nel
van Vliet.
Op de straat zittend: Bas Terlouw; Piet Verstoep; Dick van
Yperen; Adriaan Verstoep; Dirk Terlouw en Henk Terlouw.
>>>
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Bij de pijlen op deze foto van THOR uit 1935; links Antje en rechts
Jopie Vleggeert.
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Stolwijkersluis.
Op 1 februari 2004 is het precies 40 jaar geleden dat
Stolwijkersluis in z’n geheel Gouds grondgebied werd.
Daarvoor behoorde dit buurtschap voor het grootste
gedeelte bij Gouderak. Ook behoorde er nog een deel bij
Haastrecht en Stolwijk.
Maar ondanks het feit dat het dus officieel was verdeeld
over drie gemeenten vormde Stolwijkersluis een hechte
gemeenschap waardoor het wel leek alsof het een
zelfstandig dorp was. Sommige bewoners wisten amper in
welke gemeente ze woonden, ze woonden op
Stolwijkersluis.
De grenzen in dit buurtschap liepen dan ook bijzonder
grillig, aan de ene zijde van de weg was het b.v. Haastrecht
en aan de andere zijde Gouderak.
Maar nogmaals, Stolwijkersluis was een buurtschap met
een eigen sfeer en gezelligheid.
Er was een Oranje-Vereniging, een biljartclub, een
damclub en ze hadden zelfs een eigen brandweer met als
commandant de visboer Jan de Jong.
Veel van de verenigingsactiviteiten vonden plaats in en
rond het café van Kees Verkaik.
Voor de samenstelling van het boek over de boerderijen
brachten wij een bezoek aan Willem Anker die bijna z’n
gehele leven een boerderij heeft gehad op het Gouderakse
gedeelte van Stolwijkersluis.
Ook hij wist veel te vertellen over het sociale leven in het
buurtschap Stolwijkersluis.
Het was er altijd gezellig en er was altijd wel iets te
beleven. De gemeenschapszin was ook erg hoog, je
liep bij iedereen zo maar naar binnen en maakte een
praatje of dronk een kop koffie.
>>>
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oefenen was het compleet feest. Dan rukten we uit met
ons kleine, onbenullige spuitje dat afkomstig was uit
Stolwijk en dan was iedereen op de been.
We hadden er geen sirene op maar zo’n ouderwetse
koperen bel. Aldus Willem Anker.
Toch wist dit brandweercorps in de jaren vijftig nog een
brandweerwedstrijd, waar alle corpsen uit de
Krimpenerwaard aan deelnamen, te winnen.
In het krantenbericht met de kop:

Rode lak en chroom verslagen door
toewijding en geoefendheid.
lezen we over de winnende ploeg:
De gehele ploeg was prachtig op elkaar
ingespeeld. De man aan de spuit, de motordrijver
(in het gewone leven veerijder en veekoopman)
behandelde z’n zware, steunende motor met
dezelfde toewijding en dezelfde glans op het
gelaat als waarmede een beroemd violist zijn
kostbare instrument streelt. Evenals bij zo’n
kunstenaar deed hier de grijze motor precies
datgene wat er van hem verlangd werd.
Zijn pleegvader vond nog tijd voor ’n extra
spuitje olie hier en n’draai met de moersleutel
ginds. Zuchtend en puffend gingen de
geelkoperen zuigers van de hoogbejaarde
bluspomp op en neer. Juist dan wat sneller
wanneer de mannen aan het eind van de slang
wat meer druk nodig hadden en kalm klappend
als maar een dun straaltje vereist werd.
>>>
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Stolwijkersluis met veel inzet werd gewerkt, maar dat
daarbij de gezelligheid en saamhorigheid niet uit het oog
werden verloren.
Willem Anker vertelt ook;
Als het s’winters vroor werd er een ijsbaan uitgezet en
wedstrijden georganiseerd. Het gebeurde ook wel dat
Aart Berkouwer een stuk uiterwaard onder water liet
lopen, dan hadden we zelfs een veldijsbaan.

Op deze foto, omstreek 1945 genomen, zien we een groep
volwassenen en kinderen op het ijs te Stolwijkersluis.
>>>
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stemmen in het dorp in Gouderak. Later was er ook een
stembureau in het café van Kees Verkaik.
Hij weet zich nog te herinneren dat hij een keer samen met
Kees Verkaik naar Gouderak ging om te stemmen.
Na het stemmen moest Kees nog zo nodig een bezoekje
brengen aan z’n collega Metje Ooms en daarna kon hij
natuurlijk ook z’n andere collega Jan Baas in de
Veerstraat niet overslaan. Nou was Kees een man die wel
een emmer jenever op kon en dan zag je nog niets aan hem.
Maar hoe ik die middag m’n koeien heb gemolken weet ik
niet meer.

Belangrijk voor het buurtschap waren ook de twee
scheepswerven, van Vlaardingen en van Duijvendijk.
Een relatief groot aantal inwoners vond daar, vlakbij huis,
hun werk.
Een belangrijk man op Stolwijkersluis was ook Rien
Slingerland die bijna 20 jaar lang (van 1945 tot 1964) voor
de VVD raadslid en wethouder in Gouderak was.
Op Stolwijkersluis was hij o.a. voorzitter van de Oranje
Vereniging.
Tegen de annexatie van Stolwijkersluis door Gouda heeft
hij zich steeds heftig verzet vooral omdat uit een enquête
onder de bevolking bleek dat 85% tegen de annexatie was.
Maar toen het toch een feit werd, moest hij afscheid nemen
van het Gouderaks gemeentebestuur.

-21Voetbal in Gouderak en Ouderkerk a/d IJssel.
De eerste voetbalvereniging in Gouderak werd omstreeks 1920
opgericht onder de naam “Zwaluwen”. Een gedeelte van de leden
kwam toen uit het buurtschap Spreeuwenhoek en Lageweg.
Deze vereniging heeft bestaan tot 1925 en moest toen door
veldproblemen worden opgeheven. Maar in 1927 werd op
aandringen van veldwachter Human, die de jongens van de
straat wilde hebben, door een kern uit de leden van de
“Zwaluwen” een nieuwe vereniging opgericht onder de naam
“Union”.
Union was de naam van de toenmalige Belgische kampioen en
één van de oprichters was Sjef Cleiren een Belgische vluchteling.
Later werd de naam gewijzigd in v.v. “Gouderak”.
Omstreeks 1935 waren er echter weer moeilijkheden met het
huren van het veld van de familie Boers en ontstond er ook enige
tweespalt binnen de vereniging.
Dit had tot gevolg dat er in Ouderkerk a/d IJssel in 1936 ook een
voetbalvereniging werd opgericht onder de naam O.V.V. Lang
heeft deze vereniging echter niet bestaan.
Van ons lid Jos Koning uit Ouderkerk a/d IJssel ontvingen wij
over dit onderwerp het volgende bericht c.q. oproep met het
verzoek dit te plaatsen.
(redactie Golderake)
Ouderkerkse voetbalvereniging O.V.V.
(1936-1940)
De bakermat voor het clubvoetbal in Ouderkerk a/d
IJssel ligt in de Spreeuwenhoek. In het buurtschap bij de
voormalige steenplaats van A. Mijnlieff en het pontveer
van Kortenoord, werd 68 jaar geleden, om precies te zijn
op 12 februari 1936 de eerste Ouderkerkse
voetbalvereniging O.V.V. opgericht.
Toen de v.v. “Gouderak”in 1935 een hogere huurprijs
voor het terrein aan de Kattendijk afwees, was dit voor
een aantal jongeren uit de Spreeuwenhoek aanleiding
om het voetballen in clubverband op het terrein voort te
zetten en werd de eerste Ouderkerkse voetbalclub
opgericht.
>>>

-22 Maar de ‘Goudse Voetbalbond’stak daar al gauw een
stokje voor en zo werd de nieuwe club gedwongen om
naar een ander veld om te zien, maar veel mogelijkheden
waren er in de crisistijd van de dertiger jaren niet
voorhanden.
In het Ouderkerkse was het voetballen op zondag voor
het merendeel van de gemeenschap een doorn in het
oog. Immers zaterdagvoetbal bestond in de regio nog
niet. Daar kwam nog bij dat er bij bepaalde politieke
partijen al stemmen waren te beluisteren om op zondag
ook de hengelsport aan banden te leggen.
Maar het clubbestuur van O.V.V. liet zich niet uit het veld
slaan en slaagde er uiteindelijk in om een stuk weiland
aan het Schaapjeszijde nabij de Wellepoort in
Berkenwoude te huren, waardoor de Ouderkerkse jeugd
uit de Spreeuwenhoek in de gelegenheid werd gesteld
om hun geliefde voetbalsport te kunnen beoefenen.
Om de definitieve versie van het verhaal rondom het
reilen en zeilen van O.V.V. nog wat meer ‘gezicht’ te
geven, zou ik graag over wat meer informatie in de vorm
van elftalfoto’s en of anekdotes willen beschikken, zodat
ik het e.e.a. nog aan het bestaande concept ten behoeve
van publicatie in de bulletins van de plaatselijke
historische vereniging(en) kan toevoegen.
Jos Koning, Wilhelminastraat 24,
2935 XW Ouderkerk a/d IJssel. Tel. 0180-681570.
E-mail: akoning20@wanadoo.nl

De voetbalvereniging “Gouderak” verhuisde in 1936 naar het
veld achter de Steenplaats van Vliet. En toen bleek dat O.V.V.
niet levensvatbaar was, kwamen ook de leden van die vereniging
weer naar “Gouderak”.
Tot 1953 bleef de v.v. “Gouderak” achter de steenplaats
voetballen en had daar goede jaren. Daarna werd weer verhuisd
naar de Kattendijk, niet naar het oude terrein bij Boers, maar
naar het terrein waar de vereniging nu nog is gevestigd.
(redactie Golderake)

-o-o-o-o-o-
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Een molen in Middelburg met een kap uit Gouderak.
Enige weken geleden kregen wij van de oud-Gouderakker
en lid van onze vereniging, Ronald van Dijk die in
Middelburg woont, een E-mail met de aanhef: Dit is leuk.
Het ging over een artikel in een Zeeuwse krant over de
molen “De Koning” te Middelburg.
In dat artikel stond vermeld dat bij de bouw van deze
molen in 1882 de kap en enkele andere onderdelen waren
gebruikt van een watermolen die heeft gestaan in de polder
het Kattendijks blok te Gouderak.
Deze molen was in 1881 gesloopt omdat er in 1866 voor de
bemaling van de Stolwijkse polder een stoomgemaal in
gebruik was genomen. En dat gemaal nam in 1881 ook het
bemalen van het Kattendijks blok over.
Dat is het nu nog in bedrijf zijnde gemaal M. Verdoold
Czn. aan de Kattendijk, dat inmiddels is omgebouwd tot
een elektrisch gemaal.
De molen die in 1881 in de polder werd gesloopt was in
1848 gebouwd ter vervanging van een wipmolen uit 1727
die had gestaan aan de Tiendweg.
Bij de aanvang van de droogmaking van de polder,
omstreeks het jaar 1000, werd via natuurlijke lozing en
schuiven en sluizen in de dijk het polderwater geloosd op de
IJssel. Dit gebeurde wanneer het water in de rivier laag
was.
Toen echter in de 15e eeuw het water in de IJssel steeds
hoger werd en de polder daalde was het niet meer mogelijk
om op natuurlijke wijze het water op de IJssel te lozen.
Men ging toen over tot het plaatsen van windmolens met
een scheprad die het water vanuit de polder in een boezem
pompte. Deze boezems waren omdijkt en lagen hoger dan
de polder. Vanuit die boezems werd dan, bij laag water,
>>>
weer geloosd op de rivier.
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later moest men overgaan tot het bijplaatsen van een z.g.n.
bovenmolen om de opvoerhoogte te vergroten.
In 1848 werd voor de polder Kattendijk echter gekozen
voor één molen met een vijzel. Deze werd geplaatst in de
Kattendijksblok boezem (Bouters boezem) op ongeveer 280
meter van de dijk Een dergelijke vijzelmolen kon het water
wel opvoeren tot 5 meter.
Voor de bouw van deze nieuwe achtkantige vijzelmolen
werden wel diverse onderdelen van de oude wipmolen
gebruikt zoals: de roede, het bovenwiel en de bovenschijf.
De roeden moesten worden verlengd tot 24 meter.
Meer dan twintig personen schreven in voor de bouw van
deze molen. De hoogste inschrijver was Jan Muller uit
Hillegersberg voor fl. 17.000,00 en de laagste Arie Broeder
Dullaart uit Gouderak voor fl. 11.280.00.
Aan deze Arie (Broeder) Dullaart werd het werk ook
gegund, maar hij moest daarvoor ook de oude molen aan
de Tiendweg slopen.
De ontwerper van de molen was N. Exalto uit Moordrecht
die als technicus was verbonden aan de polder Zuidplas en
als zodanig voor die polder diverse gelijkwaardige molens
had ontworpen.
Het grondwerk voor de verhoging van het voorste gedeelte
van de boezem werd uitgevoerd door Willem Heuvelman
uit Ouderkerk a/d IJssel voor fl. 1.850,00.
De molen werd op 1 januari 1849 in gebruik genomen en
deed dienst tot de sloop van de molen in 1881.
Over deze sloop is uit de polderboeken nog te achterhalen
dat het achtkant van de molen werd verkocht aan Lafeber
uit Gouda voor fl. 325,00, het ‘zomerhuis’ aan van Dussen
voor fl. 38,00.
>>>
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De molen
“De Koning”
in Middelburg
waar nog
onderdelen in
verwerkt zijn
van een
watermolen uit
de polder achter
Gouderak, die in
1881 is gesloopt .
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De koningsas, het beslag op het grote wiel en het wiel
op de voorgrond is afkomstig van de molen in Gouderak.

De onderdelen op deze foto zijn in Gouderak reeds
hergebruikt en dus afkomstig van de molen uit 1727.

-27De overgebleven grond, die was vrijgekomen na het
afgraven van het achterste gedeelte van de boezem, aan van
Blitterswijk voor fl. 11,09 en aan A. Blanken voor fl. 90,00.
De kap en enige andere onderdelen werden verkocht, voor
fl. 500,00, aan van Beversluis te Middelharnis.
En dit was de bouwer van de korenmolen “De Koning” in
Middelburg in 1882.
De onderdelen w.o. ook het bovenwiel, de bovenschijf en
waarschijnlijk ook de koningspil, die nog afkomstig waren
van de molen uit 1727, werden in de werkplaats te
Middelharnis in orde gemaakt en gebouwd in de molen “De
Koning” te Middelburg.
In de Zeeuwse molen zijn dus nog tastbare herinneringen te
vinden van de strijd tegen het water in de Krimpenerwaard
in de 18e eeuw.
De molen is tot 1971 in bedrijf geweest. Niet om water te
transporteren maar om vele duizenden tonnen graan te
malen. Ook is er nog enige tijd Zeeuws bakkersbloem
gemaakt en dat was, kort na de Tweede Wereldoorlog bij
bakkers een begrip.
In Gouderak herinneren de Boezems, die nu prachtige
natuurgebieden zijn, aan de manier waarop vroeger de
waterhuishouding in de polder werd geregeld.
Op sommige plaatsen waar de poldermolens hebben
gestaan vindt men in de grond nog ijsselsteentjes die de
funderingen van deze molens hebben gevormd.
In 1850 stonden er in de Krimpenerwaard, verdeeld over
de 20 polders, 62 watermolens om de zaak droog te houden.
>>>
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Bovenstaand kaartje geeft de verschillende locaties aan.
1a: schepradmolen polder Kattendijksblok tot 1848.
1b: vijzelmolen polder Kattendijksblok van 1848 tot 1882.
2: molen polder Achterbroek
3: drie molens van de polder Stolwijk.
4: twee molens van polder de Nesse.
>>>
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Schematische voorstelling van het gebruik van één en twee
scheprad molens en van één vijzelmolen.
1. Oude situatie in Kattendijksblok tot 1848. Het scheprad
van één molen slaat uit op een grote voorboezem. De
boezem van Kattendijk was bijna 7 ha groot.
2. De situatie na de stichting van de bovenmolen: bemaling
twee hoog. In de naburige polder De Nesse onder
Ouderkerk a/d IJssel was men tot dit stelsel overgegaan.
3. Situatie in Kattendijksblok na 1848: één vijzelmolen
slaat uit op een kleine boezem.
-o-o-o-o-o-
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Een avond met paard en wagen.
Op dinsdag 25 november j.l. hield de heer Ton van Duin uit
Gouda voor onze vereniging, een lezing met diabeelden
over de geschiedenis van het rijtuig met paarden.
Voor 85 belangstellenden hield de heer van Duin, die zelf
over een uitgebreide stal met koetsen en paarden beschikt,
een interessante lezing die alle aanwezigen boeide.
Het verhaal over paard en wagen bracht veel herinneringen
boven en gaf stof voor gezellige discussies in de pauze en na
afloop.
Het was weer, zoals steeds, een buitengewone avond met
een zaal vol gezellige mensen.
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Gezocht:
een postbode op de fiets.
Er wordt op dit moment gewerkt aan een artikel over de
geschiedenis van de posterijen in het algemeen en daarbij
natuurlijk in het bijzonder over de geschiedenis van de post
in Gouderak.

Om dit verhaal te illustreren hebben we ook foto’s
nodig, alle foto’s die betrekking hebben op de postbode
zijn welkom maar we zoeken nu in het bijzonder naar
een foto van een postbesteller die zijn post op de fiets
rond brengt.
Indien U iets heeft, kunt U contact opnemen met Han
Boevé (374147) of Dirk van Dam (373368).

Foto op de voorpagina.
De man op de voorpagina
is A.J. (Ko) Halling.
(1892 – 1979)
Hij was boer op de eerste
boerderij aan het
Veerstalblok, naast
Beijersewegje.
Wij vonden dit zo’n
karakteristieke foto
die goed paste op ons
laatste bulletin in het
Jaar van de Boerderij.

