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In memoriam.
Ook over de afgelopen periode moeten wij weer melding maken
van het overlijden van drie van onze leden.
Op 20 juli overleed, na een kort ziekbed, op 75-jarige leeftijd,

mevrouw Maria Sophia de Groot- Bontenbal.
Mevrouw de Groot, was afkomstig uit Moordrecht maar na haar
huwelijk met Rinus de Groot, in 1954, woonde zij in Gouderak.
Vooral in het kerkelijke verenigingswerk was zij een bekende,
ijverige en gewaardeerde vrouw.
Op 26 juli overleed te Nijmegen, op 74-jarige leeftijd,

mevrouw Pauline Josephine Marie Kuijper –
Houben.
Mevrouw Kuijper was de echtgenote van Dr. Frans Jan Kuijper,
Ambachtsheer van Gouderak.
Een aantal malen hebben wij mevrouw Kuijper mogen ontmoeten
en telefonisch gesproken en haar daarbij leren kennen als een
vriendelijke, sympathieke vrouw. Ook in de toespraken bij haar
begrafenis in de Heilige Landstichting, die wij hebben bijgewoond,
kwam haar warme persoonlijkheid steeds naar voren.
Ook ontvingen wij van de heer Neuman uit Wassenaar bericht dat
zijn echtgenote,

mevrouw M.A. Neuman – Verstoep
enige weken geleden is overleden.
Mevrouw Neuman was een dochter van Dirk Verstoep de oprichter
van het gelijknamige aannemersbedrijf.
Al een aantal jaren was mevrouw Neuman lid van onze vereniging.
Zij vertelde ons eens dat, ondanks het feit dat ze al jaren geen
directe band met ons dorp meer had, ze toch altijd nog
geïnteresseerd was in het wel en wee van het dorp waar haar
familie vandaan kwam.
Zij rusten in vrede
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Vijf dienstbodes?
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Vijf dienstbodes?
Enige tijd geleden kwamen wij, uit de inboedel van een
overleden dame uit Gouderak, in het bezit van de foto op
pagina 4.
Wij vinden dit zo’n mooie foto dat we vinden dat hij in ons
bulletin past.
Kennelijk zijn het vijf dienstmeisjes die gezamenlijk thee
drinken. Waneer U de dames of één er van herkent vragen
wij U contact op te nemen met de redactie van ons bulletin of
één van de bestuursleden.

Ook Jan Boerefijn was postbode.
In ons vorige bulletin hebben wij een artikel gewijd aan de
post in het algemeen en in Gouderak in het bijzonder.
We hebben toen alle postbestellers die in Gouderak actief zijn
geweest de revue laten passeren. We zijn er echter één
vergeten, namelijk Jan Boerefijn.
Van 1970 tot 1972 was ook Jan, voordat hij met zijn rijdende
kruidenierswagen de weg opging, als hulpbesteller actief bij
het rondbrengen van de post. Door diverse leden zijn wij daar
op gewezen en daarom noemen we Jan alsnog.
Ere wie ere toekomt.
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Straatnamen in Gouderak.
In Gouderak hebben we vijf straten die genoemd zijn naar personen
die in ons dorp hebben gewoond en een zekere bekendheid hebben
gehad.
In bulletin 28 hebben wij aandacht geschonken aan Karel Doorman
die in zijn jeugd in Gouderak heeft gewoond en in volgende bulletins
zullen wij aandacht schenken aan Johan Brouck (Schout te
Gouderak in de 17e eeuw en animator tot de bouw van de Ned. Herv.
Kerk), Jan Smits die in de kern van het dorp een steenfabriek heeft
gehad en plaatselijk en in de Krimpenerwaard diverse bestuurlijke
functies heeft vervuld en J. Huurman (burgemeester van1956 tot
1972). In diens periode, als burgemeester, is veel tot stand gekomen,
we noemen o.a.; het Dorpshuis, het Zwembad en het Groene
Kruisgebouw. In dit bulletin schenken wij aandacht aan J.G.
Staringh, naar wie de Staringhlaan is vernoemd.

Het taalgebruik en de woord keuze in het volgende artikel, is
hier en daar wat hoogdravend en niet gemakkelijk leesbaar,
maar past in het tijdsbestek waarin Staringh leefde (1717 –
1804).
De meesten van onze dorpsbewoners weten wel, dat het hier een
predikant uit het verleden betreft, maar verder…
Omdat het op de 26e november van dit jaar precies 200 jaar geleden
is dat deze predikant in Gouderak overleed, leek het ons goed één en
ander uit het leven van deze markante figuur te beschrijven.
U begrijpt, dat dit bulletin niet toereikend is om een volledig beeld
van Staringh te kunnen schetsen, daarvoor zou u o.a. ook zijn
werken moeten lezen. We konden ons slechts beperken tot enkele
hoogte- en dieptepunten.
Datzelfde geldt ook van de dichter A.C.W. Staring die in zijn vroege
jeugd een aantal jaren in Gouderak, bij zijn oom, heeft gewoond.
Wie kent niet zijn gedicht: “Sikkels klinken, sikkels blinken…”
Ook hij was eenmaal een Gouderakker! In het volgende bulletin
zullen we in het kort enige aandacht aan deze dichter schenken.

Adri Uitbeijerse

-7JACOB(US) GERARD(US) STARINGH - (1717 - 1804)
Staringhs jeugd en studie.
Jacob Gerard Staringh werd geboren op 11 oktober 1717 in
Gendringen, behorend tot het toenmalige graafschap Zutphen.
Hij was een zoon van de predikant ds. Antoni Staringh, die gehuwd
was met Odilia Ross. Zijn vader was van 1716 tot 1740 predikant te
Gendringen.
Zijn eerste school was de Latijnse school van Nijmegen, welke hij
met een zeer goed resultaat doorliep. Het bleek al vroeg dat de
kleine Jacob een echte studiebol was.
Hoewel zijn familie nauw verwant was met de hogere adel, leek het
voor de hand te liggen dat hij als officier voor de krijgsmacht of de
marine zou opgeleid worden.
Echter, mogelijk door toedoen van zijn moeder óf doordat Jacob
niet zo’n sterke gezondheid had, ging hij reeds op 12-jarige leeftijd
(!) naar de Academie in Duisburg. Vijf jaar later, in 1737, werd hij
proponent te Wesel. (Een proponent is een theologisch student met
bevoegdheid om te preken). Tussentijds had hij dus voor een
theologische opleiding gekozen, die hij reeds op zeer jonge leeftijd
heeft voltooid.
Dan volgt een periode van 1738 tot 1740, waarin hij in Gouda
werkzaam is als hulp-prediker. Zelf schrijft hij later over die
periode:
“Gouda, daar ik, Proponent, en maar even over de twintig
jaaren oud zynde, twee jaaren den Predikdienst hebbe
waargenomen voor den Eerw. Heer van Heuven, was voor my
een Leer- en Oeffenschool. Daar mogt ik de doorkneede
Leerreedenen hooren van de toen in leeven zynde Predikanten
: De aanzienlyke Bibliotheek der Stad, waar toe my vrye
toegang wierd vergund, was my een ryke bron tot
vermeerdering van kundigheeden.”
Zoals blijkt benutte Staringh zijn vrije tijd met veel studie; wat hem
later van veel nut zou zijn.
>>>
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Bevestigd als predikant
Op 10 januari 1740 (de zgn. "koude zondag") werd hij bevestigd als
predikant te Hummelo.
Die zgn. “koude zondag” is spreekwoordelijk geworden, zelfs tot in
onze tijd. Geschiedschrijvers uit die tijd vermelden zelfs, dat enkele
kerkgangers tijdens de barre voettocht naar de kerk onderweg zijn
doodgevroren.
Op 30 november 1740 wordt de jonge Staringh beroepen te
Gouderak.
Maar daar is in Gouderak wel het één en ander aan voorafgegaan…
Nadat ruim een jaar daarvoor, op 28 november 1739 ds. Johannes
van Zuuren te Gouderak was overleden, had de kerkenraad na 23
jaar, weer de moeilijke taak een predikant te moeten beroepen. En
daarvoor was een hele procedure nodig!

Moeizaam beroepingswerk.
Volgens kerkordelijke regels was het de gewoonte, dat na de dood
van een predikant eerst een half jaar van “gratie voor de weduwe
van den overledene” was gepasseerd. Dit i.v.m. de rouwperiode, het
regelen van een aantal zaken: het waarnemen van taken, het
verlaten van de pastorie, enz. Daarna achtte men het gevoegelijk,dat
de kerkenraad met het beroepingswerk begon. En dat deed zij dan
ook zeer voortvarend!
Op dinsdag 2 augustus 1740 werd ’s morgens om 9 uur (!)
kerkenraadsvergadering gehouden, onder leiding van ds. Quintinus
Noordbergh uit Gouda als consulent. Besloten werd om het verzoek
in te dienen bij de schout en gezworenen van Gouderak om tot het
beroepingswerk te mogen overgaan.
Nog diezelfde middag (de eerste dinsdag van de maand hielden
schout en gezworenen spreekuur, men noemde dit “Regtdag”),
gingen drie afgevaardigden naar de schout en verkregen
toestemming om het beroepingswerk aan te vangen.

>>>
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kerk. Een deputatie vanuit de kerkenraad werd benoemd om samen
met een gezworene en de consulent bij de burgemeesters van Gouda
(de ambachtsheren van Gouderak) vergunning te vragen tot
benoeming van de volgende drie kandidaten: Joh. Vrolyk uit
Jaarsveld, Joh. de Fremerij uit Berkenwoude en Joh. Noordbeek uit
Heijkoop. (Allen uit de classis van Gouda en Schoonhoven).
Op 7 september 1740, om 9 uur ’s morgens werd opnieuw
kerkenraadsvergadering gehouden. Het verzoek tot benoeming bij
de burgemeesters van Gouda op het drietal kandidaten was
goedgekeurd. Als 2e consulent werd aan de kerkenraad toegewezen
ds. Georgius Alexander Lentfrink, predikant te Ouderkerk a/d
IJssel. Met meerderheid van stemmen werd besloten om ds.
Johannes Vrolyk, predikant te Jaarsveld, te gaan beroepen.
Diezelfde morgen zou men opnieuw naar schout en gezworenen
gaan voor de goedkeuring van dit beroep.
Maar…de daarvoor opgestelde beroepingsakte was diverse malen
overgeschreven door ds. Lentfrink en dit was niet letterlijk gedaan.
Enkele termen daarin waren toegevoegd en/of veranderd. Ds.
Noordbergh, de andere consulent uit Gouda, ging na waarschuwing
niet accoord en heeft niet mee ondertekend.
Nog diezelfde morgen om 11 uur brachten de afgevaardigden van de
kerkenraad een bezoek aan de schout en gezworenen van Gouderak.
En…zoals verwacht werd de beroepingsakte en daarmee de gehele
procedure rond het beroepingswerk niet goedgekeurd. De schout
ondertekende zijn verklaring met: Secrets, Frederik Luijt.
De procedure moet echter afgemaakt worden en eindigt met een
bezoek aan de burgemeesters van Gouda. Ook zij geven geen
goedkeuring. De gehele beroepingsprocedure moet opnieuw.
Veelzeggend staat erbij vermeld, dat ds. Quirinus Noordbergh
vanaf dat moment bedankt als consulent…
>>>

-10-

Nogmaals een beroep
Dinsdag 3 november 1740, ’s morgens om 9 uur.
Kerkenraadsvergadering, nu geleid door ds. Bernhardinus de Moor,
predikant te Gouda. Besloten werd om opnieuw een verzoek in te
dienen bij schout en gezworenen van Gouderak om tot het
beroepingswerk te mogen overgaan. Nog diezelfde middag gingen
drie afgevaardigden naar de schout en verkregen toestemming om
het beroepingswerk aan te vangen.
Op de daarop volgende kerkenraadsvergadering, gehouden op 15
november 1740, werd een deputatie benoemd van uit de
kerkenraad, om samen met een gezworene en de consulent bij de
burgemeesters van Gouda vergunning te vragen, tot benoeming van
drie nieuwe kandidaten: Cornelis Martinus Simons, predikant te
Stolwijk; Theodorus Marinus Costart de La Morasière, predikant te
Nieuwpoort; Jacobus Gerardus Staringh, predikant te Hummelo.
Veertien dagen later op 29 november 1740 doet Ds. Berhardinus de
Moor verslag aan de kerkenraad dat hij niet eerder dan op de 28e
november het drietal kandidaten ter goedkeuring aan de
burgemeesters van Gouda kon voorleggen, aangezien er twee van
hen op de 15e november afwezig waren. Daar de goedkeuring pas
geldig was na ondertekening van alle burgemeesters (er waren er
vijf), moest gewacht worden tot een volgende gelegenheid. Echter,
toen ds. de Moor op 28 november nogmaals op hun spreekuur
verscheen, waren deze “Ambagts-Heeren van Gouderak” zo goed,
nog diezelfde dag de akte goed te keuren, zodat de kerkenraad uit de
drie kandidaten een definitieve kon beroepen.
De andere dag, op 30 november 1740 wordt eindelijk het definitieve
beroep uitgebracht. Onder leiding van ds. de Moor kiest men
vooraf, zoals gebruikelijk, een 2e consulent om bij het verdere
verloop van het beroepingswerk te assisteren. Aangezocht wordt ds.
Jac. Van Ostade, eveneens predikant te Gouda, die hierin bewilligt.
Daarna, “na aenroepinge van Gods naem” gaat de kerkenraad over
tot stemming van één kandidaat uit het eerder genoemde drietal.
>>>
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Hij is dus “met eenparigheid van Stemmen beroepen tot Ordinaris
Herder en Leeraer in deze Gemeinte, met welke gedane beroeping de
Consulenten aan de E:E: (eerwaarde) Broeders en de gehele gemeinte
alle genadige Zegen en heilzame Vrede gewenscht hebben”.
Vervolgens wordt de beroepingsakte opgesteld, die door alle
kerkenraadsleden, alsook door de beide consulenten, wordt
ondertekend.
Verder wordt besloten om de beroepingsakte ook (volgens wettelijk
voorschrift) “aen de Edh. Gestr: Schout en Agtbare Gerechte van
Gouderak en vervolgens “aen de Edh. Gr: Agtb: Heeren
Burgem(eestere)n van Gouda als Ambagts-Heeren van Gouderak te
presenteren, om hier op ten spoedigste derzelver gunstige Approbatie
(toestemming) te verzoeken.
Uit bovenstaande blijkt dat er in die tijd nog geen
scheiding was van Kerk en Staat. Gouderak kende
wel enige zelfstandigheid, maar moest toch bij veel
beslissingen, dus ook kerkelijke,
toestemming
vragen aan het gemeentebestuur van Gouda.

De beroepingsakte
Volledigheidshalve laten we hier de gehele beroepingsakte
volgen, omdat deze een fraai voorbeeld is van een officiële
beroepingsakte uit die tijd. Trouwens…wie leest vandaag de dag
nog een beroepingsbrief?
“Pro Ecclesia
Nademaal het den Almagtigen, als den Oppersten Herder van Sijn
Schapen heeft belieft ons door de dood te beroven van onsen
geliefden Herder en Leeraer Ds. Johannes van Zuuren Zalgr: Geds.
(zaliger gedachtenis) en het ingevolge van dien tot onsen Laste
stonde, deze onse Kerke en Gemeinte van Gouderak, weder van een
getrouw en vlijtig arbeider in des Heeren Oogst te verzorgen,

>>>
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des Ouden als Regerenden Kerkenraeds, representerende
(vertegenwoordigende) de gansche gemeinte van Gouderak meer
gemeld; naer voorgaende genomen informatie en grondige Kennis
van de Geleerdheid, Godzaligheid en bequame gaven van D:
Jacobus Gerardus Staeringh, Predikant te Hummel in 't Graefschap
Zutphen, en naer aenroepinge van des Heeren allerheiligsten name,
als ook mede op de Approbatie en met goedvinden van de E:
Schouth en Geregten van Gouderak, en haer Ed: Agtbaerheden, de
Heeren Burgemn. der Stadt Gouda, onse hoog-Geagte AmbagtsHeeren, met goede Correspondentie en ten overstaen van twee
naestgelegene Predikanten;
den opgemelde D: J: G: Staeringh met eenparige stemmen verkozen
en beroepen hebben tot onsen Ordinaris Herder en Leeraer, gelijk
wij den zelven dan ook verkiezen en beroepen mits desen, om in
plaets van den gemelde Ds Joh: van Zuuren, de Gemeinte J:C:
onder ons, met de bedieninge des H: Euangeliums en der H:
Sacramenten, met het bezoeken der kranken, oefenen van de
kerkelijke tugt over de ongeregelde van Leer of wandel, en voorts
met het betragten van alles, dat aengaende Leer of Leven een
Dienaer des N:T: past, na alle vermogen te leiden en te stieren in de
regte wegen des Heeren: Verzoekende den gemelden Ds J: G:
Staeringh dese onse wettige beroepinge in de naeme des Heeren te
willen aenvaerden: en onsen 't halven beloven wij denselven onsen
Predikant met alle behoorlijke Eere, Liefde en toegenegentheid te
willen ontfangen, en den selven in Sijn H: dienst sodanig te zullen
en te willen ontmoeten en te bejegenen, dat Sijn E: Sijn dienst met
vreugde en sonder sugten zal mogen bedienen.
Wij bidden en vertrouwen, dat de almagtige Godt, de Heere des
Oogstes, Sijn genadigen Zegen daer toe zal gunnen en verlenen, ter
eere van Sijn allerheiligsten naem, tot stigtinge van Sijn diergekogte
Gemeinte, en veler menschen zaligheidt.
Aldus gedaen en gesloten in onse Kerkelijke
vergadering gehouden tot Gouderak, en tot kennis en versterking
deszelven ondertekent den 30 Novemb: 1740.
C: Amoureus oudl:
L: Bloot Diaken
>>>
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C: Kranenburgh Diaken
E: Versluis oud Oud: L: van der Steen oud Diaken
Dat dit alles ordentlijk en eenstemmigh is gepasseert in onser beider
tegenwoordigheid, als daer toe geroepene Consulenten, getuigen wij
ondergh:
ten dage en jare als boven gemeld.
Bernhardinus De Moor Ecclesiastes Goudanus
Jacobus van Ostade
Ecclesiastes Goudanus”
Het beroep aangenomen
Nog diezelfde avond (30 november 1740) is de beroepingsbrief aan
de koster overhandigd om deze naar ds. Staringh in Hummelo te
brengen. Ook heeft de kerkenraad er nog een brief bijgevoegd met
de vraag hoe hoog de onkosten zouden zijn voor de losmaking
onder de classis van Zutphen en “het transport van Sijn meubilaire
goederen.”
De 12e december kwam de koster terug met het antwoord van
Staringh aan de consulent, ds. de Moor.
Daarin “verklaart Sijn E(er)waarde Ds. Staringh op een
seer beleefde wijze dese beroepinge in de vreze des Heeren
aen te nemen, bedankende so den Consulent als de Leden
van den K(erken)raad; voor hunne Liefde en genegentheid,
die Sijn E(erw(aarde) met wederliefde en vlijt in Sijne beroep
hoopt te beantwoorden.”
Voor “de Losmaking in Gelderland, oordeelde Sijn
E(eerwaarde) het onkostelijkste (eenvoudigste) te zullen zijn,
dat een volmagt in blanco wierde toegezonden, om die te
vullen met de naem van een bequaem persoon, om de
Losmakinge te verzoeken: begrotende de onkosten te zullen
belopen omtrent 100 Ducatons, waervan so ietwat overbleef,
zoude het zelve tot het transport besteden, en so er ietwat
ontbrak, so zoude sijn E(erwaarde) dat daer bijvoegen, en
van alles juiste rekeninge doen.”
Na overleg wordt dit voorstel door de kerkenraad van Gouderak
geaccepteerd en nog diezelfde morgen met het bericht naar de
schout gegaan, die met de procedure instemt.

>>>
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volmacht aan Staringh wordt verzonden.
“Welk dan ook met dat Succes geschied is, dat Sijn Eerw: tot ons
overgekomen en op den 26 Februarij 1741, alhier bevestigt is door
Do. Theodorus Marinus Costart de La Morasiere des tijds
predikant te Nieuwpoort.“
Verder is nog vermeldenswaard, dat Staringh vijfenzeventig
gulden met de schout verrekend heeft “voor het transport Sijner
Goederen.”
Predikant in Gouderak
Toen de jonge Staringh naar Gouderak kwam was hij nog
ongehuwd. Toch duurde het nog tot 6 april 1747 (Staringh is dan
reeds 29 jaar) als in het trouwboek vermeld wordt:
“April 6, 1747 – Jacobus Gerardus Staringh J:M: (jongeman) van
Gendringen, thans predikant te Gouderak en Sarah Wilhelmina van
Beusichem J:D: (jongedochter) van Heinenoort thans woonende te
Delvt, ondertrouwt te Delvt op 6 april, en met attest: van hier getrouwt
te Delvt de 25. Dito.”
Uit dit huwelijk werden 2 zoons geboren: Antoni Hendrik
Christiaan en Urbanus Petrus.
De oudste, Antoni, werd gedoopt op 1 mei 1749 door zijn vader. Als
getuige bij de doop (in die tijd bij voorname families gebruikelijk)
was Pauline Arlebout.
Twee jaar later, op 27 april 1751, werd opnieuw een zoon geboren,
Urbanus Petrus.
Het kind werd eveneens door Staringh zelf gedoopt, onder getuige
van Cornelis van der Kop en Cornelia Elisabeth van Beusichem. De
laatste was een zus van Staringhs vrouw.
Vlak daarna trof de predikant en zijn jonge gezin een zeer droeve
slag. Mogelijk als gevolg van complicaties bij de bevalling van het
jongste kind, stierf Staringhs vrouw plotseling.
Daarbij kwam dat, als gevolg van een dijkdoorbraak in de Lekdijk
boven Jaarsveld, de Krimpener- en de Lopikerwaard onder water
stonden. Dit was reeds gebeurd op 23 maart (1751), maar het water
rees langzaam steeds hoger doordat “de breuken niet op een
schoordijk gevallen waren”, schreef de predikant hierover.
>>>
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worden. Het kerkhof rondom de kerk, alsook de vloer en de graven
in het kerkgebouw, stonden onder water. Zij werd dan ook
noodgedwongen te Moordrecht begraven.
Tóch bleef men in Gouderak in het eigen gebouw kerken. Wel was er
overleg geweest, voor het geval de toestand in Gouderak onhoudbaar
zou worden, om aan de kerkenraad van Moordrecht te vragen,
evenals in 1726, hun kerkgebouw zondags éénmaal (in wisseldienst)
te mogen gebruiken. Maar het water rees niet zó hoog als in 1726.
Bovendien oordeelde men, dat met de nodige maatregelen, als men in
het eigen gebouw zondags twee diensten kon houden, “het ook voor
de eigen gemeente gemaklijker en voor den Armen profitabler
(profijtelijker, i.v.m. de collecte voor de armen) zijn zoude.”
En na nog een aantal dagen af te wachten hoeveel het water nog
rijzen zou, is besloten “de Kerk met takkebosschen en planken op te
kisten (de paden op te hogen), en zijn KerkMeesters verzogt, daar op
nodige ordres te stellen…”
Het Bijbels woordenboek
Staringh was een zeer wetenschappelijk man.
Uit tal van zijn werken blijkt zijn enorme Bijbelkennis, naast die van
de oude Griekse filosofen en vele andere geleerden. Dit was reeds
vanaf zijn studiejaren al bij anderen opgevallen.
In 1759 komt een boekhandelaar, de heer P.G. van Dalen uit den
Haag, bij hem aan de pastorie met een verzoek.
Omstandig vertelt de man aan Staringh dat de bekende predikant
Bernhardus Keppel uit Monnikendam in hoge ouderdom aan de
uitgave van een Bijbels woordenboek was begonnen. Maar, nadat
hij de letter 'A' had voltooid en nog maar net aan de letter 'B' was
begonnen, is deze plotseling overleden. Niet lang daarna stierf ook de
Amsterdamse boekverkoper A. Wor, die het eerste deel zou
drukken. Nu had hij (van Dalen) de auteursrechten van het werk
opgekocht en wilde de uitgave ervan voortzetten.
>>>

-16Op aanraden van enkele goede vrienden, die Staringh kenden en
wisten dat hij goed thuis was in de 'hoogduitse taal', kwam hij nu
naar Gouderak met het verzoek, of Staringh het werk wilde
vervolgen. “Dit verzoek overviel hem,” schreef Staringh.
"Ik kende het Werk niet; ik wist niet, of myne weinige vermoogens
daar toe maar eenigzins zouden kunnen toereiken; de naam van het
Woordenboek was byna alleen in staat, om my af te schrikken..."
Hij liet zich evenwel overreden, het werk eens aandachtig in te zien.
“En bij nauwkeurig onderzoek zag ik wel, dat er veel tijd en
werk aan vast zat; maar ook, dat het dorre en droge, wat het
opstellen van Woordenboeken zoo vervelend maakt, in dit zo
zeer geen plaats had.
't Was hier niet te doen om Woorden in hun betekenis en
menigerlei gebruik uit te pluizen, maar om zakelijke
omschrijvingen van de merkwaardigste personen, plaatsen,
tijden, enz. die in de Bijbel voorkomen; vooral ook (en dit
behaagde mij 't meest) om een grote menigte teksten beknopt
op te helderen, of breedvoeriger te verklaren."
Het werk boeide Staringh zo, dat hij het toch proberen wilde en het
gelukte hem het eerste deel met de letter 'B' te voltooien, wat dan ook
in het jaar 1759 werd uitgegeven.
Dit eerste deel werd goed ontvangen. Het kreeg zelfs een aanbeveling
van de Leidse faculteit mee, wat door enkele beroemde professoren
ondertekend werd. Staringh besloot om het Woordenboek te
vervolgen, maar bleef zelf zeer bescheiden over zijn werk:
"Dit meene ik evenwel te mogen zeggen, dat de
Bybelbeminnende Gemeente het met veel vrucht zal kunnen
gebruiken, als ook jonge Nazireërs (voor geleerde Fakkels myn
klein waschlichtje te ontsteeken, zou verwaandheid zyn) die van
geene groote Boekery voorzien zyn, en 't ook dikwils aan tyd
ontbreekt, om veele Schryvers na te slaan."
>>>

-17Het complete werk bestaat uit 11 delen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

De letters
De letters
De letter
De letters
De letters
De letters
De letters
De letters
De letter
De letters
De letter

A en B - voltooid op 12 november 1759
C t/m F - voltooid op 8 december 1761
G
- uitgegeven in 1762
H t/m K
- uitgegeven in 1768
L t/m N - uitgegeven in 1770
O t/m Q
- uitgegeven in 1773
R en S - uitgegeven in 1776
T t/m V - uitgegeven in 1781
V
- uitgegeven in 1785
W t/m Y
- uitgegeven in 1787
Z
- uitgegeven in 1790

Zoals gebruikelijk werd elk deel van een "Approbatie" voorzien, d.i.
een goedkeuring en/of een aanbeveling aan de lezer, als mede een
voorwoord van de schrijver of de uitgever.
In het voorwoord van het 2e deel geeft Staringh zelf een toelichting
op de vraag: Voor wie was het Woordenboek bedoeld?
"Ik heb myn Woordenboek niet geschreeven voor Geleerden:
Die hebben zulke hulpmiddelen niet noodig. Maar 't zal van
dienst kunnen zyn voor Proponenten, voor jonge Predikanten,
die, of niet voorzien zyn een Talryke Bibliotheek; of die, in het
begin van hunnen dienst, overkropt door het werk, wel eens zo
iets moeten doen, 't welk hunne edelmoedigheid in andere
omstandigheeden zou afkeuren. Voornaamelyk is ons
Woordenboek geschikt voor zulken in de Gemeente, die wel iets
zouden willen weeten van zulke Persoonen, Landen, Steden,
Zeën, Rivieren, &c., waar van in den Bybel wordt gesproken:
Of ook wel wenschen, eenige opheldering te mogen vinden van
den eenen, of anderen Tekst, die hun onder het leezen
voorkomt."
De watervloed van 1760
Een verslag door Staringh, uit het kerkenraadsboek. (taal en spelling
zijn aangepast)
>>>

-18Op zaterdag de 26e januari 1760, de Lekdijk, even beneden
Bergstoep doorgebroken zijnde, raakte alles in de uiterste
ontsteltenis.
Een ieder bezig zijnde met het zijne te bergen en anderen, die aan
kwamen vluchten, te helpen, zo heeft men den volgenden dag de
Godsdienst niet kunnen waarnemen, dan alleen des namiddags, bij
wijze van Bedestond.
Men vleide zich noch steeds met de hoop, dat onze kerk boven den
vloed zoude blijven, gelijk in het jaar 1751.
Maar omdat deze ook onder water raakte, heeft de predikant door de
heer secretaris aan die van het weledele gerecht doen voorslaan, om
aan die van Moordrecht een soortgelijk verzoek te doen als in het
jaar 1726. Zij hebben dan ook uit hun midden afgevaardigd Jan
Buitelaar, om met die van den kerkenraad die zaak in Moordrecht te
bespreken.
Hierop heeft de predikant de eerder genoemde J. Buitelaar, met de
broeders van de kerkenraad en de beide kerkmeesters laten
samenkomen op den 5e februari en is aan de predikant verzocht, om
met de schout en predikant van Moordrecht te bespreken, dat de
kerkenraad van Moordrecht hen toestemming zouden geven, om ‘s
zondags tussen de beide kerkdiensten, of ander ‘s avonds om 5 uur,
onze kerkdienst in hun kerkgebouw te mogen houden.
Ds. Staringh, die al met de predikant en schout van Moordrecht
gesproken had, had echter van hen begrepen, dat zij er niet op gesteld
waren, om deze zaak zo officieel aan te pakken.
Nog op diezelfde dag in het huis van de schout, waar ook Ds.
AEmilius bij was, werd ons door die van Moordrecht
“vriendbuurlijk” aangeboden, om zondags en ook op den
aanstaanden biddag, de 20e van deze maand, in de namiddag op de
gewone tijd te prediken en dat dan de liefdegaven voor de diaconie en
kerk, zowel voor- als namiddags gecollecteerd, tussen de beide
gemeenten zouden verdeeld worden.

>>>

-19De heer schout en kerkmeesters van Moordrecht hebben ook de
goedheid gehad, aan die van Gouderak te vergunnen, om, zo het
geval zich voordoen mocht, hunne doden te Moordrecht te mogen
begraven. Deze zo vriendelijke aanbiedingen zijn bij ons met
schuldige dankerkentenis aangenomen.
Die van het gerecht van Gouderak hebben ook de goedheid gehad
hun veerman tevreden te stellen, zodat de mensen, die ter kerke
wilden gaan, zowel voor- als namiddags, vrij overvaren konden.
De zaak aldus geregeld zijnde, is ds. Staringh begonnen te prediken in
Moordrecht op zondag de 10e februari, des namiddags.
Op den 13e april des namiddags heeft ds. Staringh voor de laatste
maal in Moordrecht gepredikt. De tekst was 3. Johannes 10 : 5, 6 en
15d. Daarop heeft hij zijn leerreden besloten met hartelijke
dankbetuiging aan en zegenwens over de heren schout, het gerecht en
Kerkmeesters, de Predikant en kerkenraad en de gemeente van
Moordrecht. Waarop den 20e april des namiddags wederom in onze
(eigen) kerk gepredikt. De Tekst was Jon: 2 : 7, 8 en 9.
Een leerzaam voorval…
“Uit het leven van den geleerden JACOB GERARD STARINGH wil
ik u een leerzaam voorval verhalen.
Hij, die een voor zijnen tijd zeer geleerd man was, had eene zeer
onaangename voordragt. Dit veroorzaakte, dat hij wel zeer dikwijls
op de nominatiën van grootere plaatsen, ja zelfs eenige malen op het
drie- en tweetal geplaatst, maar nimmer elders beroepen werd.
In het jaar 1762 ontving hij eenen brief van twee leden uit den
kerkeraad van Amsterdam, waarbij deze hem meldden, dat zij hem
zelven, in de volgende week, den beroepsbrief tot Predikant in hunne
gemeente zouden komen overhandigen; hetwelk nu of nooit
geschieden moest, aangezien hij (Staringh), die reeds vier en veertig
en een half jaar oud was, bij eene volgende vacature niet meer konde
in aanmerking komen, doordien men destijds te Amsterdam geen
predikanten beriep, die meer dan vijf en veertig jaren telde.
>>>

-20In plaats echter van den beroepsbrief ontving STARINGH de tijding,
dat de keus weder op een ander gevallen was.
Dit maakte hem nu zoo geheel mismoedig, dat hij besloot, om, zoo als
men zegt, den mantel aan den kapstok te hangen, en ten einde
daartoe te geraken wilde hij een brief aan het klassikaal bestuur
schrijven.
Toen hij zich te dien einde in den koepel zijner pastorie nederzette,
viel juist zijn oog op eenige veenwerkers, die bezig waren met
baggeren en, schier ter halver lijf in het water staande, een vrolijk
lied aanhieven.
Dit trof hem. « Hoe, » dacht hij bij zich zelven: « deze lieden, die in
kommer en ellende hun brood verdienen, zijn tevreden in hun lot, en
gij zoudt morren! Neen, liever u met ijver en moed aangegord, en
gewerkt wat u te doen valt.»
Omstreeks dien tijd nu was juist de Monnikendamsche Leeraar
KEPPEL, die bezig was aan het schrijven van een Bijbelsch
Woordenboek en daarvan nog niet de letter A afgewerkt had, door
den dood aan zijnen arbeid ontrukt.
STARINGH besloot dus, den uitgever van dat Woordenboek voor te
stellen, hem de voltooijing van dat werk toe te vertrouwen.* Dit
voorstel werd aangenomen, en alzoo leverde STARINGH der
geleerde wereld een werk, dat nog in onze dagen van blijvende
waarde is.
Weinig dachten zeker de baggerlieden, toen zij hun gezang
aanhieven, dat dit aanleiding zoude geven tot het schrijven van een
werk, waarvan zij vermoedelijk zelfs nimmer den titel hebben hooren
noemen.
En zoo leeren wij dus daaruit, dat geringe voorvallen soms groote
gevolgen kunnen hebben.
Uit: "Beschrijving van den Krimpenrewaard en den
Lopikerwaard"
A.J. van der Aa, mei 1847 te Gorinchem.

>>>

-21*Dat Staringh zèlf aan de uitgever van het "Bijbels woordenboek"
voorgesteld zou hebben om de voltooiing ervan aan hem toe te
vertrouwen, is niet juist. Staringh werd op aanraden van enkele
goede vrienden die hem kenden, door de uitgever aangezocht. (AU)
Tóch een beroep…!
Hoewel Staringh meerdere keren op de nominatie stond om
beroepen te worden naar een grotere gemeente, is het van een
daadwerkelijk beroep nooit gekomen, dan slechts éénmaal naar het
Zeeuwse stadje Veere.
Op zondag 12 juni 1763 deed hij tijdens zijn preek de mededeling dat
hij eerder in die week, op woensdag de 8e juni, 'met éénparigheid van
Stemmen beroepen was tot predikant te Veere in Zeeland, doch dat hij
die beroeping in beraad genomen had.
Nog diezelfde dag werd hij door de kerkenraad, die bij hem aan huis
kwam, dringend en hartelijk gevraagd in de gemeente van Gouderak
te willen blijven. De andere dag bezochten zij hem opnieuw en hebben
hun verzoek herhaald, omdat ze door vele gemeenteleden daartoe
waren gedwongen. Van tijd tot tijd kwamen er ook vele leden uit
gemeente die hetzelfde wilden vragen, zo voor henzelf, als uit naam
van hun huisgenoten, buren en bekenden.
Dit alles had tot gevolg, dat "Dom. Staringh den 19 Juni, van de
preekstoel bekend maakte, dat hij;
“zo sterke, zo lievderijke en algemeene aanvallen van eene
Gemeente, die hij hartelijk Liev hadt, en in welke hij steeds eene
alsgemeene genegenheid en ongestoorde rust hadt mogen
genieten, niet hadt kunnen wederstaan, En dat hij, oordeelende,
dat hij deeze zo algemeene Lievdedorst hadt aan te merken als
eene nieuwe Roeping, en wel van een geheel Volk, voor de
Beroeping van Veere eerbiedig bedankt hadt; wenschende en
biddende, dat het Gode believen mogte, sijne keuze met het
Zeegel Sijner goedkeuringe te bekragtigen, en Sijnen dienst, tot
behoudenis van veeler Zielen aan deeze plaatze meer en meer te
zeegenen."
>>>

-22De predikant zou tot aan zijn dood in 1804 in Gouderak blijven. In
het voorwoord van het eerste deel van zijn Bijbels woordenboek
schrijft hij:
"Van agteren is 't gebleeken, dat de Godtlyke Voorzienigheid
my bestemd had, om door het schryven van myn Bybelsch
Zaaklyk Woordenboek, van een uitgestrekter nut te kunnen
zyn: Ook aan zulken, die my nooit gezien hebben, veel minder
my ooit kunnen hooren.
In Steden en talryker Gemeenten zyn het Werk en de Afleiding
doorgaans meerder: En dus zou ik een Werk van zo veel
omslags bezwaarlyk hebben kunnen voortzetten; vermoedelyk
nooit hebben kunnen ten einde brengen.
Behalven den Lust, de Kragten, en den Leeftyd, my daar toe
van Godt genadiglyk verleend, was een stille eenzaamheid, en
afgezonderde Leevenswyze daar toe noodig.
Langs dien weg heeft het my mogen gelukken, de laatste hand
te leggen aan een Werk, waar aan ik meer dan het derde eener
Eeuwe gearbeid hebbe."
Het Woordenboek maakte Staringh tot een bekende figuur in
kerkelijk Nederland. Zo zelfs, dat uitgeverij de Wed. G. de Groot en
Zoon te Amsterdam een portret van hem uitbrengt, gegraveerd door
Sara Troost in 1770. Het portret laat de gepruikte predikant zien
met bef en wijd openstaand vest, de vinger gelegd in een
handbeschreven boek. Naast hem, op het tafeltje waaraan hij zit,
staat één van de delen van zijn woordenboek, getuige de titel op de
rug: “Biblia sacha”, ofwel “Bijbelse zaken”. Onder dit fraai
gegraveerde portret (zie voorpagina) staat het volgende gedicht:
JAKOB GERARD STARINGH
Wie vriendlykheid met ernst en gulheyd agting draagt,
Leer’ die in ’t schrander oog’ van STARINGHs deftig wezen;
Maar wien doorkneede kunde en ryp vernuft behaagt,
Die moet ’s Mans gryze vlyt, zyn BYBELS WOORD-BOEK leezen.
’t Graveer-punt gaf Hem best de Heyl-rol in zyn hand,
Terwyl zyn ziels oog STAART op ’t hemelsch Vaderland.
H. Houtam

>>>

-23Sedert mensenheugenis hangt een origineel van dit portret in de
consistorie van de kerk te Gouderak. Het herinnert aan een
predikant die, naar de mens gesproken, veel meer in de theologische
wetenschap had kunnen bereiken. Maar wat aanvankelijk een
teleurstelling voor de ambitieuze Staringh was, zou later door hem
als een zegen worden ervaren, zodat hij in alle rust zijn levenswerk
zou kunnen voltooien.
Tenslotte laten we hem zelf aan het woord:
"Na eenen ruim Dertig-jaarigen arbeid, hebbe ik heeden het
Laatste Deel van myn Woordenboek mogen ten einde brengen.
Dank zy den Godt myns leevens en myner goedheid voor den
daartoe verleenden Tyd en Bystand!
Is er myne Mede-Christenen eenig nut door toegebragt: Hem
zy 'er de eere van!"
Gouderak den 9 April 1790.
Staringhs laatste jaren
Op 10 januari 1790 herdacht Staringh zijn vijftigjarig
ambtsjubileum, toen hij als beginnend predikant was bevestigd in
Hummelo. Hij deed dit met een preek over Psalm 71 : 17 en 18; die
later ook in druk verscheen.
Ruim een jaar later, op 27 februari 1791 heeft hij zijn 50-jarig
jubileum als predikant in de gemeente van Gouderak gevierd. De
tekst van zijn herdenkingsrede was 2 Petrus 1 : 13 en 14:
“Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen,
hoewel gij het weet, en in de tegenwoordige waarheid
versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze
tabernakel ben, dat ik u opwekke door vermaning…”
De arbeidzame jaren vergden veel van de predikant, hoewel hij een
kleine gemeente diende. Naast het gebruikelijke werk van preken
voorbereiden, catechisaties leiden, pastorale zorg, enz., voelde hij
zich bewust ouder worden. In september 1788 (Staringh is dan ruim
70 jaar) vertelt hij, tijdens een kerkenraadsvergadering, dat het
gebruikelijke huisbezoek 3 keer per jaar (!) door heel de gemeente,
voor hem moeilijk wordt.
>>>

-24“vermits het klimmen sijner jaaren”. Hij geeft in overweging “of het
niet voldoende zou kunnen geagt worden, dezelve te doen bij weer en
welzijn, in 't midden van den zomer door geheel de gemeente; en dan
voor Paaschen de ene helvt, en voor het Avondmaal in October de
andere helvt der Gemeente, telkens van de Kerkstraat te beginnen.”
De kerkenraad stemde welwillend met het voorstel in.
De omstandigheden van de toenmalige kerkelijke gemeente te
Gouderak worden helder belicht in een vragenformulier, van “de
Heeren Deputaaten der Zuid-Hollandsche Synode, 29 september
1796.”
Plichtsgetrouw schreef ds. Staringh in het kerkenraadsboek:
Vraag 1:
Hoe wordt het predikantstraktement, en dat van andere
kerkelijke personen betaald? Van het land, van de
plaats, of ook ten dele van de gemeente? En of ook met
zekerheid, behalve dit de herkomst hier van bekend is?
Antwoord: Dat het predikantstraktement hier alleen betaald wordt
van 's lands wege; uitgenomen enige kleine
emolumenten, die door kerkmeesters betaald worden.
De schoolmeester, die ook koster en voorzanger is,
ontvangt zijn traktement uit de ambachtskas, waar uit
ook zijn woning en het schoolhuis onderhouden worden.
Vraag 2:
Of de kerk en andere kerkelijke goederen door haar
stichting een bijzonder eigendom van deze (kerkelijke)
gemeente zijn?
Antwoord: De Kerk en het pastoriehuis zijn het volstrekt eigendom
van de gemeente, en zijn uit dezelver geld gebouwd in de
jaren 1658 - 1659.
Vraag 3:
Of derzelver onderhoud ook voor haare reekening
geschied?
Antwoord: Worden ook geheel en alleen uit de kerkelijke inkomsten
onderhouden.
>>>

-25Vraag 4:

Of de diaconiekas ook bijdragen van Ingezetenen van
anderen ondersteund wordt?
Antwoord: De diakoniekas ontvangt geen enkelen penning door
bijdragen van andere gezindheden: zelfs de buiten- of
zogenaamde Heilige Geestarmen niet. De roomsen
onderhouden hun eigen armen.
Vraag 5:
Wat bezwaren zijn er te verwachten uit de vernietiging
van octrooien, die op het een of ander der gemelde
stukken rechten verleend zijn?
Antwoord: Het enig octrooi dat wij hebben, is dat van een bepaald
recht op de nalatenschap der door ons gealimenteerden.
Vraag 6:

Hoe groot het getal zij der gereformeerde zielen?
Waarvan men een nauwkeurige telling verzoekt.

Antwoord: Bij nauwkeurige telling is gebleken, dat het getal der
gereformeerde zielen hier ter plaatse bedraagt
achthonderd vijf en zeventig zielen.
(Dagtekening en ondertekening zijn weggelaten)
Onderschrift:
De telling is gedaan in de drie Blokken. En waren in Kattendijks
Blok 236; Midden Blok a. 230 b. 318; Veerstals Blok 91.
875
Op 19 december 1802 vermeldt Staringh in de kerkenraadsnotulen,
dat de bevestiging van een nieuw verkozen ouderling is uitgesteld.
“Eerst, wegens de Ongesteldheid van den verkooren Ouderling,
Daar na wegens een Zwaare en Langdurige verkoudheid van den
Predikant.”
Uiteindelijk vindt 2 maanden later alsnog de bevestiging plaats, op
13 februari 1803.
>>>

-26Een uniek jubileum: 66 jaar predikant, waarvan 65 jaar in
Gouderak
Een verslag uit het nieuwsbulletin “Boekzaal”, november 1803,
"Kerknieuws", pag. 618, 619
GOUDA den 6den Nov. 1803
Heden had onze Gemeente het genoegen dat de waardige
Grysaard, de wel Eerw. zeer gel. Heer D. J.G. STARINGH,
waardig Leeraar te Gouderak, by haar den dienst vervulde. 't
was zes- en zestig jaar geleden, dat zyn Wel Eerw. hier den
Euangeliedienst had begonnen waar te nemen voor den
Predikant D.J.van Heuven. Onze Predikanten hadden zyn Wel
Eerw. ten ernstigsten verzogt, om deze gedachtenis in de
Gemeente te vieren, waaraan zyn Wel Eerw. voldaan heeft met
dat gevolg, dat ene zeer talryke schare, die opgekomen was, om
den Grysaard van zes- en tachtig jaren te horen over Num
XXIII : 10.
Myne ziele sterve de dood der oprechten, ende myn uiterste zy
gelyk het zyne. zeer gesticht naar huis ging en den besten zegen
over dien waardigen man van den koning der kerke afbad.
Waarom wy vertrouwen, dat elk die hem hoorde, zich gaarne
met het onderstaande zal vereenigen.
“De man, die 't graf naby elk ogenblik leert sterven,
Schetst vol van 't reinst gevoel, bezield met jeugdig vuur,
Hoe in geloof en hoop de vromen 't leven derven,
En wekt by elk den wensch; was zo myn stervensuur!
Voor zes en zestig jaar mogt hy de vadren leeren,
Wier kindren zyn mond in grysheid heeft gesticht:
Zo immer Gouda's volk verdiensten zal vereeren,
Blyft zy voor 't onderwys aan STARINGH duur verpligt.
God rekk' in zyne gunst des achtbren Grysaards dagen,
Tot nut der Christenschaar, wie hy steeds dierbaar is!
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-27En is zyn sluim'rend stof naar 't somber graf gedragen,
Dan leev' by Neerlands volk zyn nagedachtenis.”

Oud en zwak overleed Staringh op 26 november 1804. Zijn oudste
zoon deed aangifte van de dood van zijn vader.
“Compareerde ter secretarie van Gouderak de Heer Antoni
Staringh, dewelke verklaarde aangeving te doen van het (lijk) van
zijn vader den Eerwaarde Heer D. Jacobus Gerardus Staringh,
overleden alhier in den Classis van
f 15,00
Het begrafenisboek vermeldt:
Begraven:
Is bij gezet het Lijk van den Wel Eerw: en Zeer
Geleerden Heer Jacobus Gerardus Staringh,
Hebbende alhier Predikant geweest 63 Jaar en 9 maanden.
30 november 1804
Staringh werd begraven in het kerkgebouw te Gouderak. De lijkrede
bij de begrafenis werd gehouden door ds. Bekking, predikant te
Oudewater, over Johannes 11 : 11a.
Thans ligt zijn grafsteen, samen met een der stichters van de kerk,
Jan Brouck, voor de kansel.
Het opschrift op de steen luidt:
“HIER RUST Ds. JACOB GERARD STARINGH: anth. fil.
GEB. TE GENDERINGEN DEN 11 OCT. 1717
PREDT. TE HUMMELO DEN 10 JAN 1740
TE GOUDERAK DEN 26 FEBR. 1741.
ALDAER OVERLEDEN DEN 26 NOV. MDCCCIV.
ZYNDE DE OUSTE DER TOEN DIENENDE
GEREFORMEERDE PREDIKANTEN IN NEDERLAND.”
>>>

-28Een tweede portret van Staringh op 87-jarige leeftijd, werd
uitgegeven in 1803. Het laat een nog krachtige predikant zien, met
enkele delen van zijn bekend geworden “Bijbelsch Zaakelijk
Woordenboek” op de achtergrond.

De tekst eronder luidt: “Jacob Gerard Staringh, Anth. Fil.,
Geb. te Genderingen, den 11 Oct. 1717. Pred. Te Hummelo, den 10.
Jan. 1740. te Gouderak den 26. Feb. 1741. aldaer nog Predikand
Leeraer, 1803. en dus de oudste, nog dienstdoende, der
Gereformeerde Predikanten in Nederland.
“Beschouw, met eerbied, hier den Oudsten Heilgezant,
Die nog, met vuur de jeugd, in Neêrlands Tempelchooren,
Trots By- en Ongeloof, de reine Leer doet horen,
En Jesus Kruisbanier, vol moed en yver, plant.
Geleerdheid, - Godsvrucht - smaak, doorwrochte Schriftverklaring,
Juicht, dankende aan de Kunst, om 't Achtbre Beeld van
STARINGH.”
J.W. Bussingh
>>>
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De grafsteen van Ds. Staringh, zoals die nu nog in de Ned
Hervormde Kerk te Gouderak aanwezig is.

>>>
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Nog iets over Staringhs zonen.
Al jong koos de oudste zoon, Antoni, voor het voorvaderlijk beroep,
n.l. de krijgsdienst. Het is niet onmogelijk dat zijn vader de familie
Zoutman uit Reeuwijk kende, waarvan de zoon Johan Arnoldus
(geb. 10 mei 1724) reeds op 12-jarige leeftijd in dienst getreden was
bij de admiraliteit van Amsterdam. Ook Antoni koos voor dezelfde
opleiding en kwam eveneens in dienst bij diezelfde admiraliteit.
Toen Johan Arnoldus Zoutman schout-bij-nacht werd, na het
uitbreken van de Vierde Engels-Nederlands oorlog, werd
hij belast met het geleiden van een konvooi naar de Oostzee.
Daarbij leverde hij op 5 augustus 1781 de onbeslist gebleven Slag
bij Doggersbank. Tijdens deze slag was Antoni Staringh de
vlaggenkapitein met het linieschip “Admiraal de Ruyter”,
bewapend met 68 stukken, wat 610 pond aan kogels uit één laag
kon schieten. Het totale eskader bestond uit 3 linieschepen en 4
fregatten en konvooieerde men 71 koopvaarders.
Het kwam tot een treffen met het Engelse eskader onder admiraal
Hyde-Parker, dat uit evenveel, doch zwaarder bewapende schepen
bestond. De strijd bleef onbeslist want de Engelsen slaagden er niet
in de Nederlandse koopvaarders te overmeesteren, dus in dat
opzicht kan dit treffen als ‘geslaagd’ worden beschouwd.
Het gevecht werd in de geest van die dagen gevierd als een grote
overwinning, waarvoor Zoutman werd bevorderd en alom
gehuldigd. Kort voor zijn dood, begin 7 mei 1793, werd hij
bevorderd tot luitenant-admiraal.
Ook Antoni Staringh werd gehuldigd en door de Prins van Oranje
in 1789 benoemd tot opperbevelhebber van het eskader, dat bestemd
was voor Oost-Indië. Dit eskader bestond uit twee fregatten van
ieder 20 stukken geschut, de “Thesis” en de “Bellona” en twee
brikken. In december 1789 vertrok Staringh naar Batavia, daarna
naar Makassar, om moeilijkheden uit de weg te ruimen. Toen die
waren opgelost werd doorgevaren naar Semarang en Palembang.
>>>

-31Na twee jaar in de Oost keerde hij naar Amsterdam terug in oktober
1791, waar hij tot schout-bij-nacht werd benoemd. Hij overleed eind
februari 1805 en werd begraven in de kerk te Gouderak op 16 maart
1805.
De jongste zoon, Urbanus Petrus, vertrok naar Gorinchem en werd
wijnhandelaar, tevens diaken. In het Gouderakse archief zijn
rekeningen bewaard gebleven van de wijn, die Urbanus Petrus
Staringh leverde ten behoeve van het avondmaal. Later verhuisde hij
naar Elburg, heeft daarna gewoond in Huissen en is overleden op 1
augustus 1812 te Culemborg.
Tenslotte de lijst met nagelaten werken van ds. Jacob Gerard
Staringh:
1. Bijbelsch zakelijk woordenboek - nieuwe druk, 11 delen en
register. Amsterdam 1797 gr. 4.
2. Bijbelsch Mengelwerk, bevattende vier Leerredenen over de
parabel van den rijken man en den armen Lazarus en benevens
een scheepspredikatie, gedaan na het wederkeeren van de
glorieuze actie van Doggersbank." Amsterdam 1798, verschenen
bij Gerrit de Groot en Zonen
3. Jeremia, weeklagende over Z.D.H. Willem Karel Hendrik Friso."
4. Het bedreigd strafvonnis."
5. Bitterheid en Vreede op een biddag, vertoond in IV Boet- en
bededagstoffen.
6. Kerkelijke Reede-voeringen."
7. De in God roemende grijsaard, biddende om genadige
ondersteuning tot het verkondigen van Gods grootheid, of
leerrede over Ps. 71 : 17 en 18, ter gedachtenisse van zijn vijftigjarige predikdienst. Gouda 1790
Bron: Kerkarchief Ned. Herv. Kerk te Gouderak
Met dank aan het Iconografisch Bureau te Den Haag
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De jongen in de Kerkhoflaan.

In een Rotterdamse krant uit 1933 stond deze foto van een
jongen in de Kerkhoflaan.
Indien U weet wie deze jongen is laat dat dan even weten aan
de redactie van dit bulletin, telefoon (0182)373368.
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Braderie

Ook tijdens de braderie op
18 september j.l. was onze
vereniging weer met een
stand aanwezig.
Dit jaar stond de stand in
het teken van de binnenvaart.
De vele foto’s en andere
attributen vormden op
onze stand een trekpleister.

-34Voetbalvereniging “O.V.V.”
In ons bulletin no. 27 plaatsten wij een artikel over een
voetbalvereniging
(O.V.V.)
uit
het
buurtschap
Spreeuwenhoek.
Deze vereniging was een afsplitsing van de v.v. “Gouderak”
en bestond van 1936 tot 1940. Ze was ontstaan door
onenigheid tussen de v.v. “Gouderak”en de eigenaar, over het
gebruik van het voetbalveld bij de “Mostertpot”.
O.V.V. heeft gedurende vier competities in de afdeling Gouda
van de KNVB gespeeld maar is toen, wegens gebrek aan
leden, opgeheven.
In het archief van de KNVB werden o.a. de volgende gegevens
nog gevonden.
October 1936. Elftalopgave 1e elftal O.V.V.:
J. Vuik, Jac. Trouwborst, B. Pols, H. van Dam,
J. Verhagen, C. Pols, St. Trouwborst Cz, C. Trouwborst,
St. Trouwborst Az., Jac. Trouwborst Cz., M. Verkaik.

Op 4 juni 1939 vond er op het veld van Nieuwerkerk een
beslissingswedstrijd plaats tussen O.V.V. 1 en Gouderak 3
voor promotie naar de overgangsklasse van de Afdeling
Gouda. De uitslag was 1-1 maar in de verlenging maakte
O.V.V. 2-1. De verlenging werd uitgespeeld en daarin maakte
Gouderak 3 nog 2-2.
Maar later werd door de Bond bepaald dat de eerste die had
gescoord in de verlenging de winnaar was en O.V.V.
promoveerde naar de Overgangsklasse.
Daarin speelde het in het seizoen “39 – ’40 en eindigde op de
zesde plaats, Lekkerkerk 3 werd kampioen.
>>>

-35Mede door de mobilisatie en de oorlogstoestanden in 1939 en
1940 daalde het aantal leden echter zodanig dat de financiele
lasten niet meer waren te dragen voor de O.V.V.
Diverse spelers van O.V.V. kwamen toen weer terug naar de
v.v. “Gouderak”. Waar onder het latere bestuurslid Jan
Vuijk en de spelers Steef Trouwborst, Rinus Trouwborst,
Piet Kleibeuker en Wim Kleibeuker.
Ons lid Jos Koning zorgde voor bovenstaande gegevens en
onderstaande foto van een O.V.V. elftal.

Een elftal van O.V.V.
Staande v.l.n.r.: Siem Bos; Wim Kleibeuker; Rinus Trouwborst;
Arie Trouwborst; Kees Bos; midden: N.N. ; Jaap Verhagen en
Maarten Verkaik.
Liggend: Arie Verhagen; Steef Trouwborst en Piet Hoogendijk.
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Jan de Kiek.
Veel van onze oudere leden zullen nog in het bezit zijn van
foto’s die zijn gemaakt door Jan de Kiek. Ook in het archief
van onze vereniging zijn diverse “kiekjes” van hem te vinden.
Dat z’n werkelijke naam Jan Furrer was weet lang niet
iedereen.
In de jaren veertig en vijftig trok deze Gouwenaar met z’n
fototoestel door de omgeving om iedereen, die dat wilde, te
fotograferen.

>>>
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Jan de Kiek
bezig met z’n
Hokus pokus
toestel

Met z’n vrolijke en komische praatjes trok hij de klanten
naar zich toe en voor een paar kwartjes produceerde hij een
fraaie zwart/wit foto. Het houten toestel, dat hij achter op z’n
fiets meevoerde, was ook gelijk z’n donkere kamer en de
foto’s werden ter plekke ontwikkeld en afgedrukt.
De ontwikkel vloeistof had hij in een reservoir bij zich en
werd steevast, door hem,
’het morgenwater van m’n
schoonmoeder’ genoemd.
We kunnen deze man wel dankbaar zijn want in die periode,
toen lang niet iedereen een fototoestel had, heeft hij veel
mensen en groepen voor het nageslacht op foto vast gelegd.

-38Tijdens Openmonumentendag op 11 september j.l. was er in de
consistoriekamer van de Ned. Herv. Kerk een tentoonstelling
ingericht over het leven en werken van dominee Staringh en zijn
neef, de dichter A.C.W. Staring.

Ook het levenswerk van
Staringh,
het Bijbels woordenboek,
(zie pijl) was te bezichtigen.

De dichter
A.C.W. Staring
Deze schreef zijn
naam zonder h aan het
einde.
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De boottocht naar Rotterdam.
In september j.l. ontving U van ons een uitnodiging
voor een boottocht naar Rotterdam op 7 mei 2005 met
o.a. een bezoek aan het Scheepvaartmuseum.
Wij kunnen U mededelen dat er inmiddels meer dan
100 personen zich hebben opgegeven. Het minimum
was 90, dus kunnen we vrijwel zeker stellen dat de
excursie door gaat.
Het maximum aantal deelnemers is 140, dus U kunt
zich nog altijd opgeven bij Corrie Loendersloot of
Han Boevé.

