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In memoriam. 
 
Op eerste Kerstdag overleed, na een kort ziekbed, op 73-
jarige leeftijd, 

Henk Boon 
 
Henk was een echte geboren en getogen Gouderakker, een 
graag geziene persoon in elk gezelschap, plagen en 
discussiëren, maar het hart op de juiste plaats.  Een op en top 
verenigingsman. Meer dan vijftig jaar droeg hij met trots het 
uniform van muziekvereniging “Caecilia” en vervulde hij 
binnen deze vereniging verschillende bestuursfuncties. Maar 
ook was hij, tot kort voor zijn overlijden, nog actief bij het 
ophalen van het oud papier. Ook stelde hij zijn vakmanschap 
en tijd in dienst van het zwembad. We zullen Henk missen in 
onze Gouderakse gemeenschap. 
 
 
Op 5 januari j.l. overleed op 83-jarige leeftijd, 
 

Teunis de Jong 
 
Het grootste gedeelte van zijn leven was Teun schipper en 
ondanks dat hij later het schippersleven vaarwel heeft gezegd 
en aan de wal ging werken is hij in zijn hart altijd schipper 
gebleven. 
 
Maar in de periode dat hij in Gouderak woonde heeft hij zich 
ook verdienstelijk gemaakt in het verenigingsleven. Hij was 
o.a. voorzitter van het Oranjecomite, bestuurslid van IJsclub 
“de IJssel” en Poldersport. Teun was een zeer sociaal en 
vriendelijk mens. In bulletin 6 en 7, in 1997, hebben wij zijn 
leven uitvoerig beschreven. 
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Op 25 januari j.l. overleed op 84-jarige leeftijd 
 

Wilhelmina Cornelia (Willy) Ooms - Koot 
 
Zij woonde aan de Kattendijk no. 5. 
De meeste Gouderakkers hebben haar gekend als de vrouw 
van bakker Ooms, maar bovenal als een zeer sportieve vrouw 
die ook zeer actief deel nam aan het Gouderakse 
verenigingsleven. 
Van onze historische vereniging is zij jarenlang een trouw lid 
geweest die ook regelmatig onze avonden bezocht en altijd 
graag mee ging met de reisjes die werden georganiseerd. 
In onze herinnering zal zij voortleven als een bescheiden en 
lieve dame. 
 
 
 
 
Op 5 februari j.l. overleed op 88-jarige leeftijd, 
 

Adrianus Loeve. 
Adrianus (Janus) Loeve is het grootste gedeelte van z’n leven 
schipper geweest.  Na zijn schippersleven heeft hij ook een 
aantal jaren gewerkt op de scheepswerf van Vuijk in Capelle 
aan de IJssel. 
Maar na zijn huwelijk met Jannigje Maria Terlouw, die 
vorige jaar juni overleed, heeft hij altijd in Gouderak 
gewoond. 
Toen het zelfstandig wonen echter niet meer ging is het 
echtpaar Loeve verhuisd naar “Geerestein” te Ouderkerk a/d 
IJssel. 
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Op 28 februari j.l. overleed op 94 jarige leeftijd  te 
Ouderkerk a/d IJssel: 

Simon Paulus Sterk. 
 

Hij werd geboren in Gouda als zoon van schipper Paulus 
Sterk en daar volgde Siem op de Ambachtsschool aan het 
Paradijs een opleiding tot machinebankwerker. Daarna heeft 
hij gewerkt op de scheepswerf van Van Vlaardingen op 
Stolwijkersluis en daar leerde hij ook zijn vrouw Alie Duran 
kennen. 
Vanaf 1938 tot 1977 is Siem Sterk machinist geweest van het 
Watergemaal “Verdoold” aan de Kattendijk en daar heeft hij 
ook tot 2000 gewoond. 
In Gouderak zullen we hem blijven herinneren als die aardige 
man van het ‘watermachien’. 
 
 
Wij wensen de nabestaanden van de overledenen veel kracht 
toe bij het verwerken van het verlies van hun geliefden. 

Dat zij rusten in vrede. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Cadeau van de Rabobank. 

Al een aantal jaren hebben wij als “Golderake” bij de 
presentatie van films of dia’s gebruik mogen maken van de 
beamer van de Rabobank. 
Kort geleden heeft de Bank echter een nieuw, moderner 
apparaat aangeschaft en hebben ze ons hun beamer cadeau 
gedaan. Die verkeert nog in perfecte staat en is voor ons doel 
bijzonder geschikt. 

Rabobank hartelijk bedankt. 
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Moeder mocht het niet weten! 
 
Het is puur mistig Jaap, wat denk je, zullen we?  Ik denk niks, 
zei Jaap, we gaan. 
 
Na een flinke vorstperiode was het slecht gesteld met de 
brandstofvoorraad, de kolenkit stond leeg naast het oude 
kolenfornuis, waarin nog een paar turven lagen te gloeien. 
De “kolenbonnen” waren op en nog een klein aantal turven 
was in voorraad. 
Die morgen echter was het gaan dooien en een dichte mist 
onttrok veel dingen aan het gezicht. Hoewel “de jongens”, 
zoals moeder hen pleegde te noemen, er zich bewust van 
waren dat moeder hun plan nooit zou goedkeuren, gingen ze 
toch met de slede en trekzaag op weg, want…… 
Vader was met vriend /collega “de boer op” om geld en/of 
goederen los te pingelen voor hun befaamde “Zwarte 
keuken”, waarvan de volgende dag weer een aantal 
Gouderakkers een extra hapje konden betrekken. 
Moeder, zo wisten zij, zou, zoals gewoonlijk om een uur of 
vier naar buurman v.d.V. gaan voor haar dagelijkse litertje 
“zwarte melk”. 
Dat dit altijd met een uitgebreid buurpraatje gepaard zou 
gaan was voor “de jongens” alleen maar gunstig.  
Niet ver achter de boerderij van de buurman stond een oude 
knotwilg, en daar zagen zij wel brood in. Met  de dreigende 
woorden;  Ouwe reus, daar ga je, werd de zaag er in gezet en 
na in drie stukken te zijn gezaagd, ging het op de slede over 
het dooiende ijs naar huis. 
Daar liep moeder wat paniekerig heen en weer over het 
tuinpad. 
 

>>> 
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Waar zitten jullie toch, zijn jullie nog op het ijs? Het is bijna 
donker en het ijs is onbetrouwbaar.  
Maar toen ze zag waar de slede mee beladen was, verraadde 
een glimlach haar gedachten; 
 
“Kan toch morgen de kachel weer branden”. 
Waar deze brandstof door “de jongens” was gehaald?  
Moeder mocht het niet weten en buurman v.d. Vlist ook niet! 

Wout Hoogwerf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De mannen van de “Zwarte keuken”:v.l.n.r. De vader van  Wout en 
Jaap Hoogwerf, Wout sr.; Marinus van Herk; Jan Pols; Kees 
Stouthart; Piet v.d. Hengel; Jan van Dam. Gehurkt: Cor Pols. 
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Wie weet wie de vier kaasboerinnen zijn op de foto hierboven. 
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Antoni Christiaan Wynandt Staring (1767 - 1840) 
 
 

In het vorige bulletin hebben wij uitvoerig aandacht 
besteed aan Dominee J.G. Staringh. We hebben toen 
geschreven dat we in dit bulletin ook aandacht zouden 
besteden aan zijn neef de dichter A.C.W.Staring die 
zijn studietijd voor een groot gedeelte heeft 
doorgebracht in de pastorie te Gouderak. 
Deze Antonie Staring verwierf later grote bekendheid 
als dichter en schrijver. 
Wanneer je een bezoek brengt aan de Achterhoek 
word je regelmatig aan deze dichter herinnerd en daar 
zijn diverse verenigingen en instituten die zijn naam 
dragen. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
A.C.W. Staring 
 
 

           >>> 
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Zijn levensloop in het kort. 
 
Antoni Christiaan Wynandt Staring werd geboren op 24 januari 
1767 in het Gelderse grensdorp Gendringen en wel in “De 
Bringenborg”, het familiehuis van de familie Verhuell. Zijn 
grootmoeder Anna Lucretia Verhuell, weduwe van ds. Anthonie 
Staringh, en ook zijn moeder Sophia Wynanda Verhuell, woonden 
namelijk in dit familiehuis. 
Zijn vader Damiaan Hugo Staring was zee-officier en had eigenlijk 
aan de wal nog geen vaste woon- of verblijfplaats. Spoedig na de 
geboorte van Antoni Christiaan Wynandt vertrok 
zijn vader naar Kaap de Goede Hoop in dienst van de Oost-Indische 
Compagnie. Samen met zijn moeder woonde de kleine Antoni enkele 
jaren in Doetinchem. 
 
Toen hij ongeveer 7 jaar oud was vertrok ook zijn moeder naar 
Kaap de Goede Hoop en voegde zich bij haar man. De opvoeding 
van Antoni kwam toen in handen van zijn oom Jacob Gerard 
Staringh, predikant te Gouderak. Vandaar uit bezocht de jonge 
Staring de Latijnse School in Gouda, daarna de Academie in 
Harderwijk en studeerde vervolgens aan de universiteit te Göttingen 
in Westfalen, o.a. fysica, chemie en landbouwkunde. 
 
In het jaar 1782 keerden zijn ouders terug uit Zuid-Afrika en 
kochten het landgoed "De Wildenborch" te Vorden. Zijn vader 
overleed reeds in het jaar daarop, in 1783. 
In 1790 kwam A.C.W. Staring vanuit Göttingen voorgoed naar het 
landgoed en kasteel en trouwde in 1791 met Everdina Maria van 
Löben Sels, die echter reeds in 1794 overleed. 
Antoni Staring hertrouwde in 1798 met Johanna Andrea Charlotte 
VanderMuelen, die in 1843 overleed, drie jaar na de dood van haar 
man. 
 
Staring was allereerst beheerder, bestuurder van het landgoed "De 
Wildenborch". Moeras en woeste grond heeft hij laten ontginnen. 
Veel boomsoorten heeft hij ingevoerd en gekweekt.  

>>> 
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Zeer bekend is de moeras-cypres, de Libanese ceder en de 
Amerikaanse eik. Ook stichtte hij een school op het landgoed. 
 
 
Dichten was zijn vrijetijdsbesteding. Als dichter kreeg hij landelijke 
bekendheid door Nicolaas Beets. 
In een inleiding tot een gedichtenbundel van Staring schreef Beets: 
"Gelderland is onder de Nederlandse gewesten in dichters niet 
vruchtbaar geweest; doch het heeft zijnen Staring gehad en deze 
weegt tegen vele anderen op. Geldersman, zoowel door hart en 
inborst, als door geboorte, inwoning, grondbezit, heeft hij, in menige 
betrekking en door velerlei arbeid, maar vooral door zijn poëzie, 
voor de eer van dat gewest uitnemend zorg gedragen." 
En Gelderland heeft nog altijd "zijnen Staring". 
A.C.W. Staring overleed op 18 augustus in De Wildenborch en 
werd begraven op de algemene begraafplaats te Vorden. Daar 
herinneren op het hek van de begraafplaats enkele dichtregels nog 
aan de dichter:  

"Uit nacht rijst morgenrood 
Het leven uit de dood" 

 
In zijn gedichten leeft de gedachte aan de dichter Staring nog altijd 
voort, ook in Gouderak. 
 

Zijn jeugdjaren in Gouderak 
Als knaap van zeven jaar verhuisde Antoni, na het vertrek van zijn 
moeder, naar Gouderak. De keuze voor Gouderak was niet 
toevallig, want daar woonde een oom van hem, Jacob Gerard 
Staringh, die evenals zijn grootvader, predikant was. 
Antonie bezocht in Gouda eerst de Franse en daarna de Latijnse 
school. Deze Latijnse school was gevestigd in het oude klooster aan 
de Groeneweg. De school had een capaciteit van ongeveer 200 
leerlingen in 4 klassen, waar men les kreeg in Latijn, Grieks, 
Aritmetica, Fysica en schoonschrijven. Behalve de jonge Staring 
studeerden daar ook later bekende mensen als E.W. 
Schimmelpenning, Allard Pierson en Jacob Hovius. Daarnaast 
kwamen kinderen van rijke families uit heel Nederland en zelfs uit 
Londen in Gouda studeren.     >>> 
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Elk jaar waren er wedstrijden in de voordrachtskunst, met fraaie 
boeken als prijzen. Afstuderen ging door het houden van een 
Latijnse voordracht, waarna men een vergulde 
herdenkingspenning kreeg. 
 
 
Rond 1849 werd het gebouw blijkbaar te klein en te oud en 
verhuisde men naar de Tiendeweg. Tegenwoordig heet de school 
het Coornhert Gymnasium', naar een van de beroemde leerlingen 
van de Latijnse School. 
Op deze school leerde Staring o.a. keurig schrijven. 
De onderstaande brief werd door Antoni Winand Staring geschreven, 
toen hij zeven jaar oud was. Zijn vader en moeder waren toen aan de 
Kaap de Goede Hoop en hijzelf woonde bij zijn oom, de predikant 
Jacob Gerard Staringh te Gouderak. De stijl van de brief is geheel 
overeenkomstig de mode van die dagen, maar het is wel opmerkelijk, 
dat een zevenjarige jongen al deze fraaie zinswendingen heeft 
beheerst. Wellicht heeft zijn oom in Gouderak, of een van zijn 
Goudse onderwijzers een handje geholpen. 
In keurig gekalligrafeerde letters en met veel zwierige krullen staat er 
te lezen: 

WelEdele Gestrenge Heer 
Hooggeeerde Vader 

Mevrouwe Hooggeeerde Moeder 
 

Twas mij grootlijks tot blijdschap van mijn oom te vernemen dat 
mijn lieve moeder behouden aan de Caap was gearriveerd en 
beneffens mijn waarde vader een goede welstand waart 
genietende, voor welke goetheid ik God onophoudelijk wense te 
danken met beede, het Hem behage steeds Uwe gunstige 
Beschermer te zijn en Uw Ed. in allen opzigten te betoonen, dat 
Hij goed is. Mij aanbelangende, ben bij aanhoudendheid zeer 
welvaarend geweest en heb het genoegen mijn heer Muys 
beneffens desselfs zuster mij steeds met hunnen wil vereeren.  

>>> 
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Waarom ik ook tragt al hunnen goedhede alsmede mijn 
Hooggeachte Oom mij gelieft te begunstigen door een naarstig en 
gehoorzaam gedrag te beantwoorden, verzeekert zijnde dit teffens 
het middel is waardoor ik mij uwe liefde en zorge en koste kan 
waardig maaken. 
Ik eindig deeze na Uw Ed. in mijn gedagten omhelst te hebben en 
maakte dit van Mijn Heer en Mejuffr. die Uw Ed. van hunne 
Bijzondere oplettendheid mijwaarts verzeekere, noeme mij 
eerbiedig en met liefde 

WelEdele Gestrenge Heer 
Hooggeeerde Vader 

Mevrouwe Hooggeeerde Moeder 
Uw ed. Gestr. D.W. Dienaar 

en gehoorzame zoon 
A.C. Winand Staring 

 
Uit enkele overgebleven brieven blijkt echter, dat hij het op de 
Latijnse school in Gouda niet erg naar zijn zin had. Maar hij las alles 
wat hij maar in handen kon krijgen. 
Zijn oom, de predikant uit Gouderak, was een zeer ontwikkeld man 
met oprechte belangstelling voor de vorderingen van zijn neef. Door 
het onderlinge vertrouwen moet hij een grote invloed op Staring 
gehad hebben.  
In 1776 schreef Antoni zijn eerste bewaarde gedicht. Twee jaar 
later ging hij naar het gymnasium, waar hij zeer van het onderwijs 
genoten heeft. Zijn ouders wilden graag, dat hij rechten ging 
studeren en kozen voor hem de “Geldersche Hoogeschool” te 
Harderwijk uit. En daarmee kwam een eind aan zijn periode in 
Gouderak. 
Tenslotte nog een paar van zijn gedichten: 
 

Ach, hoort het Lot mijn wensch, vertederd door mijn 
smarte,  
Dan biede ik u mijn vlijt, eenvouwig Landvolk, aan;  
'k Zal dan, in 't vreedzaam Veld, voor u alleen mijn harte  
Met zoete zorg belaan.     >>> 
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Daar zal geen schittrende Eer mij blinden met heur 
straalen,  
Daar zal geen gloeiend goud mij lokken door zijn schijn;  
Gij bosschen van mijn erv, gij akkers zult de paalen  
Van mijn begeerten zijn. 

Harderwijk, 1786 
 

AANGEBRAND 
Aagt Morsebel nam kleinen Piet in kost,  
en als het Kind, te middag aangezeten, 
Haar soms zijn walging merken liet: 
De vieze bijsmaak van heur knoeisels werd geweten 
Aan kaarsvet, roet, noch snuif; ’t was altoos:  
“Lekkertand, Wat zou’ het zijn, als aangebrand?” (Lekkertand = 
lekkerbek) 
Nu kwam er eens een schotel vol groen eten 
te voorschijn, die Kok Aagt spinazie had geheten: 
Hiervan kreeg kleine Piet zijn deel op ’t bord gesmakt; 
Hij roert er in; hij vindt twee achterpooten 
Van d’ armen kikvorsch, onder ’t warmoes kort gehakt, 
En legt, met de oogen half gesloten, 
Zijn eetvork neêr, terwijl hij vraagt: 
“Heeft aangebrand ook voetjes, moeder Aagt?” 
    Uit: “Puntdichten, 1820 - 1827 
 
Minder bekend is, dat A.C.W. Staring ook de dichter is van tal van 
bekende Evangelische gezangen, zoals Gez. 4: “De Heer is God, en 
niemand meer”; Gez. 117: “Halleluja, looft den Heer!” en nog vele 
andere. 
Maar het meest bekende gedicht van hem, “Het Oogstlied”, leerden 
de ouderen onder ons vroeger op school, op een melodie, 
geschreven door A. Lijsen: 
 

“Sikkels klinken, sikkels blinken, 
ruischend valt het graan. 
Zie de biindsters garen, 
Zie in lange scharen 
Garf bij garven staan. (bis)    >>> 



-15- 
’t Heeter branden, op de landen, 
Meldt den middagtijd. 
’t Windje, moe van ’t zweven, 
Heeft zich schuil begeven, 
En nog zwoegt de vlijt (bis) 
 
Blijde maaiers, nijv’re zaaiers, 
Die uw loon ontvingt! 
Zit nu rustig neder, 
Galm’ het mastbosch weder, 
Als gij juichend zingt. (bis) 
 
Slaat uw oogen naar den hoogen, 
Alles kwam vandaar! 
Zachte regen daalde, 
Vriend’lijk zonlicht straalde 
Mild op halm en aar.” (bis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het landgoed “” De Wildenborch”te Vorden. 
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Reacties op foto’s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van de vijf dienstbodes, op de foto in het vorige bulletin, 
werd de meest linkse jonge dame herkend als Elisabeth Stam, 
de latere echtgenote van Johannes Schouten. Deze reactie 
kwam van mevr. Schouten-Hoogendoorn uit Moordrecht. 
 
 
Mevr. L. den Ouden- 
Verboom uit Krimpen 
dacht in de jongen in de 
Kerkhoflaan, een zoon van  
manufacturier 
D.A. van Yperen te 
herkennen. Maar niet met 
zekerheid. 
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De Gouderakse Middenstand. 
 

Op dit moment werken wij aan een boek over de 
Gouderakse Middenstand en Ambachten. 
En in het najaar willen wij over dit onderwerp, bij de 
presentatie van het boek, een tentoonstelling inrichten 
in het Dorpshuis. 
 
Wim Verstoep en Joop den Hertog hebben al veel 
inventarisatiewerk over dit onderwerp gedaan maar 
wij zijn nu nog op zoek naar allerlei gegevens, zoals 
foto’s van winkelinterieurs en van winkeliers, maar 
ook naar oude reclameplaten, winkelbussen, 
stopflessen, etc. etc. 
Neem maar contact op met Dirk van Dam,  
Dorpsstraat 52, Gouderak. tel. 0182-373368. 
 

Ouderwetse gerechten en maaltijden. 
 
Onze Historische Vereniging bestaat dit jaar 10 jaar 
en dat vieren we op zaterdag 16 april a.s. van 10.00 
uur tot 16.00 uur in het Dorpshuis. 
Een uitgebreide convocatie ontvangt U nog maar wij 
willen U die dag ook het één en ander 
‘voorschotelen’. En wij hebben gedacht aan  
gerechten uit vroeger tijden.  Indien U ook nog 
suggesties heeft in die richting wordt U verzocht 
contact op te nemen met Han Boevé, telefoon 0182-
374147.                      
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Het ontstaan van coöperaties en de geschiedenis van 
de Coöperatie “Ons Voordeel”  in Gouderak. 
door Bram Baas. 
 
In het begin van de twintigste eeuw werden in Nederland, dus ook 
in Gouderak, door de boeren coöperaties opgericht. 
De oorzaak zou liggen in de landbouwcrisis welke plaats vond 
omstreeks 1880-1895. 
Na 1850 ging het vanwege de conjuncturele opbloei goed met de 
landbouw in Nederland.  Voor de agrarische producten stijgen de 
prijzen en de afzet van zuivelproducten naar Engeland neemt toe. 
Door de toegenomen vraag naar zuivelproducten nam de veestapel 
bij de boeren toe. 
Dan slaat de landbouwcrisis toe in de akkerbouw,  die de periode 
beslaat van 1880 tot 1895.    
Door de grote Amerikaanse graanproductie, vanwege de 
grootscheepse mechanisatie en de daardoor ontstane lagere prijzen, 
overspoelde het Amerikaanse graan de Europese markt sinds 1880 
- de invoer verdubbelde - waardoor de graanprijzen op de 
wereldmarkt terugvielen. 
Door de veel hogere productiekosten konden de Nederlandse 
akkerbouwers niet tegen de Amerikanen op en raakten daardoor in 
de problemen. 
Hoewel de veehouders in het begin hun veestapel uitbreidden 
vanwege de lage graanprijzen en behoorlijke vraag naar 
zuivelprodukten, daalden op den duur ook de prijzen van de 
zuivelprodukten. 
 
Met de prijsverlaging van de granen verdween het verbouwen van 
granen nagenoeg in Nederland en ging men over tot het verbouwen 
van suikerbieten en andere gewassen. 
 
Na 1895 zette de verandering van de structuur zich in de 
akkerbouw en veeteelt door. Men ging in de akkerbouw meer tot de 
veredeling van de gewassen over. 

>>> 
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Er werden veevoeders, zoals maïs ingevoerd en ook het gebruik van  
kunstmest, dat ook werd ingevoerd,  nam toe. Terwijl 
zuivelproducten als kaas en ook vlees werden uitgevoerd. 
Daardoor waren de boeren meer kwetsbaar geworden, omdat men 
afhankelijk was van de invoer van grondstoffen en de uitvoer van 
producten. 
Indien bedrijven in een nauw keurslijf gedrongen worden dan 
wordt de vindingrijkheid gestimuleerd zoals o.a. het stichten van 
coöperaties. 
De oorzaak van het ontstaan van aankoopcoöperaties was ook het 
gevolg van de knoeierijen die door particulieren met de producten 
plaats hadden. 
De coöperaties konden de producten ook goedkoper leveren omdat 
men inkocht en verkocht tegen kostprijs. 
De coöperatie kan aan opslag van producten doen, zodat een 
afnemer tot op zekere hoogte producten kan afnemen op elk 
gewenst tijdstip. 
Ook werd door de coöperatie zelf, indien gewenst, producten 
gemengd. 
Na de crisis trachtte men de fok van het vee te verbeteren door hier 
meer systeem in aan te brengen en de grond beter in cultuur te 
brengen. 
Door bovenstaande factoren, maar ook door het feit dat de boer, 
omdat de graanprijzen laag bleven, meer gebruik ging maken van 
veevoeder, ging de melkproductie van de koe omhoog.   
Niet alleen de crisis,  maar ook het feit dat Nederland een grotere 
rol in de wereldeconomie ging spelen en daardoor de landbouw een 
andere structuur nodig had,  zijn oorzaak van het ontstaan van 
coöperaties. 
In die tijd werd per 1,5 hectare een koe gehouden. 
 
Het vervoer van mest, hooi etc. gebeurde met paard en wagen, 
maar aangezien niet alle boeren een paard bezaten geschiedde dit 
vervoer ook vaak per schouw. 
 

>>> 
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Coöperatieve Boerenleenbanken. 
Naast de landbouwcoöperaties ontstonden er ook coöperatieve 
banken die aan de boeren krediet verleenden, zoals de 
Boerenleenbanken, ook wel Raiffeisenbank genoemd. 
Voor dat er sprake was van deze banken waren het de notabelen, 
zoals de notaris, de grootgrondbezitters, handelaren in vee en 
veevoeder, die boeren van krediet voorzagen in krappe tijden. Men 
was in dat geval dus aan de willekeur van één persoon 
overgeleverd. 
Vandaar dat er een snelle groei van boerenleenbanken ontstond. In 
Gouderak hebben de burgemeester, de gemeentesecretaris, een 
touwslager, een rustende boer en enkele boeren in 1908 de 
Boerenleenbank opgericht. 
De bank werd gehouden ten kantore van de gemeentesecretaris 
Gautier, die de kas beheerde en enkele uren per week open was. 
Van de Boerenleenbank waren verschillende boeren lid maar ook 
middenstanders zoals schippers, kooplieden, herbergiers en de 
kleermaker. 
 
Coöperatie  “De Volharding” 
De eerste aankoopcoöperatie in Gouderak werd onder de naam “de 
Volharding” opgericht  omstreeks 1900. Van deze coöperatie is 
weinig geschiedenis bekend. Alleen dat er een aantal grote en 
middelgrote boeren lid van waren en ook enkele boeren die buiten 
de gemeente Gouderak woonden.   
De werkzaamheden van deze coöperatie bestonden voornamelijk 
uit het aankopen en malen van graan met de windmolen  “Nooit 
Gedacht”, gelegen aan de Kattendijk.  Of de molen  eigendom was 
van de coöperatie is ook niet bekend.  
Wel is bekend dat er vele jaren een  graanmolen aan de Kattendijk 
heeft gestaan want op een kaart die dateert uit 1650 staat reeds op 
die plaats een korenmolen aangegeven. 
Wel is bekend dat de laatste molenaars (eigenaars?) van “De 
Volharding” de familie Blanken was. 
 
 

>>> 
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De molen “Nooit Gedacht” in 1905. De wagen, volgeladen 
met voer, staat voor de molen. Het paard moet nog worden 
ingespannen. Het huis links deed dienst als pakhuis en 
woning van de maalknecht.  

 
 
Coöperatie “Ons Voordeel” 
De reden van de oprichting van de tweede coöperatie in 1916 lag 
besloten in het feit dat de molen niet aan de toenemende vraag van 
veevoeder kon voldoen, zodat ontevreden leden de oprichting van 
deze tweede coöperatie op touw zetten. 
Na de oprichting telde de coöperatie ongeveer 26 leden waaronder 
enkele leden uit Berkenwoude. Er waren destijds ongeveer 75 
boeren in Gouderak. Het is dus duidelijk dat er ook nog een flink 
aantal boeren lid bleef van Coöperatie ”De Volharding”. 
In 1930 telde de coöperatie ca.  41 leden. 
Ongeveer de helft van de Gouderakse boerenbevolking is lid 
geweest van de coöperatie. 
Een aantal kleine boeren was vaste klant. 

>>> 
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In het bestuur zaten voornamelijk grotere boeren, hetgeen niet 
verwonderlijk is gezien hun grotere afname van veevoeder en 
kustmest. 
Voor de boeren was het kredietbeleid heel belangrijk.  Er werd wel 
over gezegd dat sommige boeren coöperatie-varkens hielden, daar 
ze de veevoederrekening pas betaalden nadat de varkens verkocht 
waren. 
Zo hielden ze zelf de winst en  hadden toch een goedkope manier 
van financieren. 

Uit het notulenboek 
Aan dit gedeelte van de beschrijving van de geschiedenis van de 
coöperatie ligt ten grondslag het notulenboek van de coöperatie. 
Het zal duidelijk zijn dat een totale, louter chronologische 
verslaggeving, een veel te lange opsomming van droog 
feitenmateriaal zou weergeven, welke de aantrekkelijkheid van het  
lezen van dit artikel niet ten goede zou komen. 
Daarom is gekozen om uit deze notulen een verslag samen te stellen 
van opmerkelijke feiten, wel op chronologische volgorde, en het 
daarbij vermelden van gebeurtenissen met een anekdotische 
betekenis. 
De eerste vergadering werd gehouden op 13 maart 1916 in de 
bovenzaal van C.Ooms geleid door J.J.Boer. 
Het doel van de oprichting was een coöperatieve 
landbouwvereniging met een eigen maalderij. 
Ook werd vernomen dat de meerderheid van de coöperatieve -
vereniging “de Volharding” zou uittreden. 
Bij de verkiezing van het voorlopige bestuur werd gekozen uit de 
volgende personen, met de daarop uitgebrachte stemmen. 
 
J.J. Boer                     14 stemmen    F. van Vliet          12 stemmen        
W.de Bruin                 14 stemmen    D.A.Verstoep      13 stemmen 
Inge Halling                13 stemmen     J. Blanken            1 stem     

           H. de Jong            1 stem          
Het voorlopige bestuur bestond uit: 
J.J.Boer  (voorzitter) 
W.deBruin                    F van Vliet 
D.A.Verstoep 
Inge Halling                                                                              >>> 
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Ook werd er gestemd over de naam die de Coöperatie zou gaan 
dragen. Er waren twee namen voorgesteld “Ons Voordeel” en “de 
Verwachting”. 
 
De volgen stemmen werden uitgebracht: 
 
Ons Voordeel        10 stemmen 
De Verwachting      8 stemmen. 
 
Zodat de naam van de Coöperatie  
“Ons Voordeel” werd.                     
 
Op de vergadering van 7 april 1916 werd          
het definitieve bestuur gekozen t.w.: 
J.J.Boer                        14    stemmen  (voorzitter) 
F.van Vliet Cz.             14    stemmen                        
D.A.Verstoep               13    stemmen                
W.de Bruin Pz             12     stemmen                                              
Inge Halling                 12     stemmen 
P.v.Schieveen                  7     stemmen 
T.Rook                             5     stemmen 
B.Schilt                             2     stemmen 
H.Both                              1     stem 
J.Blanken                         1     stem 
P.Schouten.                      1     stem 
                                                                        
Voor de commissarissen verliep 
de stemming als volgt:     
 
F.Rook                            15    stemmen            Secretaris 
P.v.Schieveen                 14    stemmen            Voorzitter     
Commissarissen: 
B.Schilt                           12    stemmen       W. de Bruin Pz.   
J.v.Vliet Wz                      3    stemmen                                1   stem          
J.Blanken                          2    stemmen       K.de Vrij        1    stem 
J.J.Boer                             1   stem               Inge Halling    1   stem 
 

>>> 

J.J. Boer. 

F. van Vliet. 



-24- 
 
Het doel van de vereniging werd als volgt omschreven:  

 
Het doel van de vereniging is, en het bedrijf hetwelk 
door haar zal worden uitgeoefend, omvat: den aankoop 
en, zoo noodig, de verwerking van benoodigdheden voor 
het landbouwbedrijf in den uitgebreidsten zin, ten bate 
van haar leden en ten verkoop aan dezen. 
Zij stelt zich voorts ten doel om de algemeene belangen 
harer leden te behartigen en den bloei en vooruitgang 
van den landbouw in de gemeente harer vestiging en 
omstreken te bevorderen met alle wettige middelen, 
welke hieraan bevorderlijk kunnen zijn. 
Zij kan zich tevens belasten met een 
gemeenschappelijken afzet van producten uit het 
landbouwbedrijf ten bate van haar leden. 
Zij is bevoegd haar werkzaamheden ook tot derden uit te 
strekken.   

 
Op de vergadering van 7 april 1916 werd het voorstel tot aankoop 
van een bouwterrein en zelling aangenomen. Ook het bouwen van 
maalderij en woonhuis. 
Er werd een voorstel tot kredietverlening gedaan van  
fl. 20.000,-. bij de Boerenleenbank, waarbij de heer P.van 
Schieveen het voorstel deed dit bedrag tot fl. 25.000,-. te verhogen 
in verband met de duurte van het veevoeder. 
Dit voorstel werd aangenomen. 
 
Op de vergadering van 5 mei 1916 werd medegedeeld dat de grond 
met zelling waren gekocht voor   fl. 2425,- 
Onkosten oprichting   fl.   203,50 
Ook  werd voorgesteld een zuiggasmotor van 40 pk en twee koppels 
maalstenen bij Thomassen te Arnhem te kopen. Hiervoor werd een 
krediet aangevraagd van fl. 10.000,- 
 

>>> 
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Op de vergadering van 18 augustus 1916  werd besloten voor het 
bestuur de volgende vergoedingen vast te stellen: 
 
Voorzitter              fl.    100    per jaar 
Secretaris               fl.        7    per week     
Bestuursleden        fl.       10   per jaar 
 
In de vergadering van 18 augustus 1916 is een maalknecht 
aangenomen met een salaris van f 12,- per week en een vrijen 
huishuur en een rijknecht met een salaris van f 10,- per week en 
een vrijen huishuur.   
De eerste maalknecht ook wel molenaar genoemd in dienst van de 
coöperatie was de heer J.Teeuwen. 
 

>>> 
 

Een foto uit 1930 van het 
maalderijgebouw en de twee 
bijbehorende woonhuizen (links)

DE EERSTE STEEN GELEGD 
DEN 23E JUNI 1916 

          J. J. BOER    VOORZITTER 
          D . A. VERSTOEP 
          W. DE BRUIN Pz 
          F. VAN VLIET Cz 
          I. HALLING 
          M. DE BRUIN Pz    SECRETARIS 
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In eerste instantie werden de boeken gecontroleerd door secretaris 
M. de Bruin, na diens plotselinge overlijden werden, bij besluit van 
de vergadering van Commissarissen op 14 juni 1923, de boeken 
gecontroleerd door de heer B. Smalbil. (toenmalig hoofd van de 
Openbare lagere School te Gouderak) 
 
In de algemene vergadering van 10 augustus 1923 wordt door de 
heer Abram Boer het volgende voorstel gedaan: 
 
 
Hij vond dat er sprake was van een hoog bedrag voor arbeidsloon 
t.b.v. onder andere het lossen van granen. 
Er werd door hem het idee geopperd een elevator in de maalderij te 
maken. 
Het bestuur werd opgedragen hiertoe een onderzoek  in te stellen 
bij andere maalderijen in de buurt. 
Op de vergadering van 13 juni 1924 werd een offerte uitgebracht 
voor het vernieuwen van de schoeiing door: 
W.Baas              te  Gouda                  fl.  1074 
A.T.Macdaniel   te Gouderak            fl.    949 
 
Er werd besloten nog enige tijd te wachten. 
 
Op een extra vergadering op 1 augustus 1924 werd de gunning 
verleend voor het maken van een damwand/schoeiing achter de 
maalderij met een lengte van 31 meter en met bijlevering van een 
cementen ring op de waterput voor  de som van fl. 1.000,- aan 
A.T.Macdaniel, Timmerman te Gouderak. 
 
Op de bestuursvergadering van 9 september 1926 werd voorgesteld 
gezamenlijk kunstmest in te kopen. De animo hiervoor bleek niet 
groot te zijn. 
Op de vergadering van 25 oktober 1926 werd weer een voorstel 
gedaan tot aankoop van kunstmest. 
Enkel bestuursleden bleken voor de aankoop van kunstmest te zijn, 
waarbij na ampel beraad werd besloten het benodigde kwantum te 
bestellen. 

>>> 
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Op de genoemde vergadering van 9 september 1926 werd door J. 
Halling in de rondvraag ter sprake gebracht dat sommige leden en 
ook niet-leden wel eens wat lang wachtten met betalen, hetgeen 
geen voordeel voor de vereniging oplevert. 
Hier is wellicht sprake van het houden van de reeds genoemde 
coöperatie varkens. 
Er werd aan het bestuur verzocht hier verbetering in aan te 
brengen. 
 
Op de vergadering van 30 september 1926 komt aan de orde de 
benoeming van een administrateur wegens ontslagneming van J.J. 
Boer m.i.v. 1 november 1926. 
Voor de aanneming van een administrateur wordt besloten een 
advertentie in de Schoonhovensche krant te plaatsen. Voorts komt 
in deze vergadering aan de orde de benoeming van een Secretaris-
Penningmeester. 
Voor Secretaris Penningmeester wordt de heer Abram Boer 
gekozen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>>> 
 

  De Coöp. Landbouw-Vereniging 
“ONS VOORDEEL” te Gouderak 

vraagt 
met      1    november    1926     als 
 

Administrateur. 
 
Aanmelding   en   inlichtingen  bij 
 
P. VAN SCHIEVEEN te Gouderak 
 

 
Deze advertentie 
werd geplaatst in 
de Schoonhoven-
sche Courant van 
maandag 4 okto-
ber 1926. 
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Op de vergadering van 16 oktober 1926 bleken 22 sollicitanten zich 
te hebben gemeld voor de vacature van administrateur, waaronder 
enkele  zeer goede krachten. 
 
Na de selectie werden de volgende personen kandidaat gesteld: 
 
J.J.Boer 
M.van der Laan 
J. de Vrij 

 
 
 
Op de vergadering van 25 oktober 1926 werd de volgende 
stemming uitgebracht: 
J.J.Boer                     8   stemmen                   
M.van der Laan      10  stemmen  
J. de Vrij                    5  stemmen   
 
Herstemming: 
J.J.Boer                    10  stemmen 
M van der Laan       13  stemmen 
 
Waaruit de benoeming van  
de  heer    M. van der Laan  
voortvloeide.  
 
 
 
Op de bestuursvergadering van medio december 1926 (precieze 
datum niet bekend) wordt door de voorzitter P.van Schieveen 
medegedeeld, dat de molenaar de heer F. Verwoerdt ontslag heeft 
aangevraagd, daar hij per 1 februari 1927 een nieuwe functie in 
Lekkerkerk heeft aanvaard. 
Besloten wordt voor deze vacature van molenaar een advertentie in 
de Schoonhovensche Courant en in het weekblad “de Molenaar” te 
plaatsen. 
De advertentie is op de volgende  pagina afgedrukt. 

>>> 

Rien van der Laan
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Uit de krant van 19 jan. 1927. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de bestuursvergadering van 26 januari 1927 bleek dat er op de 
advertentie 40 sollicitanten hadden gereageerd. 
Er werd een selectie gemaakt en besloten de kandidaten 
afzonderlijk per auto te gaan bezoeken. 
Na de verschillende bezoeken wordt de heer D.Bout uit Bilthoven 
als molenaar aangenomen. 
“Volgens de informatie en getuigschriften was de heer Bout al 
jaren als molenaar werkzaam en het proefmalen aan de maalderij 
door  de Heer Bout was dan ook zeer naar het genoegen van het 
Bestuur uitgevallen, hetwelk zijn bovenstaande benoeming 
tengevolge had”, aldus de notulen. 
De heer Bout is door Aart van Noort opgevolgd in 1932.  
 
 
De coöperatie legde ook activiteiten aan de dag om leden meer 
kennis van veevoeder bij te brengen. 

>>> 

De      Coöp. Landbouw -Vereniging 
“ONS VOORDEEL” te    Gouderak 

vraagt 
 

begin Febr. a.s. een bekwaam 
 

Molenaar, 
P.G.,  van   g.g.   voorzien   en   goed 
bekend met zuiggasmotor.        Flink  
huis   met   Electr.   Licht en   Water- 
Leiding beschikbaar. 
  Aanmelding   tot   26   januari   a.s., 
Bij P. VAN SCHIEVEEN te 
Gouderak. 
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Zo werd voorgesteld de heer Smalbil een dergelijke cursus te laten 
geven, maar dan zouden er minstens 14 kandidaten moeten zijn. 
Of deze cursus werkelijk doorgang heeft gevonden wordt in de 
notulen niet verder vermeld.  
Op de vergadering van juni 1928 werd het voorstel gedaan niet 
gelijk   betalende   leden 14 dagen na ontvangst van de rekening 5 
% rente in rekening te brengen. 
Op de vergadering van woensdag 30 januari 1929 werd 
geconstateerd dat de voorradige gerst minder goed door de varkens 
gevreten werd. 
Door de voorzitter werd voorgesteld de gerst onderling aan de 
leden te verkopen. 
Bij stemming werd bepaald dat de gerst voor f 6,60 per 65 kg aan 
de leden werd verkocht. 
Zo ziet u dat men in die tijd niet makkelijk de beslissing nam een 
slechte voorraad van de hand te doen.  
 
Op de algemene vergadering van 29 mei 1930 oppert Abram Boer 
het idee indien er winst gemaakt wordt hiervan een reserve te 
vormen, hetgeen de vereniging sterker zou maken. 
Hier werd positief op gereageerd en werd in de 
bestuursvergadering gebracht. 
Voorstel voorzitter krediet bij Boerenleenbank met f 10.000 te 
verhogen. 
Dat er destijds door het bestuur op de kleintjes werd gelet 
illustreert het volgende verhaal. 
Men stelde op een buitengewone bestuursvergadering op 15 
december 1930 te onderzoeken wat de meest solide (goedkope) 
manier van brandverzekeren zou zijn. 
 
Daartoe had men de heer Bongers als bestuurslid van de Raad van 
Maalderijen uitgenodigd. 
Men was reeds aangesloten   bij de Engelse Lloyds    voor f 2   per f 
1000,- , zeker geen slecht bedrag als men weet dat  “De 
Nederlander” in  Den Haag  vroeg   4 a 5 gulden  per      fl.  1000. 

>>> 
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Dat was volgens Bongers te begrijpen want zij zijn gehuisvest in 
een prachtig gebouw met tapijten op de vloer waar men tot zijn 
enkels in zakt, terwijl alles ook royaal is gemeubileerd. 
Een en ander moet tenslotte wel door de verzekerden worden 
betaald. 
Echter de Engelse LLoyds vraagt ook een sterk verhoogde premie. 
Nu zal door ons worden onderzocht of het niet mogelijk is met 
andere coöperaties uit de omtrek een onderlinge verzekering op te 
richten. 
De heer Bongers heeft contact gezocht met de heer Obrink, 
voorzitter van de Bond van Maalderijen in Gelderland en met de 
heer Kamp, voorzitter van de coöperaties in Noord Holland. 
Voorstel is met 12 verenigingen een onderlinge verzekering af te 
sluiten door de 12 coöperaties voor 25 jaar voor een bedrag bij de 
Engelse Loyds van fl.  93. 500 --. 
De heer Abram Boer is voor. 
 
De heer Molenaar zet uiteen dat het platteland moet worden los -
gekoppeld van de grote stad wat het verzekeren betreft. 
De voorzitter is ook voor. Het voorstel wordt in stemming gebracht 
voor het geval er een onderlinge-vereniging wordt opgericht, 
hetgeen wordt aangenomen. 
Voorts wordt een voorstel gedaan aan te sluiten bij de coöperatieve 
aankoopvereniging uitgaande van de Hollandse Maatschappij van 
Landbouw betreffende het betrekken van een bepaald veevoeder. 
Voorlopig wordt besloten hierbij niet aan te sluiten daar men 
volgens de voorzitter uiteindelijk op den duur duurder uit is.  
Er wordt na enige discussie besloten, als de lasten niet te hoog zijn,  
een mengmachine aan te schaffen. 
 
Om een indicatie te hebben wat een maalknecht zoal verdiende, 
kan men opmaken uit een aantekening uit de notulen van de 
bestuursvergadering van 26 mei 1936, waarbij het voorstel werd 
gedaan het salaris van de maalknecht te verlagen van fl. 20.-  naar 
fl. 18.-  per week. 

>>> 
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                                                  Aart van Noort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De beleving van de oorlogsjaren komt ook terug bij het lezen van 
de notulen. 
Zo wordt op de bestuursvergadering van 29 mei 1940 besloten de 
komende algemene vergadering uit te stellen in verband met de 
onzekere oorlogssituatie en in verband met de hooibouw. 
Op de vergadering van 28 mei 1941 wordt wederom voorgesteld de 
algemene ledenvergadering uit te stellen tot augustus in verband 
met de hooibouw. 
 
Een leuke anekdote is ook dat door de coöperatie medio 1944 melk 
werd gereden voor de Producent in Gouda. 
In verband hiermee vroeg de maalknecht een loonsverhoging van f 
5 daar hij ook op zondag moest rijden. 
Op de vergadering van 27 augustus 1946 werd bekend gemaakt dat 
de coöperatie geen melk meer mocht rijden van de 
Rijksverkeersdienst, daar ze stond ingeschreven als eigen 
vervoerder. 
 

>>> 
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Men stelde voor een fusie met de Producent aan te gaan, zodat men 
de melk toch kan blijven rijden, daar men het geld goed kon 
gebruiken. 
 
Volgens de notulen van het Bestuur en Commissarissen was er 
sprake van een redelijke harmonie door de tijd, echter deden zich 
ook wel eens minder gewenste ontwikkelingen voor. 
Zoals het geval dat de heer T.v.Schieveen als voorzitter bedankt in 
de bestuursvergadering van 2 augustus 1944, daar hij niet met 
enige bestuursleden kon samenwerken. 
 
Een meer uitgebreid verslag van bovenstaande volgt hieronder. 
 
Op de vergadering van Bestuur en Commissarissen ten huize van 
secretaris Abram Boer opent deze om kwart voor tien de 
vergadering. 
De secretaris deelt mede dat er een bericht is binnen gekomen van 
de heer T.v.Schieveen dat hij bedankt als voorzitter en als 
bestuurslid van de vereniging. 
In zijn plaats wordt benoemd de 2e voorzitter de heer 
D.A.Verstoep. 
 
 
 
 
 
 
 
Secretaris Bram Boer 
 
 
 
 
 
 
 
>>> 
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Op de algemene vergadering van 16 augustus 1944 ter plaatse van 
het café van de Weduwe S.Ooms alhier, wordt onder andere naar 
aanleiding van ingekomen stukken, medegedeeld door de secretaris 
Abr.Boer, dat er een schrijven van de voorzitter de heer T. van 
Schieveen is binnen gekomen dat hij bedankt als voorzitter en 
bestuurslid van de vereniging daar hij niet met één van de 
bestuursleden kan samenwerken, hij blijft echter wel lid. 
De heer A. Molenaar wordt tot voorzitter gekozen. 
Op de Bestuurs- en Commissarissen vergadering van 24 mei 1945 
verzoekt de heer D.A.Verstoep de administrateur, de heer M.van 
der Laan, voor een persoonlijk feit te ontslaan. 
Zo dit niet zal gebeuren zou hij als bestuurslid en lid van de 
vereniging bedanken. 
De voorzitter verklaarde dat iemand niet kan worden ontslagen 
voor een feit dat de Coöperatie niet betreft.   

 
De voorzitter vraagt daarom aan de heer D.A.Verstoep de zaak nog 
eens ernstig in overweging te nemen. 
Op de vergadering van Bestuur en Commissarissen van maandag 3 
december 1945 kwam de zaak tussen D.A.Verstoep en 
T.v.Schieveen weer aan de orde. 
De voorzitter vraagt, in het belang van de vereniging, aan 
D.A.Verstoep of hij wil bedanken als bestuurslid. 
 
De heer Verstoep zou hier zeker toegenegen zijn mits de heer van 
Schieveen zich de eerstkomende 2 á 3 jaar ook niet beschikbaar zou 
stellen voor een bestuursfunctie, welk voorstel aan de heer v. 
Schieveen zou worden voorgelegd. 
Vervolgens komt de zaak van der Laan aan de orde. 
 
Na enige discussie wordt besloten dat het voor het belang van de 
vereniging beter is dat de heer van der Laan zich niet meer op de 
weg begeeft voor het ophalen van gelden en veevoederbonnen. 
Salarisverhoging van 25% voor de heer van der Laan wordt 
afgewezen. 

>>> 
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De voorzitter stelt voor dat hijzelf de weg op zal gaan voor het 
ophalen van de voerrekening en veevoederbonnen. 
Op de vergadering van 10 december 1945 komt de benoeming van 
een nieuwe administrateur-zaakvoerder aan de orde wegens het 
bedanken van de heer van der Laan, waarbij besloten wordt een 
advertentie te plaatsen. 
Op de vergadering van bestuur en Commissarissen van 4 januari 
1946 worden de reacties op de advertentie voor administrateur- 
zaakvoerder besproken, waaruit 3 kandidaten worden geselecteerd 
t.w.: 
 

1)   D. de Gier uit Ouderwater 
2)          Kiel uit Leiderdorp 
3)    Verkerk uit Bodegraven 

 
Op de algemene vergadering op maandag 21 januari 1946 om 10 
uur ‘s morgens bij de heer Binnendijk (v/h Wed.Ooms) vraagt de 
voorzitter, de heer A. Molenaar,  aan de heer D.A.Verstoep of hij 
zijn functie beschikbaar wil stellen.                                   

 
De heer Verstoep wenste hierop niet in te gaan, terwijl de heer van 
Schieveen bedankt,  als de heer Verstoep zijn bestuursfunctie blijft 
vervullen. 
De heer van der Laan doet een voorstel om de heer Verstoep als 
bestuurslid te royeren op grond van het feit dat hij, in de kwaliteit 
van 2e voorzitter, de maalknecht voor de weermacht heeft laten 
werken.  
Dit wordt door de heer Verstoep ontkend. 
De vergadering werd even geschorst om de maalknecht A.W.van 
Noort over deze kwestie te raadplegen. 
Na het horen van de maalknecht wordt na heropening van de 
vergadering het voorstel van de heer van der Laan aangenomen om 
de heer Verstoep te royeren, hetgeen door stemming wordt 
bekrachtigd.                                                                                  
De heer D.A.Verstoep stelde zich nog wel beschikbaar voor 
commissaris, waarbij hij niet werd gekozen maar de heer van 
Schieveen.       >>> 

 



-36- 
 
Daarna komt de zaak van de administrateur-zaakvoerder weer aan 
de orde. 
De heer T.van Schieveen stelt voor de heer M.van der Laan weer te 
benoemen, indien de heer van der Laan zijn ontslagaanvraag zal 
intrekken. 
De voorzitter zegt dat, mocht de heer van der Laan door de 
vergadering in zijn functie worden hersteld, de consequentie 
hiervan zal zijn dat het bestuur in zijn geheel zijn functie neerlegt. 
 
De heer Abram Boer doet een tussenvoorstel. 
De heer van der Laan als administrateur te handhaven,  de bonnen 
door de maalknecht op te laten halen en de voorzitter maandelijks 
de leden en de niet-leden te laten  bezoeken om de contacten te 
onderhouden. 
De administrateur zal dan elke donderdag zitting houden in het 
veemarktcafé te Gouda. 
Dit compromis wordt bij stemming aangenomen, waarmee de heer 
van der Laan in zijn functie is hersteld. 
 
Tenslotte doet de voorzitter het voorstel, om het destijds ingediende 
verzoek de administrateur een loonsverhoging van 50% toe te 
kennen, welk voorstel wordt aangenomen. 
Bovendien wordt het salaris van de maalknecht vastgesteld op f 40 
per week. 
In de Bestuurs- en Commissarissen vergadering van 4 april 1946 
memoreerde de voorzitter, dat het geval van de heer Verstoep met 
gebruikmaking van volmachten is geregeld, formeel juist is, echter 
moreel is af te keuren. 
In de rondvraag stelde de heer van Schieveen het wel met de 
voorzitter eens te zijn maar aangezien de heer Verstoep het met de 
moraliteit ook niet zo nauw nam achtte van Schieveen het zeker 
tegenover de heer Verstoep wel acceptabel. 
De voorzitter antwoordde hierop “laten we er zand over gooien”. 

 
De meningen zijn erover gezegd dus nogmaals zand erover. 
Zo ziet men dat bepaalde beslissingen soms een zekere wending 
kunnen nemen.      >>> 
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Blijkens bovenstaande kwamen ruzies of verschillen van mening, 
zoals men dat tegenwoordig zegt, toen ook al in de beste families 
voor. 
De aandachtige lezer zal begrijpen dat deze perikelen waren 
ontstaan door  sympathieën of anti-sympathieën met de Duitse 
bezetter van de verschillende bestuursleden. 
 
Op de bestuursvergadering van 4 september 1961 werd door de 
administrateur de heer van der Laan om een loonsverhoging 
gevraagd, hetgeen door het bestuur werd afgewezen, daar hij 
volgens het bestuur toch geen volle weektaak meer had. 
Op de bestuursvergadering van 25 september 1961 wordt bekend 
gemaakt dat de heer van der Laan wegens het weigeren van zijn 
gevraagde loonsverhoging zijn ontslag heeft ingediend. 
De heer van Schieveen vraagt zich af wat nu te doen en of het niet 
verstandiger is de zaak te liquideren daar de coöperatie toch te 
klein is om hiermee door te draaien en het bovendien het aannemen 
van een volle administratieve kracht  te duur wordt, mede omdat 
hij geen volle dagtaak meer heeft. 

 
Op de jaarvergadering in het Dorpshuis, op 29 september 1961, 
kwam bij het voorlezen van de winst- en verliesrekening naar 
voren dat de omzet ten opzichte van het voorgaande jaar 
behoorlijk was gedaald. 
Ook werden op deze vergadering nog vragen gesteld over het 
ontslag van de heer van der Laan, waarop door de voorzitter werd 
geantwoord dat de heer van der Laan geen volle dagtaak meer had. 
Waarop de heer van der Laan antwoordde dat hij wel volledig 
bezet was, omdat iemand die hier buiten staat – zoals de 
bestuurders -  niet half weten hoeveel werk hier aan vast zit. 
Hij zegt; bij een kleine coöperatie is er veel meer werk voor een 
zaakvoerder dan bij een grote, daar heeft ieder zijn werk en bij 
een kleine komt alles op één man neer. 
 
Daarop maakt de bestuurder de heer A. Halling de opmerking dat 
het allemaal wel waar kan zijn maar dat het toch wel allemaal duur 
uitkomt.     >>> 
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Op de bestuursvergadering van 9 oktober 1961 wordt reeds het 
taxatierapport van de woningen en de maalderij etc. besproken. 
Voor de woningen was fl. 15.000, -,  voor de maalderij f 45.000 
getaxeerd. 
Het bestuur vond dat voor het totaal, dus ook de inventaris, de 
debiteuren en het personeel f 82.500 zou moeten worden gevraagd. 
Ook werd aan het bestuur door Inge Boer voorgesteld voor     de 
maalknecht,   de heer   Aart van Noort,  een bedrag van    f 500, - 
uit te trekken indien het tot een liquidatie zou komen  
Vanwege de vele jaren trouwe dienst en mede omdat hij bij zijn 25- 
en 30-jarig huwelijksvereniging nooit iets extra’s had gekregen. 
 
Op de bestuursvergadering van 11 oktober wordt het besluit 
genomen, in het bijzijn van de voorzitter, de secretaris en de 
directeur -ook wel de zaakvoerder genoemd- van de coöperatie 
“Ons Belang”te  Stolwijk,  de coöperatie  “Ons Voordeel” over te 
dragen aan de coöperatie “Ons Belang”te  Stolwijk. 
Het totale overnamebedrag was vastgesteld op f 75. 000,-. 
Ook werd vastgesteld de overname met ingang van 1 oktober 1961 
te doen plaatsvinden. 
 
Op 26 oktober 1961 werd in het Dorpshuis  de laatste leden- 
vergadering gehouden. 
Daarbij waren ook aanwezig de voorzitter, de secretaris en de 
directeur  van de coöperatie “Ons Belang”te  Stolwijk resp. de 
heren K.L. Graafland, M.C.Boogaard en W.Verdoold.  Ook de 
heer Bos van het C.B. was aanwezig. 
Het belangrijkste agendapunt op de vergadering was de ontbinding 
van de coöperatie. 
Door de secretaris van “Ons Belang”, de heer Boogaard, wordt 
mede gedeeld dat het ontbinden van een vereniging niet leuk is, 
doch gezien  er in 50 jaar zoveel is veranderd, zo ook dat er door de 
stijging van het arbeidsloon arbeidsbesparende machines moeten 
worden aangeschaft, die zo duur zijn dat kleine coöperaties niet in 
staat zijn ze te kunnen kopen, is het onvermijdelijk.  
    >>> 
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Het moeten samengaan is niet in het belang van “Ons Voordeel” 
maar in het belang van de boeren. 
De heer Bos van het C.B. memoreerde dat hij het jammer vond de 
heer van der Laan niet meer op de beurs te ontmoeten, daar hij een 
vertrouwde en geziene man op de beurs was, een man die zijn vak 
verstond en die  ronduit voor zijn mening uit kwam. 
 
Bij de stemming waren 17 van de 18 uitgebrachte stemmen vóór 
het samengaan met de coöperatie “Ons Belang” te  Stolwijk, 
waarmee het opgaan van  “Ons Voordeel” in “Ons Belang”te  
Stolwijk een feit was met ingang van 1 november 1961. 
 
Interview met Inge Boer (voormalig secretaris  
van de Coöperatie “Ons Voordeel”). 
 
Inge Boer heeft alleen Aart van Noort als vrachtwagenchauffeur bij 
de coöperatie gekend, waarbij hij volgens zijn weten ook nog met 
paard en wagen gereden heeft. 
Het kwam voor – het voer werd om een bepaalde tijd, bijvoorbeeld 
één keer in de week bij de afnemers gebracht - dat men te weinig 
voer in voorraad had en men Aart van Noort belde of hij niet een 
paar zakken voer kon brengen. 
Uiteraard werden dan de gevraagde zakken met de auto gebracht.   
Dan werd er met de vrachtauto de stoep af op het erf van de boer 
gereden. 
Gebeurde dat echter op zaterdag – men werkte toen ook op 
zaterdag - dan kon het zijn dat de vrachtauto in het keurig 
aangeharkte grind op het erf danige wielsporen achter liet. 
Het harde commentaar van menig boerin was dan niet van de 
lucht, men zou liever gehad hebben dat de zakken vanaf de dijk 
naar de schuur op de rug zouden zijn gedragen. 
Alle zakken meel of andere zakken bulk, met een gewicht van 50 
kg, moesten vanaf de auto met de hand naar de schuurzolder 
worden gedragen. Sommige boerenerven waren niet van een stoep 
voorzien, zodat de zakken vanaf de dijk naar de zolder van een - 
helemaal achter op het erf staande - schuur moesten worden 
gebracht.      >>> 
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Inge Boer vertelt verder dat in de notulen van de vergadering van 1 
juni 1956 wordt bekend gemaakt dat er niemand heeft gereageerd 
op de advertentie voor een knecht, doch de heer T.v.Schieveen 
maakt bekend toch iemand bereid te hebben gevonden als zodanig 
in dienst te treden.       Op de vergadering van 19 juli 1956 wordt 
medegedeeld dat de heer Verkuil is aangesteld voor een weekloon 
van  fl.  52 schoon en mogelijk   fl.  55,-   indien hij in het bezit is 
van een rijbewijs.                                                  
Er waren destijds ook veel particuliere veevoederbedrijven 
waarvan de meeste, evenals de coöperaties, zijn verdwenen door 
onder andere de opgetreden schaalvergroting. 
Men kon de nodige investeringen als kleinere onderneming niet 
meer betalen.  
Zo kwam het voor - zoals dat in dergelijke zaken veel voorkwam in 
die tijd - dat boeren die een Boerderij gingen huren van een bij de 
coöperatie aangesloten boer, werden verplicht naast huurder van 
de boerderij ook lid van de coöperatie te worden, zoals het geval 
was bij de vader van mevrouw Boer, de heer Vis. 

 
Dat sommige boeren zich niet aansloten bij die coöperatie was 
gelegen in het feit dat er sprake was van wantrouwen. 
De Producent in Gouda was ook een coöperatie maar dan voor de 
verkoop van melk en kaas voor de boeren. 
Men kreeg voor de melk en voor de kaas per week de marktwaarde 
van de door de boer geleverde kwaliteit uitbetaald.  
De Producent probeerde dan die producten zo duur mogelijk te 
verkopen, aangezien men ook meer verstand van de werking van de 
markt, had dan de individuele boer. 
Aan het einde van het jaar kreeg de boer indien er winst was 
gemaakt een bedrag uitgekeerd, maar indien er verlies was 
gemaakt moest men bijbetalen. Dit laatste kwam echter niet veel 
voor.  
Er waren boeren die niet waren aangesloten bij de Producent en 
zelf in Gouda op de markt hun kaas probeerden te slijten voor 
wellicht 1 ½ cent per kilo meer dan men kreeg bij de Producent. 
 
Het kwam bij de mensen op de kleintjes aan.   >>> 
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Er werd ook veel werk van het werven van klanten gedaan. 
Zo vertelde Inge Boer dat hij, voordat hij vertrok naar Zegveld om 
daar op een Proefboerderij te gaan werken, in Gouderak door de  
bakker en kruidenier uit Zegveld werd bezocht met het verzoek of, 
zodra hij in Zegveld zou wonen, hij klant bij hen wilde worden. 
Bij deze mensen bestond het wantrouwen om lid van de coöperatie 
te worden hierin, dat men bang was voor een bepaalde mate van 
bureaucratie, men had in zekere zin geen directe zeggenschap over 
de gang van zaken.     
De bij de coöperatie aangesloten mensen hadden een goede 
toekomstvisie, omdat zij via de coöperatie voor de inkoop en 
verkoop van de producten mensen in zetten die er verstand van 
hadden.  
Er bestond ook een coöperatie voor de verkoop van het vee. 
In de praktijk kwam het ook wel eens voor dat bij de verkoop van 
een pas geboren kalf door de individuele veekopers reeds onderling 
prijsafspraken werden gemaakt, dat wil zeggen dat ze ieder 
afzonderlijk een door hen afgesproken prijs boden. 

 
Het kalf werd uiteraard aan de hoogste bieder verkocht, waarna bij 
doorverkoop de winst door de veekopers gezamenlijk werd 
verdeeld.  Deze praktijken waren bij een coöperatie veel minder 
waarschijnlijk. 
De coöperatie kocht in via een centraal inkoop bureau.  
Men kan zich afvragen waarom het graan, zoals gerst en tarwe, 
niet op de plaats waar het geoogst werd, werd gemalen in plaats 
van op de plaats van de bestemming.   
Nou dit is gelegen in het feit dat ongemalen graan tijdens opslag 
minder aan bederf onderhevig is, de korrel is immers nog voorzien 
van een omhulsel. 
 
Had  vroeger bijna ieder dorp, afhankelijk van de grootte, wel één 
of meerdere coöperaties,  tegenwoordig zijn ze bijna allemaal 
verdwenen. In onze omgeving kennen we alleen nog “De 
Samenwerking” in Haastrecht. 
 

>>> 
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We spraken in Krimpen aan de IJssel ook nog met Piet van 
Noort, een zoon van Aart van Noort,  en hij vertelde over zijn 
vader en werk van zijn vader het volgende: 

 
Aart Willem van Noort werd in 1908 in Mijnsheerenland geboren. 
Zijn vader vertrok met zijn gezin uit dit gebied vanwege het 
krijgen van werk bij het Graanbedrijf Evegroen aan de Lageweg te 
Ouderkerk aan den IJssel. 
Bij dit bedrijf is Aart samen met zijn vader gaan werken. 
In 1932 is hij bij de coöperatie “Ons Voordeel” gaan werken 
waarbij hij aangenomen werd door Rien van der Laan. 
In 1936 is hij met de vrachtauto van de dijk gereden waarbij zijn 
been is  gebroken, waardoor hij 6 weken in het ziekenhuis moest 
liggen.         
Volgens zijn zoon was hij in die tijd een stevige rijder, met andere 
woorden hij zal wel een beetje te hard gereden hebben. 

>>> 
 

De auto van de Coöperatie in de optocht bij het 
10-jarige  bevrijdingfeest van 1955. 

“De Vrolijke Cowboys” 
Hier staan ook de oude huisjes aan het begin van 

het dorp nog op. 
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In de oorlog maalde hij ook tarwe voor de boeren wat eigenlijk niet 
mocht. 
Op een dag kreeg hij bezoek van een ‘controleur’ uit Gouda die 
hem vertelde dat het verboden was tarwe te malen en dat hij 
daarmee direct moest stoppen. 
Maar…..indien de controleur zou worden voorzien van boter en 
aardappelen zou hij één en ander door de vingers zien en kon met 
het malen van tarwe worden door gegaan. 
Een paar dagen lang kwam de ‘controleur’ boter en aardappelen 
ophalen maar op een bepaald moment kreeg Aart in de gaten dat 
het geen zuivere koffie was en heeft hij bij het volgende bezoek van 
de ‘zogenaamde controleur’ deze de deur gewezen. 
In de oorlog heeft Aart ook met paard en wagen gereden met twee 
Belgische knollen.  Die Belzen werden geleend van een teelboer uit 
Moerkapelle. 
Al het werk dat werd gedaan destijds gebeurde grotendeels met de 
hand, zo ook het sjouwen van de balen meel.  In het begin wogen de 
zakken 100 kg, later 70 kg  tot uiteindelijk 50 kg. 
Hij heeft het wel gepresteerd drie zakken tegelijk van de dijk af te 
sjouwen namelijk één op zijn rug en een zak onder elke arm. 
Dan hoefde hij maar één keer te lopen en anders drie keer. 
Hij was toen beresterk maar achteraf gezien toch een beetje 
onverstandig zou men nu zeggen. Men zei ook wel hij was jong en 
sterk en het kon niet op. 
Er moest hard worden gewerkt. 
Als de auto stuk was, of ander machines, dan repareerde Aart de 
auto’s ‘s nachts, en ook andere zaken die eventueel reparatie 
behoefden. 
’s Morgens was het dan weer gewoon om zeven uur beginnen en 
geen extra snipperdag. 
Ook werden hier geen overuren voor uitbetaald want dat hoorde 
gewoon bij het werk. 
Toen de Coöperatie “Ons Voordeel”in 1961 werd opgeheven is 
Aart van Noort bij de coöperatie “Ons Belang” in Stolwijk gaan 
werken, maar daar had hij het minder naar zijn zin. 
Daarom heeft hij de laatste jaren van zijn werkzame leven nog in 
de bouw gewerkt. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


