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In memoriam.
Op 21 januari j.l. overleed te Doorn, op 94-jarige leeftijd,

Cornelis Teunis Rook
Niemand in Gouderak zal hem kennen of gekend hebben
maar bijna vanaf de oprichting van onze vereniging was hij
lid.
De vader van de heer Rook was timmerman/aannemer in
Gouderak, maar in 1920 verliet het gezin Rook Gouderak en
verhuisde naar Zeist omdat vader Rook elders zijn geluk als
aannemer wilde zoeken.
Het gezin Rook woonde in het rechtse gedeelte van het
dubbele woonhuis aan de Kattendijk waar nu mevrouw
Mudde en haar zoon Jan wonen. Dit pand werd ook door
aannemer Rook gebouwd en er achter stond de werkplaats.
Op 9-jarige leeftijd verliet de jonge Cor dus Gouderak, maar
toch had hij nog veel herinneringen aan zijn jeugd in ons
dorp en schreef er zelfs een boekje over.
Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen kracht toe om het
verlies te dragen.
Hij ruste in vrede.

-4Op 24 januari j.l. overleed plotseling op 77-jarige leeftijd,

Koos Oostrom.
Koos was een echte geboren en getogen Gouderakker en,
zoals de meeste leden van de familie Oostrom, aanvankelijk
actief als touwbaander. Later, toen dit beroep niet rendabel
meer was, ging hij werken bij de elektrotechnische
groothandel Wolff in Gouda en na zijn pensionering, omdat
stil zitten niets voor hem was, zich verdienstelijk maken bij
zijn neef Wim in het loodgietersbedrijf door het magazijn op
orde te houden.
s’Middags kon je hem vaak tegen komen op de fiets voor een
tochtje over de dijk en de Tiendeweg.
Koos was altijd wel in voor een gezellig praatje over van alles
en nog wat.
We zullen hem missen in Gouderak, maar in het bijzonder
natuurlijk zijn vrouw, die alleen achterbleef, en ook zijn
broer Arie.
Wij wensen hen kracht toe uit de dierbare herinnering aan
Koos.
Hij ruste in vrede.
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Op 3 maart j.l. overleed, in de ouderdom van 81 jaar,

Johanna Maria de Jong – van der Vis.
Zij was jarenlang lid van onze vereniging en bezocht trouw
onze tentoonstellingen, waarvoor zij veel interesse had.
We kennen haar vooral als de kleine, zeer actieve vrouw, die
altijd onderweg was om in gezinnen te gaan helpen.
Zij ruste in vrede.
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B.V.L.
In onze vorige bulletins
hebben wij aandacht
besteed aan de B.V.L.
(Bijzondere Vrijwillige
Landstorm). Dat had
niets te maken met de
Landstorm uit
de
Tweede Wereldoorlog
die ingevoerd was
door de Duitse bezetter.
De B.V.L. was in het
leven geroepen rond
de Eerste Wereldoorlog
toen ons land neutraal
was gebleven maar er
toch een zekere angst
bestond voor onze
Oosterburen.
Van de familie Verkaik
aan de Kattendijk
ontvingen wij,
naar
aanleiding van
die
artikelen, een tegeltje met bovenstaande afbeelding.
Ze hebben dat eens gevonden in de boerderij, dat klopt wel,
want één van de mannen op de foto in bulletin 32 en 33 is de
vorige bewoner van de boerderij, de heer Hendrik de Jong.
De afbeelding op het tegeltje, dat in kleur is uitgevoerd, toont
een boer die op het land aan het werk is maar wel met een
geweer op de rug.
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Enige tijd geleden kwamen wij in het bezit van bovenstaande
foto. Het grootste gedeelte van de mannen die er op staan
worden door ons herkend maar niet allemaal en ook niet wat
zij als groep vormden.
Wij herkennen v.l.n.r.: Meester Smalberg; Leen Vleggeert
sr.; Arie Scheijgrond; Jan Boer; ???????; man met hoed???;
man met sigaar ???: meester de Vries; Marinus Rook; ?????;
?????;
Arie Radder; Koos de Bruijn; meester P. Beijen; ?????????;
Spoormaker.
Wie kan de vraagtekens invullen en wie weet wat de functie
van deze mannen was. Ze staan achter de Openbare Lagere
School dus het zou kunnen zijn dat ze daar iets mee te maken
hadden. Volksonderwijs? Voor een bestuur lijkt de groep ons
te groot.
Opmerkingen graag naar Dirk van Dam (tel.0182-373368)
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Na het uitbranden van de waschkaarsen.
In het artikel over de brandweer, in ons vorige bulletin,
schreven wij dat de gunning bij de aankoop van een nieuwe
brandslang plaats vond;
“na het uitbranden van de waschkaarsen.”
Wij vroegen toen of er iemand was die wist wat deze
uitdrukking betekende.
Er kwam op die vraag geen reactie, maar ons
bestuurslid Bram Baas vond het volgende:
Uit de vakliteratuur is bekend dat het aanbesteden van een
bouwwerk of het leveren van goederen in die tijd in sommige
streken, dus blijkbaar ook in onze streek, op de volgende
manier in zijn werk ging:
Op de dag van de aanbesteding kwamen de gegadigden
bijeen, waarbij door een ieder de prijs bekend gemaakt werd
waarvoor hij het wilde leveren of uitvoeren.
De laagste prijs was daarbij bepalend.
Daarna begon het afbieden.
Dan werd er eerst een klein kaarsje aangestoken, waarvan
men de brandduur vast stelde.
Daarna werd eenzelfde kaars aangestoken, waarbij men
gedurende het branden in de gelegenheid werd gesteld nog
onder de eerder genoemde laagste prijs te bieden.
Als tenslotte het kaarsje uitgebrand was, was aan diegene die
gedurende het branden van de kaars het laagste bedrag
geboden had, het leveren van het goed gegund.
>>>

-9Indien tijdens het branden van de kaars geen lager bod was
uitgebracht, dan was het eerder uitgebrachte laagste bod
maatgevend.
Deze manier van gunnen kwam vooral in Zuid-Nederland
voor en werd in de Franse Tijd in Nederland verplicht.
Het genoemde jaartal 1813 valt ook net samen met het einde
van de Franse Tijd, dus het is zeker wel redelijk om aan te
nemen dat op dat moment dit de gangbare manier van
aanbesteden was.
Bovendien was het bestek zowel in het Nederlands als in het
Frans gesteld.
Deze manier van aanbesteden stuitte in Nederland wel op
behoorlijke weerstand.

Bezoek ook onze website: www.golderake.nl
Erwin Huisman heeft voor onze Historische Vereniging deze
prachtige website ingericht. U vindt daar ook leuke
historische foto’s van Gouderak en foto’s van oud
plaatsgenoten.
De moeite waard om eens naar toe te surfen.
Erwin, ook op deze plaats, hartelijk dank voor je
medewerking.
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Treinen, trams en stations rondom
Gouderak en Gouda.
Over enige tijd geeft de Historische Vereniging “Golderake”
een boek uit over de spoorlijnen en trambanen die vanuit
Gouda naar de omliggende plaatsen hebben gelopen.
We noemen dan Gouda - Schoonhoven, dat wel de bekendste
is, maar ook Gouda – Oudewater; Gouda – Bodegraven, de
stadstram van Oudewater en de spoorlijn van Utrecht naar
Rotterdam met stations in Moordrecht en Nieuwerkerk.
En wist U dat er ook een station ‘OUDERKERK’ heeft
bestaan?
Het wordt weer een prachtig uitgevoerd boekwerk, gebonden
in harde kaft, met vele foto’s en wetenswaardigheden.
U ziet b.v. de spoorlijnen over de Markt in Gouda en een
station in Haastrecht.
Nu al kunt U het boek bestellen door te bellen naar; Han
Boevé (0182-374147) of Dirk van Dam (0182-373368).
Maar
ook
kunt
U
een
e-mail
sturen
naar:
golderake@golderake.nl
Het boek zal 12,50 euro gaan kosten.
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Treinen , trams
en stations
rondom
Gouderak

en Gouda
Uitgave van de Historische Vereniging “Golderake” te
Gouderak.

Voorpagina van het nieuwe boek.
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Wat is een naam?
Na de uitgave van het vorige bulletin (no.33), waarin het
artikel over de brandweer is opgenomen, werden we op onze
vingers getikt dat er twee namen van brandweermannen in
staan die niet juist zijn geschreven.
Piet Sloof moet zijn Piet Slooff met twee ff en Arie de
Kwaadsteniet moet zijn Arie de Kwaasteniet., zonder ‘d’ dus.
Dat eerste geloven we natuurlijk zonder meer en dat laatste
geloven we ook wel maar toch zijn we eens gaan zoeken waar
die ‘d’ is gebleven.
Vroeger en ook tegenwoordig woonden en wonen er in
Gouderak verschillende families met de naam de
Kwaa(d)steniet.
We denken dan aan Arie de Kwaadsteniet, de zoon van Freek
de Kwaadsteniet, die vroeger in de Karel Doormanlaan
woonde en Arie de Kwaasteniet uit de Dorpsstraat, zoon van
Piet de Kwaasteniet.
En dit zijn nog niet eens de twee enige manieren waarop deze
naam wordt geschreven. De naam wordt ook o.a. geschreven
als de Kwaaisteniet en de Quaadsteniet.
Maar allen zijn afstammelingen van Willem Adriaensz.
geboren omstreeks 1536.
Maar zover gaan wij niet terug om de twee Gouderakse
takken bij elkaar te brengen.

>>>
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Janszoon de Kwaadsteniet. Dit was een zoon van Jan Vink de
Quaasteniet.
Deze Willem, geboren in 1799 te Oost-IJsselmonde, trouwt in
1826 met Adriana Trouwborst.
Het echtpaar krijgt elf kinderen w.o. Jan Vink (1828 – 1891)
en Arie (1835-1916)
Jan Vink is de stamvader van de familie de Kwaadsteniet met
een ‘d’ en Arie is de stamvader van de familie de
Kwaasteniet’, zonder ‘d’.
De naamsverandering is in 1881 ontstaan bij het huwelijk
van Willem de Kwaadsteniet, een zoon van Arie de
Kwaadsteniet, (deze had de ‘d’ dus nog wel) en Klaasje Blom.
Toen is namelijk de ‘d’ weggelaten en tengevolge daarvan
kregen de kinderen de naam de Kwaasteniet. Behalve het
achtste kind (Leendert) die kreeg wel de naam de
Kwaadsteniet.
Deze Leendert (geb. 1896) is in 1930 gehuwd met Johanna
Hogendoorn en is in 1967 te Rotterdam overleden. Dit
echtpaar had geen kinderen dus die tak met ‘d’ is
uitgestorven.
Op pagina 14 staat een stukje stamboom afgebeeld van de
twee ‘Gouderakse’ families de Kwaa(d)steniet).
Wie meer wil weten over de geschiedenis van de
familie de Kwaadsteniet – de Quaasteniet – de
Kwaaisteniet – de Quastenit en ga maar door, kan
terecht in het archief van “Golderake” Dorpsstraat
52 te Gouderak. Telefoon 0182-373368.

-14Adriaan Jeroensz.de Quaesteniet (geb.+ 1653)
Landbouwer te IJsselmonde
|
Ary Adraensz. (geb. 1675)
Landbouwer te IJsselmonde
|
Adrianus Ariësz. (1707-1780)
Landbouwer te IJsselmonde
|
Jan Vink (1750-1808)
Landbouwer te IJsselmonde - later herbergier)
|
Willem Jansz. (1799-1875)
Schipper (overleden te Ouderkerk a/d IJssel
|
|
|
Jan Vink (1828-1891)
Arie (1835-1904)
Schipper (overleden te Gouderak)
schipper, later boer.
|
|
Willem (1852-1918)
Willem (1861-1928)
Schipper (ovl. te Gouderak)
arbeider bij de KVT te
Moordrecht
|
|
Freek (1879-1969)
Pieter (1885-1952)
Grondwerker te Gouderak.
Aannemer te Gouderak
_Elisabeth (de Jong)
_Lena (Vermeer)
_Arigje (Rook)
_Willem F.zn.
_Arie F.zn.

_ Klaasje (Huisman)
_ Arie P.zn.
_ Willem P.zn.
_ Martinus
_ Pieter

_ Teunis
_ Cornelis
_ Martijntje (v.d. Plaats)
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Speelgoed van ROGO en/of ROTOR.
In de Tweede Wereldoorlog en een aantal jaren daarna was
er in Gouderak een speelgoedfabriekje dat was opgericht
door Marinus Rook jr.
In 1954 is Rook met zijn speelgoedfabriek verhuisd naar
Dedemsvaart in Overijssel en daar nog een paar jaar door
gegaan.
In ons boek Middenstand en Ambachten hebben wij daar
over geschreven.
Kort geleden werden wij benaderd door mevrouw Mieke
Kennis uit Houten die op een rommelmarkt een houten
speelgoedautootje had gekocht met het merkje RotorHolland.
Ze ging op zoek waar dat merkje zijn oorsprong had en
kwam in Gouderak en bij ons terecht.

>>>
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Nu is de vraag van
Mieke Kennis en
ons;
‘zijn er misschien
nog mensen die in
het bezit zijn van
speelgoed van het
fabrikaat ROGO of
ROTOR.’
Ook willen wij weten of er nog mensen zijn die bij ROGO /
ROTOR hebben gewerkt en daar iets over kunnen vertellen.
Zo ja, neem dan kontakt op met Dirk van Dam, telefoon
0182-373368.
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Begraafplaats.
Op dit moment is de begraafplaats in Gouderak onderwerp
van discussie omdat op termijn deze te klein zal worden om
onze doden te begraven.
Het idee dat een Gouderakker niet meer in Gouderak kan
worden begraven is onaanvaardbaar en daar wordt dan ook,
vanuit allerlei geledingen, tegen geageerd.
Een begraafplaats is van zo’n grote emotionele en historische
betekenis dat die niet is weg te denken uit een dorpskern.
Het is ook een onderwerp dat niet op rationele of op
commerciële gronden benaderd mag worden.
Ook het ruimen van graven na 25 of 30 jaar, misschien
onvermijdelijk, is al voor veel mensen een pijnlijke
gebeurtenis. Het is toch het verstoren van de rust van de
overledenen van wie je eens zoveel hebt gehouden.
Wanneer je nu over het kerkhof loopt komen er zoveel
herinneringen aan hen, die daar een laatste rustplaats hebben
gevonden, weer boven. Plaatsgenoten met hun aardigheden
en sommige met eigenaardigheden, maar het waren
plaatsgenoten uit Gouderak en omdat ze daar liggen heb je
het idee dat ze er nog bij horen.
Van sommige families hebben er vele generaties voorouders
hun laatste rustplaats gevonden op het kerkhof aan de Poten.
Omdat begraven en de begraafplaats op dit moment dus zo
actueel zijn, plaatsen wij hierna wat historische feiten met
betrekking tot het begraven in Gouderak.
>>>

-18Voordat de kerk in 1658 in Gouderak werd gebouwd is het
waarschijnlijk dat de Gouderakkers in Moordrecht in de
kerk en op het kerkhof werden begraven omdat Gouderak en
Moordrecht één Parochie vormden.
Ons lid Panc Vink uit Moordrecht vertelde ons dat hij zelfs
niet uitsluit dat er in Gouderak, vóór ca. 1520, een R.K.
kerkje heeft gestaan en dat ze een eigen pastoor hadden
omdat Gouderak toen meer inwoners had dan Moordrecht.
Gouderak had 325 communicanten en Moordrecht maar 125.
Geheel zeker is het niet dat er vóór 1658 niet in Gouderak
werd begraven en we blijven nog speuren in het streekarchief
te Gouda naar aanwijzingen die e.e.a. duidelijk maken.
Ook vertelde Panc dat in 1514 wordt geschreven dat de
pastoor uit Gouderack niet naar een bijeenkomst kan komen
door de vele die in zijn parochie ziek liggen van “der heeter
siecte”
In de begraafboeken van Moordrecht heeft hij gelezen dat;
op 6 July 1661 Cent Dirksen van Gouderack in de
kerk is begraven.
En op 4 Maart 1812 wordt op het kerkhof te
Moordrecht begraven, van den armen uit Gouderak,
A. van Eijk, een jongen beneden de 10 jaren.
Na de bouw van de kerk in 1658 vond het begraven in
Gouderak plaats, de rijken in de kerk en de armen buiten,
rondom de kerk.
>>>

-19Een van de eersten, zo niet de eerste, die in de kerk werd
begraven, was de stichter van het gebouw Johan Brouck die
op 9 april 1659 overleed. Zijn grafzerk is nu nog in de kerk
aanwezig.

‘Hier leyt de Schout Ian Brouck
Bedeckt met dese Serck
Die op ’t gemeens versouck
Was Stichter van dees kerck
Syn lijck bederffelyck
Hier inde aerde rodt
Syn siel onsterffelijck
Rust eeuwelyck by Godt
Obiit den 9 april 1659
(obiit=overleden)

Tijdens de watervloeden die de Krimpenerwaard hebben
getroffen in de jaren 1726, 1751 en 1760 zijn ook nog
inwoners uit Gouderak in Moordrecht begraven, aangezien
de begraafplaats te Gouderak onder water stond.
Een bekend voorbeeld is de echtgenote van Ds. J.G. Staringh,
Sarah Willemine van Buisichem, die in 1751 te Moordrecht
werd begraven.
En één van de laatsten die in de kerk is begraven was Ds.
Staringh zelf, die predikant was te Gouderak van 1741 tot
aan zijn overlijden in 1804.
>>>

-20Ook de oudste zoon van Ds. Staringh, Antonie Hendrik
Christiaan, die Schout bij Nacht was, werd in 1805 in de Kerk
te Gouderak begraven.
In de Napoleontische tijd werd het begraven in de kerken
echter verboden.
Dit was om twee redenen. In de eerste plaats was het
begraven in de kerk niet zo hygiënisch want bij de ontbinding
van de lichamen kwam er toch geur naar boven.
Daar komt ook de uitdrukking “Rijke stinkers” vandaan,
omdat de rijken in de kerk en de armen er buiten werden
begraven.
En Napoleon had de lijfspreuk “Vrijheid, Gelijkheid en
Broederschap” en dat hoorde ook in de dood zo te zijn, vond
hij terecht.
Rondom de kerk in Gouderak was niet voldoende ruimte
meer en daarom werd in 1826 het huidige kerkhof aan de
Poten aangelegd.
Na de Tweede Wereldoorlog, in 1949, werd dit kerkhof naar
achteren uitgebreid.

Het luiden van de klok.
Bij een begrafenis hoort het luiden van de klok, tenminste in
de meeste gevallen gebeurt dit ook.
Tegenwoordig zijn er twee klokken in de toren van de
Gouderakse kerk aanwezig, eeuwen lang is dit er echter maar
één geweest.
Reeds bij de bouw van het kerkgebouw was rekening
gehouden met de inrichting van een klokkenstoel in de toren.
In het bestek voor de bouw van de kerk sprak men over de
voorbereiding van een “bellefluij”.
>>>

-21De kerkmeesters bestelden een luidklok bij de bekende
Amsterdamse klokkengieter Francois Hemony.
Deze, geboren omstreeks 1610 te Levecourt in Lotharingen,
had zich samen met zijn 10 jaar jongere broer Pierre in
Amsterdam gevestigd als geschutgieter. Beiden kregen weldra
grote faam als klokkengieters en carillonfabrikanten,
bijzonder om de zuiverheid van de toon in hun klokken.
Zij vervaardigden veertig carillons in binnen- en buitenland,
waaronder dat van de Sint Janskerk in Gouda. Het ligt voor
de hand dat de Gouderakse kerkmeesters door de
veelgeroemdheid van het Goudse carillon aanleiding vonden
de luidklok voor Gouderak in Amsterdam te laten
vervaardigen.
De vele opdrachten aan de gebroeders Hemony zouden
mogelijk de oorzaak geweest kunnen zijn dat pas in 1661 de
klok kon worden geleverd, maar dat men dit ervoor over had
mag ons wel dankbaar stemmen, daar Gouderak zich er nu
nog op kan beroemen “een echte Hemony” te bezitten! Het
randschrift op de klok luidt:
Ao 1661 + BENEDICITE ANGELI DOMINO D N 0
BENEDICITE CAELI DOMINO F:HEMONY ME FECIT
AMSTELODAMI
Vrij vertaald uit het Latijn betekent dit: “Sedert het jaar
1661 roep ik op tot gebed, tot de Heere om een hemelse zegen.
F. Hemony heeft mij gemaakt te Amsterdam.”
Op pagina 22 ziet U hoe de klok uit 1661 thans nog, of
eigenlijk moeten we zeggen weer, in de kerktoren hangt.
Want in de Tweede Wereldoorlog is hij door de Duitsers
gevorderd om te worden omgesmolten tot wapentuig.
Gelukkig is dat niet gebeurd en na de oorlog is de luidklok
weer teruggevonden en in de toren opgehangen.
>>>
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Op 2e Kerstdag 1972 werd een tweede luidklok in gebruik
genomen, geschonken door de eigenaar van Gouderaks laatste
steenbakkerij W. van Vliet.
Deze klok werd gegoten door de fa. Petit & Fritsen N.V. te
Aarle-Rixtel.
>>>
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Op deze foto is de naam; F. HEMONY goed zichtbaar.
Op de oudste klok in de toren van de Moordrechtse kerk
staat:
Henricus Meurs heeft mij gemaakt in 1613.
Ook Henricus Meurs was een bekend kanonnen- en
klokkengieter. Maar niet zo befaamd om z’n carillons want
van hem zijn er, in tegenstelling tot die van Hemony, geen
carillons meer in gebruik.
Verder staat er op deze klok in Moordrecht;
Domini manet in aeternum.
Wat betekent:
Het woord des Heeren blijft in eeuwigheid.
Maar het meest opmerkelijke op deze klok is, dat er niet
alleen het wapen van Moordrecht, de acht puntige ster op
staat, maar ook de zespuntige ster van het wapen van
Gouderak.
Een extra bewijs dat Moordrecht en Gouderak één parochie
vormden.

Heeft U aan één van uw familieleden, vrienden
of relaties al eens zo’n prachtig boek over;
De Gouderakse Middenstand en Ambachten
kado gedaan?
U zult ze er een groot plezier mee doen.
Ze zijn nog in voorraad bij Boekhandel Kamerbeek
in Winkelcentrum De Kranehof
en kosten nog steeds maar 17,50 euro.
U kunt ook bellen met Corrie Loendersloot of Dirk
van Dam.

