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In Memoriam.
Op 13 maart 2009 overleed op 97-jarige leeftijd,

Jannigje Jacoba van Schieveen- van der Eijk.
Mevrouw Schieveen, het ‘van’ wordt meestal weggelaten, was
geboren op een boerderij aan het Veerstalblok en door haar
huwelijk met Teunis van Schieveen werd zij boerin aan de
Kattendijk. Zij was, toen haar lichamelijk gesteldheid dat nog
toeliet, altijd zeer betrokken bij het gemeenschaps- en
verenigingsleven in Gouderak. Zo was zij o.a. één van de oprichters
van de Plattelandsvrouwen in ons dorp. Ook van onze vereniging is
zij van de oprichting af lid geweest en wanneer we iets over het
verleden wilden weten werden we altijd gastvrij en hartelijk
ontvangen.
De laatste jaren bracht zij door in “Geerestein” in Ouderkerk aan
de IJssel, maar zij bleef steeds geïnteresseerd in het wel en wee van
Gouderak.
Zij ruste in vrede.
Op 20 april 2009 overleed op 83-jarige leeftijd ,

Daniel Cornelis van Gent.
Daan van Gent was geboren in Delft, maar kwam door zijn werk
als boekhouder van Pletterij Enthoven in de jaren zestig in
Gouderak wonen.
Deze sympathieke man wist zich echter al snel een plaats in de
Gouderakse gemeenschap te verwerven. Ook het Gouderakse
verenigingsleven trok hem aan en via de politiek was hij enige
jaren wethouder in de tijd van burgemeester Huurman.
Toen in 1982 de gifaffaire Gouderak trof behartigde hij, als
bewoner van de Zellingwijk, de belangen van de bewoners in het
bestuur van de B.B.G.
Later verhuisde hij met zijn vrouw naar Den Haag, maar
Gouderak hield een plekje in zijn hart en dat bleek ook uit het feit
dat hij steeds lid van onze historische vereniging bleef.
Wij wensen de familie van Gent kracht toe het verlies te dragen.
Hij ruste in vrede.
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Op 11 juni j.l. overleed, op 78-jarige leeftijd,

Jaap Pols.
Deze sympathieke schipperszoon was afkomstig uit Krimpen
aan de IJssel, maar door zijn huwelijk met Tini van Dam
werd hij ook in Gouderak een bekende persoonlijkheid en de
“Variatie” een bekend schip in de haven of voor de wal in
Gouderak.
Als zoon van een schipper was het bijna van zelfsprekend dat
Jaap ook schipper werd. En schipper was hij in hart en
nieren.
Ook na zijn periode als schipper was Jaap toch het meest in
zijn element als hij aan het roer kon staan van een scheepje.
Maar ook de activiteiten van onze vereniging volgde hij met
interesse en was b.v. tijdens het bootreisje naar het
Scheepvaartmuseum samen met Tini aanwezig.
Wij wensen Tini, de kinderen en kleinkinderen kracht toe om
dit grote verlies te verwerken.
Jaap, rust in vrede.
Op 13 juli j.l. overleed op 80-jarige leeftijd,

Jan van Dam.
(Jan de Avontuur)
Jan werd geboren op 25 juni 1929 aan boord van de
“Avontuur” die lag afgemeerd in Kralingseveer in
Rotterdam.
Zijn schooljaren bracht hij gedeeltelijk door op de
schippersschool te Vreeswijk en in Gouderak.
>>
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Gouda.
Toen na de oorlog de “Avontuur” terug kwam uit Noorwegen
(het schip was door de Duitsers gevorderd) ging hij met zijn
vader er op varen. In 1953 trouwde Jan met Nelly Buijs uit
Moordrecht en ging met haar varen op de Avontuur.
Dat heeft hij tot 1965 gedaan. Daarna begon hij aan iets heel
anders en richtte in Nieuwpoort betoncentrale “De Lek” op.
Dat bedrijf groeide sterk en werd verplaatst naar GrootAmmers, naast het veer naar Schoonhoven.
Hoe groot het bedrijf ook werd en hij in Nieuwpoort woonde,
in zijn hart en doen en laten bleef Jan echter altijd de
eenvoudige schipper en Gouderakker.
Dat kwam ook tot uiting in zijn interesse voor onze vereniging
die hij steunde waar hij maar kon.
In het bijzonder heeft hij genoten van het boek “Schippers en
Schepen uit Gouderak”, dat heeft hij diverse malen aan ons
verteld.
Wij wensen Nelly, de kinderen en kleinkinderen kracht toe
om het grote verlies te dragen.
Jan, rust in vrede.
Een opmerkelijke en verdrietige bijkomstigheid is dat we op
deze bladzijden zowel het overlijden van Jaap als van Jan
moeten melden. Het waren niet alleen zwagers, maar ook
hadden ze samen in Vreeswijk school gegaan, beiden waren
schipper, maar bovenal grote vrienden.

De nagedachtenis aan alle overledenen zullen
wij in hoge ere houden.
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Een klipper gaat lang mee.

In het boek ‘Schippers en schepen van Gouderak’ op
bladzijde 102 plaatsten wij een tekening die door Kees
Huisman omstreeks 1910 werd gemaakt van zijn klipper
“Paulina”, die hij in 1908 liet bouwen bij de werf “De
Onderneming” van de fa. Haeser en Leeuwenstein te
Hardinxveld.
Hij tekende het schip van 120 ton, met twee masten en onder
volle zeil.
Groot was onze verbazing toen wij kortgeleden van de heer
D.J. Hoogstad uit Rotterdam, de huidige eigenaar, een tweetal
foto’s ontvingen waarop het schip in zijn huidige staat is
afgebeeld en op precies dezelfde wijze getuigd en onder de
zeilen zoals Kees Huisman zijn schip voor zich zag.
>>

-7Na ongeveer tienmaal van eigenaar te zijn gewisseld vaart de
“Paulina” nu onder de naam “Pauline Elisabeth” als pleziervaartuig op de Nederlandse wateren.
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Veranderingen – vernieuwingen en historie.
In ons vorige nummer hebben wij, onder de kop Weemoed,
aandacht besteed aan verschillende panden die de laatste tijd
in Gouderak zijn gesloopt.
Ook nu willen wij twee panden memoreren die zijn
verdwenen, voor het ene komt niets terug, maar voor het
andere komt weer een mooi woonhuis in de plaats.
Aan de Kattendijk is het woonhuis van de familie Jilles van
Herk gesloopt. Dit pand stond jaren lang bekend als het
‘molenhuis’ of ‘het huis bij de molen’.
De molen is reeds in de jaren veertig van de vorige eeuw
verdwenen maar het huis waar molenaar Willem Blanken in
woonde deed nog altijd dienst.

-9De eerste steen voor dit huis werd gelegd op 21 januari 1905.

DE EERSTE STEEN
GELEGD DOOR
JOHANNES BLANKEN
OUD 3 JAAR EN
DIRK BLANKEN
OUD 1 JAAR
21 SEPTEMBER 1905
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De korenmolen “Nooit Gedacht” in de eerste helft van de
20e eeuw nog in vol bedrijf via windkracht.
In de oorlogsjaren, toen de molen niet meer in gebruik was en
de familie Blanken was vertrokken, is het woonhuis een
aantal jaren bewoond door de familie Gert van Vliet. Hun
boerderij aan de Kattendijk was op bevel van de Duitsers
gesloopt en van Vliet kon achter het huis een tijdelijke stal
bouwen voor zijn koeien en van daaruit verder boeren.
Na de oorlog kwam het pand in eigendom van
varkenshandelaar Heuvelman die er varkens ging houden.
Hij liet het beheer van de varkenshouderij echter over aan de
heer Suiker.
Daarna kwam het woonhuis, de bijhorende grond en stallen
in eigendom van varkenshandelaar Jilles van Herk.
Deze heeft het woonhuis, dat inmiddels in zeer slechte staat
verkeerde, dus laten slopen om plaats te maken voor een
nieuw woonhuis.
Bedrijvigheid zal er dan niet meer plaats vinden.

-11Aan het Middelblok werd in verband met de aanleg van de
Zuid Westelijke Randweg (Z.W.R.) de boerderij gesloopt die
bij de oudere Gouderakkers nog bekend stond als
“IJsseloord”.
De foto rechts is
genomen tijdens
de sloop.

De foto onder toont
“IJsseloord” voor
1959.
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over deze boerderij:
‘De
herenboerderij
“IJsseloord”,
gelegen
in
Veerstalblok, vanuit de polder gefotografeerd. Het
herenhuis aan de dijk is hier vandaan niet zichtbaar.
Dit dateerde van omstreeks 1760. De boerderij is
eeuwen ouder. Het herenhuis werd in 1959 gesloopt
en ook het omgevende massale geboomte werd tot
het minimum gereduceerd.
aldus Arnold Dane.

Ook in het kerkarchief van de Ned. Hervormde Kerk komen
we IJsseloord tegen.
Het archief van de Ned. Hervormde kerk te Gouderak
maakt op 1 april 1770 melding van “Vrouwe Antonia
Dorothea Steijn van Gollonesse, Huijsvrouwe van den
Heer Herbert Vermeulen, Vrijheer van Oijen, zeedert
min of meer twee jaaren gewoond hebbende onder
Gouderak, op haar Wel Ed. buitenplaats Ijsseloort.”
Vermoedelijk heeft deze adellijke dame het herenhuis
laten bouwen, of kort na de bouw gekocht. Zij was
gescheiden van haar man te Oijen en verbleef
gedurende enkele jaren hier in Gouderak om tot rust
te komen. Omdat zij toestemming verzocht tot
deelname aan het H. Avondmaal, werd de gehele
procedure
rond
haar
attestatie
uitgebreid
beschreven.
Vermeldenswaard is nog, dat zij een “Oostersche
Indiaan” in dienst had, genaamd “Favoriet”. Deze
heeft van ds. Staringh catechisatieles gehad, met als
gevolg dat hij op zondag 22 september 1771
belijdenis van zijn geloof heeft afgelegd. Een week
later, op zondag 29 september werd hij gedoopt en
kreeg bij die gelegenheid de voornaam Christiaan.

>>
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door de familie Matse die later naar De Meern vertrok.
Daarna werd er geboerd door de familie de Wit die op haar
beurt verhuisde naar Haastrecht.
De laatste bestemming was paardenmanege van de familie de
Keizer.
Nu is er echter een einde gekomen aan de lange historie van
“IJSSELOORD” aan de Gouderaksedijk.

Soldaten van Napoleon.
Voor publicatie in volgende nummers van ons bulletin
willen we op zoek gaan naar Gouderakkers die aan het
einde van de 18e en het begin van de 19e eeuw hebben
gediend in het leger van Napoleon.
Het was namelijk Napoleon die in de periode dat hij over
Nederland heerste (1795-1813) de dienstplicht invoerde.
Daarvoor bestonden de meeste legers uit huursoldaten.
Er moeten uit die periode registers, de zgn. lijsten van
conscriptie, bestaan waar de namen van de dienstplichtigen
op vermeld staan.
Indien U weleens uit overlevering hebt gehoord dat
voorouders van U hebben gediend onder Napoleon en b.v.
op veldtocht naar Rusland zijn geweest, wordt U verzocht
contact op te nemen met Dirk van Dam, telefoon 0182373368.
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Bericht uit de Tweede Wereldoorlog.
Op 30 juni j.l. waren we als “Golderake” uitgenodigd om
aanwezig te zijn bij de presentatie van een boek met de titel:
“Frits S.S. van Stolwijkersluis”
en met de ondertitel
“Een Goudsche heer van Trouw”.
geschreven door C.C. de Kool-Verhoog.
Het boek vertelt het verhaal van de illegale pers in de Tweede
Wereldoorlog in en rond Gouda, opgetekend door zijn
schoondochter uit de mond van de thans 97-jarige Theo de
Kool (schuilnaam Frits S.S.)
Bij het ophalen van die herinneringen werd hij bijgestaan
door zijn echtgenote, die ook nog in leven is, en de 82-jarige
Hannie Boekamp-Sierink die in de oorlog dienst deed als
koerierster.
Theo de Kool was in 1940 onderwijzer aan de Groen van
Prinstererschool te Gouda, maar woonde aan de Goudseweg
te Stolwijkersluis, gemeente Gouderak.

De heer de Kool met zijn echtgenote en koerierster
mevrouw Boekamp-Sierink.
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mevrouw Kool (tante Janny) uit Gouderak die eveneens
onderdak had gegeven aan de illegale pers.
Tevens vertelde hij nog het volgende verhaal:
Op een dag kwam de man uit Gouderak, die altijd de
elektriciteitsmeter kwam opnemen, aan de deur met de
mededeling dat hij op bevel van de bezetter de elektriciteit
kwam afsluiten.
De heer de Kool zei: ‘Ik ging voor hem staan en zei, als je dat
doet dan zal je daar erg veel spijt van krijgen.
Ik had natuurlijk elektriciteit nodig bij het drukken van de
krantjes.
Daarop ging die man toch naar de meterkast, rommelde wat
en zei;
Zo, het is gebeurd.
Toen ik het even later echter controleerde bleek de stroom er
gewoon op te staan.
Hoe die man heette weet ik niet meer, zei de heer de Kool.
Toen wij echter vertelden dat zijn naam Rien Rijkaart was en
ook ondergronds werk deed, wist hij zich de naam direct te
herinneren.
Later bleek zelfs dat de naam van Rien Rijkaart (schuilnaam
Roel) in het boek staat vermeld. Evenals die van de
Gouderakkers Jan Human, Adri Kool en Adri Krijgsman.
Het boek is te koop bij:
Boekhandel Kamerbeek
Winkelcentrum Kranehof te Gouderak.
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T.H.O.R. 100 jaar.

Op dit moment ben ik bezig om een boek te schrijven over de
Gymnastiekvereniging T.H.O.R. uit Gouderak, die in 2010
honderd jaar bestaat.
THOR is een vereniging uit ons dorp die op dit moment in
een moeilijke periode verkeert, maar zij heeft een rijke
historie.
Daarom mogen we het 100-jarig bestaan niet onopgemerkt
voorbij laten gaan. In gesprekken met diverse oud-leden, w.o.
de gezusters Nel en Marie Bouwman, Jaap van Tongeren,
Alie Mudde en Henk Smit, kwam deze historie weer helder
naar voren.
Ook de foto’s en het archief uit het verre en nabije verleden
laten een vereniging zien die, vooral in het verleden, een grote
naam had in de omgeving van Gouderak.
THOR was in de eerste vijftig jaar van haar bestaan een
vereniging waar bijna de gehele Gouderakse jeugd lid van
was en sportief werd gevormd.
Niet alleen bij het turnen maar ook op atletiek gebied waren
de mannen van THOR gevreesde tegenstanders. En niet te
vergeten bij het slingerballen, een sport die in de
twintigerjaren door veel gymnastiekverenigingen werd
beoefend.
>>
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kampioen bij het slingerballen. Toen ik dit besprak met de
oud-voorzitter Hans Vermeij, zei hij: Die oude slingerbal
hangt nog bij mij boven op de slaapkamer.
Ik heb het bruine monster als een relikwie in ontvangst
genomen.

Dirk van Dam.

De gewestelijke kampioenen uit 1925.
v.l.n.r.: Daan Kasbergen, Leen Boer, Dirk Kasbergen,
Jos Radder en Rien van der Laan.
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Deze foto ontvingen wij van Jaap van Tongeren. We zien
Henk van Dommelen met een paard en wagen volgeladen met
jongelui, waarschijnlijk leden van de Gymnastiekvereniging
THOR. Wie zich of een ander herkent wordt verzocht contact
op te nemen met Dirk van Dam.
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Open Monumentendag
Op zaterdag 12 september a.s.
is het weer
Open Monumentendag.
Het thema is dit jaar

‘Op de kaart’.

≈Golderake∆
heeft op deze dag de grote zaal van het Dorpshuis aan
het Johan Brouckplein afgehuurd en zal daar een
tentoonstelling inrichten met dit thema als onderwerp,
maar in de ruimste zin.
Schoolkaarten, plattegronden en foto’s van Gouderak
zullen we op de kaart zetten.
De tentoonstelling is geopend van 9.30 uur tot 16.30
uur.
De koffie staat klaar en U bent van harte welkom.

BRADERIE
Op zaterdag 26 september a.s.
wordt de Gouderakse Braderie
gehouden op het Johan Brouckplein.
Ook “GOLDERAKE”
zal daar weer present zijn.
Met ouderwetse gerechten en dranken
zullen wij dan de inwendige mens
gaan verwennen.
Wat denkt U van:
een boterham met kaantjes, gebakken grutten,
wentelteefjes, ‘Drie in de pan’ en een glaasje
Keizerbitter, Schilletje, Boerenjongens of
Boerenmeisjes.

De braderie in Gouderak is altijd al bijzonder
gezellig, maar dit jaar wordt het ook nog
smullen geblazen.
Kom daarom op 26 september
tussen 12.00 uur en 17.00 uur
naar het Johan Brouckplein in Gouderak.

