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Bij de voorpagina
Op de voorpagina staan twee foto’s van het huisje
Middelblok 45.
Het voorste gedeelte is omstreeks 1880 gebouwd en
veertig jaar later is het achterste gedeelte, door de
aannemers Kees en Daan Kasbergen, er aan gebouwd.
Toen werd het door twee gezinnen bewoond, vanaf 1936
het voorste gedeelte door het gezin van Tinus en
Cornelia Buijtelaar sr. met hun zoon Tinus jr.
Later kreeg dit gezin de beschikking over het gehele
pand en thans wordt het nog bewoond door Tinus jr. (89
jaar oud)
Binnenkort wordt dit huis, dat misschien wel het
kleinste van Gouderak is, gesloopt.

Bezoek ook onze Web-site
Leden die regelmatig op internet zoeken naar nieuws
adviseren wij om ook eens naar de website van onze
vereniging te gaan.

www.golderake.nl
Kortgeleden is deze door Erwin Huisman, in
samenspraak met ons, weer wat opgefrist en tevens is het
mogelijk om via onze website/handige links een bezoek te
brengen aan diverse andere site’s waar ook een schat aan
informatie is te vinden en prachtige foto’s zijn te
bewonderen.
Via het gastenboek kunt U ons laten weten wat u van de
site vindt en eventueel suggesties voor verbetering en
aanvulling aan ons overbrengen.
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In gesprek met Tinus Buijtelaar
In zijn oude huisje aan het Middelblok hadden wij een
gesprek met Tinus Buijtelaar.
We werden door deze, in Gouderak geboren en getogen,
bejaarde vriendelijk ontvangen en al spoedig was het ijs
gebroken en vertelde hij honderd uit over zijn jeugd,
diensttijd, werkzaamheden en allerlei.

>>

-5Tinus Buitelaar werd geboren op 27 juli 1920, in een
arbeiderswoning bij de steenplaats van Jongeburger, als zoon
van Martinus Buijtelaar en Cornelia van der Zijde.
Tinus is dus 89 jaar oud en waarschijnlijk de oudste in
Gouderak geboren man.
Zijn schooltijd bracht hij door op de Openbare Lagere School
van meester Smalberg en ook had hij nog herinneringen aan
meester van Arkel en meester Beijen.
Zie de foto’s op bladzijden 13 en 15.
Maar ook vertelt hij over de activiteiten na schooltijd met zijn
jeugdvrienden. Zoals het voetballen in de Smitsstraat en op
de Lange Rol waarbij het regelmatig gebeurde dat hun bal
werd afgepakt en kapot gesneden door wagenmaker Visser.
En hoe ze illegale bezoekjes brachten aan de tuin en
boomgaard van meester Smalberg.
Ook het vissen in de polder was voor Tinus en zijn vrienden
een aantrekkelijke bezigheid. Precies kan hij vertellen dat je
met ‘kaartmienten’ het beste op baars kan vissen en met een
speciaal vistuig een lekkere snoek kan verschalken.
“Snoek is lekker” zegt hij “maar er zitten zoveel van die
kleine graatjes in”.
Het lekkerste vond hij toch een vette paling die hij zelf bij
hem thuis rookte. Later liet hij ze uit Reeuwijk komen.
Als Tinus en zijn vrienden het vissen in de polder weer zat
waren en het was warm weer, dan gingen ze zwemmen bij het
sluisje achter de Stolwijkse boezem. Maar ja, als veldwachter
Human dan langs kwam, hadden ze de poppen aan het
dansen want dat zwemmen mocht eigenlijk niet en zeker niet
in Adamskostuum. De kleding werd dan door Human mee
genomen en die konden ze bij boer Leen Verstoep op gaan
halen.
Ook vertelt hij nog dat bakker Ooms een stuk land had
achter de Smitsstraat. Daar stond een schuur op waar Ooms
kippen hield en op de zolder van die schuur sloeg hij het oude
brood op om het te voeren aan de kippen.
>>

-6Als jongens gingen we daar dan op zoek naar het oude
krentenbrood en dat smaakte nog best.
Bij het vertellen van al die verhalen ontbreekt de lach niet en
kan je merken dat hij met genoegen terug denkt aan zijn
jeugd in Gouderak.
Na zijn schooltijd ging Tinus aan het werk bij de
rietmattenfabriek van Gerrit Prosman.
Zijn eerste werk was het ‘dollen spoelen’ , dat is het op een
spoel wikkelen van het touw waarmee de matten worden
gestrikt. Hij verdiende toen 2,50 gulden per week
Na enige tijd kwam hij echter op de matten terecht en werd
hij ‘mattenfrotter’.
Eerst begon ik met één klos, maar al spoedig moest ik twee
klossen bedienen.
We moesten 32 matten op een dag maken, dan kon je naar huis.
Het gebeurde wel dat we om 4 uur in middag dat tarief al
hadden bereikt, maar dan moest je wel aanpoten.
Afhankelijk van de breedte van de rietmat werd deze gestrikt
door één of twee man.

Deze foto van een ‘mattenfrotter’ is gemaakt in het
Biesbosch Museum.

-7In zijn vrije tijd werkte Tinus ook nog bij buurman en
landbouwer Huig van der Vlist.
In 1939 moest Tinus in militaire dienst en werd als infanterist
gelegerd in Meijel in de Peel.
Bij de inval van de Duitsers in de meidagen van 1940 was
Tinus nog in dienst, maar gevochten heeft hij niet.
Ik heb wel enorm veel vliegtuigen over zien vliegen, het was er
zwart van, zegt hij.
Het was echter snel over en toen werden we gevangen
genomen en op transport gesteld naar Duitsland en kwamen
in Dortmund terecht.
We werden niet slecht behandeld, maar kregen erg weinig te
eten.
Het is wel gebeurd dat we ongekookte aardappels gingen stelen
en rauw opaten. Zo’n honger hadden we.
Na een week of zes mochten we echter naar huis en werden
met de trein richting Nederland vervoerd en kwamen in Bergen
op Zoom aan.
Omdat ik in gevangenschap een abces in m’n nek had
opgelopen moest ik eerst nog 3 of 4 weken in een hospitaal
doorbrengen. Daarna mocht ik gelukkig weer naar huis.
Tinus lag gelijk in dienst met twee andere Gouderakkers,
Willem Mudde en Koos van Rij.
Koos van Rij wist na de capitulatie in 1940 te ontkomen naar
Engeland en kwam in 1945 met de Irene Brigade als
onderdeel van het bevrijdingsleger terug naar Nederland.
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vlnr: Koos van Rij; Willem Mudde en
Tinus Buijtelaar.
Let op de hoge boorden en de beenwindsels die ze
dragen. Deze beenwindsels werden ‘poeties’
genoemd.
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Rechts vader Tinus
en links
ome Arie Buijtelaar.

Moeder
Buijtelaar met haar
hondje.

-10In de oorlogsjaren werkte hij bij Huig van der Vlist als
boerenarbeider. Ook dat was hard werken, iedere ochtend
om half vier op om te gaan melken.
Ja, en dat was niet zoals tegenwoordig met de melkmachine,
zegt Tinus.
Nee, wij gingen, weer of geen weer, met de schouw naar
achteren om daar met de hand te gaan melken.
Trouwens, al het werk gebeurde met de hand, baggeren, hooien,
noem maar op.
En het werken bij Huig had wel het voordeel dat ik een
‘ausweis’ kreeg omdat ik voor de voedselvoorziening werkte en
dus niet naar Duitsland hoefde.
Na de oorlog ging Tinus eerst weer de mattenschuur in bij
Prosman. Ook heeft hij nog een jaar of zes gewerkt bij
Aannemer de Man in Ammerstol, maar uiteindelijk kwam hij
toch weer terecht in het riet en van 1979 tot 1984, tot zijn 64e,
heeft hij gewerkt bij de Rietindustrie Gouderak B.V.
Getrouwd is Tinus nooit, hij is altijd bij zijn ouders blijven
wonen.
Na het overlijden van zijn vader in 1973 (92 jaar oud) en zijn
moeder in 1977 (94 jaar oud), bleef Tinus alleen in het
ouderlijkhuis, dat in 1936 door het gezin was betrokken,
nadat ze eerst op diverse andere plaatsen, b.v. in de
Smitsstraat, hadden gewoond, achter
Over enkele weken zal ook Tinus dit huis gaan verlaten
omdat het wordt gesloopt. Hij neemt dan zijn intrek in het, er
naast gelegen, woonhuis van bakker Rijkaart.
Wanneer je echter denkt dat hij er een hekel aan heeft om op
zijn oude dag nog te verhuizen, dan heb je het mis.
Ik ga er op vooruit, zegt hij, altijd buiten een ouderwetse plee
gehad en nu krijg ik een W.C. en zelfs een douche.

-11Tot slot vertrouwt Tinus ons toe dat hij wel zijn hele leven
hard heeft moeten werken, het niet altijd gemakkelijk heeft
gehad, maar nooit ontevreden is geweest.

Tinus Buijtelaar (links) in zijn jonge jaren op stap
met Kees Dekker.
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Het huidige woninkje van Tinus Buijtelaar dat binnenkort
wordt gesloopt.

Ook de oude
wagenschuur
van Bakker
Rijkaart zal
dan verdwijnen.

Han Boevé en
Dirk van Dam.
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1926

-14De namen bij de schoolfoto die gemaakt is op 18 mei 1926, zie
bladzijde 13.
Bovenste rij: meester Beijen; Marie Boer (Baas); Anna Nouwen;
Alie Verboom (Mudde); Ida de Bruijn; Leentje de Jong; Anna
v.d.Weerdt; Fonny Cleiren; Anna van Dijk; Co Oostrom en Meester
Smalberg.
2e rij: Jan Otterspeer, Jaap van Tongeren; Aart Boer; Leen
Brokking; Jan Krijgsman; Kees Huisman; ???????; Jan Human;
Arie Smalberg; ???????; Gerrit van Dijk.
3e rij (zittend): Aria Blonk (van Dam); Ida Boer; Wim v.d. Starre;
Lemans; Tinus Buitelaar. (bij pijl)
liggend: Arie Jan Duran; Gerrit Boer en Koos van Rij, de
dienstkameraad van Tinus.
De namen bij de schoolfoto die gemaakt is in 1929, zie bladzijde 15.
achterste rij vlnr: Meester Smalberg; Pije Boer; Gerrit van Dijk;
Kees Bos; Gerrit Boer; Juf Snijders; Klaas de Bruin; Aart den
Besten; Tinus Buitelaar; Cor Baas en Nico Bos.
2e rij: Dirk van Dijk; Fonny Cleiren; Stien den Beste; Anna van
Dijk; Marie Boer; Ida Boer en Marrigje Boer.
3e rij: Aria Blonk; Corrie Cleiren; Jan den Besten; Aaltje van
Dijk; Stien van Dijk; Bartje de Bruin; Lettie Baas; Liesje Dekker;
Corrie Beijerse; Marie Boers; ? Beijen; Riet Bouwman en Jannigje
de Bruin.
voorste rij: ?? de Bruin; Wiggert Blonk; Jan Boer; Adriaan van
Dijk; Dik Beijen; Leen Boers; Nico Bouwman; Frans de Bruin;
Gerrit van Dijk en ?? Bijen.

We vonden het goed om beide foto’s af te drukken omdat er
zoveel namen bekend zijn en ze dus een goed beeld geven wie
de generatiegenoten van Tinus zijn of zijn geweest.
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1929
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HARMAN WORDT IN GOUDERAK
ARREMAN
Door Gerrit Verkerk, met dank aan
“mijn vriendin” Auk Arreman-Bron
Vanaf het einde van de 17e eeuw zien we in de dorpen langs
de Hollandse IJssel veel families met de achternaam Harman.
Naar mijn waarneming zijn het allemaal nakomelingen van
Pieter Evertse Harman, die op 25-03-1685 te Capelle aan de
IJssel trouwt met Lijsbeth Ariens. Maar met de schrijfwijze
van de achternaam wordt nogal slordig omgesprongen. We
zien naast Harman ook Harreman en zelfs Arreman.
De reden is, dat velen in die tijd lezen noch schrijven konden.
Tot ver in de 19e eeuw was er nog sprake van analfabetisme,
vooral in de laagste klasse van de bevolking in Nederland. En
de Harmannen waren vrijwel allemaal arbeider. In de
registers voor dopen, trouwen enz. werden de namen
kennelijk zonder controle opgeschreven zoals de aangevers
het uitspraken. Dat heeft regelmatig geleid tot verschillende
schrijfwijzen binnen dezelfde familie, zelfs voor dezelfde
persoon. We bekijken dat voor een tak van de familie
Harman in Gouderak.
Janna Harman van Krimpen aan de IJssel krijgt op 29-071813 te Ouderkerk aan de IJssel een buitenechtelijk kind
Arie Harman. Zij trouwt daarna op 25-09-1819 met arbeider
Machiel (Chiel) Verboom uit Haastrecht. Het echtpaar gaat
met kind Arie Harman in Gouderak wonen.
Deze Arie Harman trouwt op 29-07-1835 te Gouderak met
Geertruij Twigt. Ook zij blijven in Gouderak wonen en hun
nakomelingen worden allemaal vermeld als Harreman,
behalve zoon Jan.

-17Bij de aangifte van Jan (akte 7 van 1839) heeft vader Arie
kennelijk de “H” niet of niet duidelijk uitgesproken en ook de
getuigen (Pieter Voorsluijs, 71 jaar, broodbakker en Jan
Luijt, 53 jaar, veldwachter) hebben niet “opgelet”.
Jan Arreman trouwt op 26-09-1863 te Gouderak met
Hendrika van Mook en zij blijven in Gouderak wonen. Hij is
arbeider en zij kleingarenspinster, baanspinster.
De nakomelingen van Jan en Hendrika heten allemaal
Arreman en bij de geboorte van één van de kinderen is Jan’s
broer Hendrik Harreman getuige. Jan wordt later vermeld
als schipper. Volgens Auk vervoerde hij zand en grint naar
Friesland en bracht hij onder andere turf mee terug, die hij
verkocht. De Arremannen woonden aan de Veerstraat en
waren ook (tijdelijk) veerman.
Zoon Arie Arreman is op 01-07-1866 te Gouderak geboren en
hij trouwt op 29-09-1892 met Dirkje Kok uit Moordrecht,
dochter van Frans Kok, broodbakker en wonend dichtbij het
veer in Moordrecht. Er is dus sprake van een huwelijk,
ontstaan uit “liefde over het water, dankzij het veer”.
Arie werkt bij de spoorwegen, eerst in Gouda en later in
Utrecht. Het gezin woont dan in Zuilen waar ook een gezin
Harreman woont. Op de opmerking, dat ze vast wel familie
van elkaar waren, wordt door de Harremannen gereageerd
dat het absoluut niet waar kon zijn omdat hun naam met een
“H” geschreven wordt. Na even doorpraten bleek de
familierelatie dichterbij dan verwacht…
Mijn vriendin Auk is een schoondochter van Arie. Ook haar
familie woonde in Zuilen. Haar vader Lolle Bron, geboren in
Jubbe Schurega, Friesland, is daar door burgemeester Tuyl
van Serooskerke benoemd als politieagent. Volgens Auk werd
hem bij het sollicitatiegesprek gevraagd, hoeveel kinderen hij
had. Toen Lolle zei “zeven”, kreeg hij van de burgemeester
de reactie: dat is goed want ik heb er ook zeven en Lolle had
z’n baan.

-18Op 15-02-1939 zijn Auk Bron en Reinier Arreman in Zuilen
getrouwd en de volgende dag zijn ze richting voormalig
Nederlands Indië vertrokken. Rein heeft in Soerabaya met
plezier en succes gewerkt bij een grote machinefabriek van
Braat.
Beiden hebben de ontberingen in de jappenkampen overleefd
en zijn na de onafhankelijkheid van Indonesië naar
Nederland gerepatrieerd. Zij hebben zich in Eindhoven
gevestigd. Daar is Rein overleden. Auk woont er nog.
-Zoon Cornelis Arreman is op 07-03-1869 te Gouderak
geboren. Hij trouwt in 1897 met Maartje Johanna van Herk
uit Ouderkerk en hij wordt vermeld als schipper. Na de
geboorte van het vijfde kind in Gouderak verhuist het gezin
in 1904 naar Moordrecht.
-Dochter Geertruida Arreman, geboren 05-07-1871, trouwt
met Dirk Roest uit Oudshoorn.
-Dochter Alida Gerrigje Arreman is op 26-12-1873 te
Gouderak geboren. In 1894 krijgt zij een buitenechtelijk kind
Jan Arreman, die binnen enkele dagen overlijdt. Kort daarna
trouwt zij met de Gouderakker Jacob Vink, zoon van Jan
Vink en Johanna Twigt. Na hun huwelijk vertrekt het
echtpaar naar Rotterdam, waar vier kinderen worden
geboren. Na het overlijden van Jacob op 20-06-1901, 27 jaar,
keert Alida Gerrigje met haar kinderen terug naar
Gouderak.
Zij is bij haar moeder op de hoek van de
Veerstraat/Dorpsstraat gaan wonen. Het huis waar later de
familie den Hertog een groentezaak had.
Alida Arreman runde daar een winkel in manufacturen.
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Op deze foto staat Alida Gerrigje Vink-Arreman , links met
wit schort, in de deur van haar winkel.
In het gele boekje Groeten uit Gouderak staat deze foto ook, maar
haar naam wordt daarin verkeerd geschreven als Harreman. In
hetzelfde boekje staat ook onderstaande foto en ook daar wordt de
naam verkeerd geschreven.

-20Op de tweede foto staat, met witte muts, ook de moeder van
Alida, mevrouw Hendrika Arreman – van Mook. Zij is in
1915 op 81-jarige leeftijd in Gouderak overleden.
Alida Gerrigje krijgt in 1916 als winkelierster vergunning
voor het vernieuwen van haar woon- en winkelhuis in de
Dorpsstraat…
In hetzelfde boekje ‘Groeten uit Gouderak’ staat ook
onderstaande foto waarop een oom van Alida Gerrigje VinkArreman staat, namelijk Chiel Harreman wel correct
weergegeven.

Van links naar rechts: Jan Kasbergen, Frans de Bruin, Piet
van Kersbergen, Chiel Harreman, Wiggert Donker met zijn
kleinzoontje Wiggert Blonk.

Deze Chiel (Machiel) is vernoemd naar zijn “stiefgrootvader”
Machiel Verboom (zie eerder in de tekst).

-21Ook een kleinzoon van Chiel hij zit op onderstaande
schoolfoto uit 1923 op de 4e rij bij de pijl. Deze Chris
(Christoffel Johannes) Harreman, geboren aan boord van het
vaartuig van zijn vader Adrianus, heeft in Zuid-Limburg
gewoond, waar hij ook overleden is (in Hoensbroek). In het
boekje wordt zijn naam wel correct geschreven.

Door een “slordigheid” is de naam Arreman in Gouderak
ontstaan. Moeten we de dienstdoende gemeenteambtenaar
beschuldigen? Tijdens de volkstelling in 1947 waren er 35
naamdragers Arreman in Nederland. Hiervan woonden er 18
in Zuid-Holland, vrijwel allemaal in Gouderak en
Moordrecht; verder 16 in de provincie Utrecht, vrijwel
allemaal in Zuilen. De oorspronkelijke achternaam Harman
van de familie is vrijwel geheel overgegaan in Harreman.

-22De naam Harman – Harreman – Arreman is niet de enige
familienaam die in de loop der jaren is gewijzigd en
verbasterd.
Alleen in Gouderak kunnen we al enkele namen noemen die
verschillend worden geschreven, maar toch uit dezelfde
stamboom komen.
We denken dan aan de families Oosterom (Boezemhuisje) en
Oostrom (Smitsstraat).
De families de Bruin en de Bruijn, de Kwaadsteniet en de
Kwaasteniet, maar ook de familie Evengroen (Gouderak) en
Evegroen (Ouderkerk).
Al deze verschillende namen zijn soms uit één gezin
voortgekomen

In ons vorige bulletin (no.44) plaatsten we een
artikeltje over
‘Frits S.S. van Stolwijkersluis’
de heer Theo de Kool.
Op 30 juni j.l. werd er een boek over deze man, die in
de oorlog de uitgave van een illegaal blad mede hielp
verspreiden, uitgegeven.
Bij de presentatie van dat boek was deze 97-jarige
oud-onderwijzer nog aanwezig.
Op 3 september j.l. is hij echter plotseling overleden.
Hij ruste in vrede.
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Het varken is vol
Tijdens de door onze vereniging in 2007
georganiseerde hobbybeurs was mevrouw de
Waal-Huisman
aanwezig
met
haar
verzameling spaarpotten.
Daar was ook een groot spaarvarken bij die zij
aan het volsparen was. Tijdens de beurs kon
men raden wat de inhoud zou zijn als hij vol
was.
Kort geleden was dat het geval en mochten wij
bij Jan en Sien den Hartog de uitgeloofde 25
euro brengen. Zij zaten er maar 12 euro naast.
Proficiat.

Ansichtkaart
Op de volgende pagina staat een ansichtkaart afgebeeld die
op 17 februari 1908, ruim 100 jaar geleden voorzien van een
postzegel van 1 cent, is verzonden vanuit Gouderak naar
Gouda.
De ontvanger was de Jongeheer K. Dercksen en de verzenders
waren de dames Mar, Nelly en Marietje.
De ontvanger was waarschijnlijk een zoon van de toenmalige
directeur van de Kaarsenfabriek Apollo.
Maar wie waren de dames die de kaart verzonden?
Wie het weet wordt verzocht te bellen met Han Boevé of Dirk
van Dam.
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Open Monumentendag
Op 12 september j.l. werd de landelijke Open
Monumentendag gehouden en het thema was dit jaar: Op de
Kaart.
Ook Golderake was op die dag weer actief, we hadden in het
Dorpshuis een tentoonstelling ingericht met diverse oude
landkaarten en schoolkaarten.
Tevens was er een fototentoonstelling te zien onder het motto
“Toen en Nu”. Deze bestond uit foto’s waarop te zien was
wat er in ons dorp in 100 jaar aan de bebouwing is gewijzigd.
De belangstelling viel wat tegen maar toch waren er
regelmatig belangstellenden in het Dorpshuis.
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Laten we zeggen, het was niet druk, maar wel gezellig.

-27De laatste 50 jaar is het beeld op diverse punten in ons dorp
sterk gewijzigd. Huizen zijn verdwenen, vervangen of er bij
gekomen. Tijdens de tentoonstelling op O.M.D. hadden wij
een tentoonstelling ingericht waar onder het motto ‘Toen en
Nu’ dit te zien was. Enkele voorbeelden geven wij op de
volgende pagina’s weer.

1930

2009
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1965
Afrit naar de boerderijen van Jan Halling en Huib de Leede.

Nu Essendreef naar het winkelcentrum en de nieuwbouw.
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Braderie
Op 26 september j.l. werd op het Johan Brouckplein weer de
jaarlijkse braderie gehouden.
Verwend met schitterend weer werd het weer een feestelijke
dag in ons dorp en natuurlijk waren we als Golderake
present.
In een gezellige, wijd open tent werden de bezoekers
getrakteerd op heerlijk hapjes en drankjes uit grootouders
tijd.
Drie in de pan, brood met kaantjes, weipap en nog meer, het
was niet aan te slepen en alles voor niets.
Maar ook de drankjes: Keizerbitter, Schilletje, Boeren
jongens of een ‘oud klaartje’, het vond gretig aftrek.
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De dames verdienen een pluim voor hun bak- en kookkunst.

Wij zoeken een IT specialist onder onze leden.
Het is de bedoeling om het fotoarchief van
“Golderake” digitaal op te slaan en
toegankelijk te maken.
Wanneer er onder onze leden iemand is die ons
daarbij kan helpen of adviseren wordt hij of zij
verzocht contact op te nemen met:
Dirk van Dam, tel. 0182-373368.

