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In Memoriam.
Op 11 april j.l. overleed op 84-jarige leeftijd,

Jaap Hoogwerf.
Jaap was een geboren en getogen Gouderakker en zijn
werkzame leven heeft hij ook in Gouderak doorgebracht.
Eerst als smid in de smederij van de familie de Bruijn en later
als gemeentebode. Het was een sympathieke, rustige man die
niet opviel, maar bereid was iedereen te helpen en van raad te
voorzien. Ook in het werk van de Historische Vereniging was hij
geïnteresseerd en omdat hij Gouderak zo door en door kende
voor ons een vraagbaak.

Op 30 april j.l. overleed op 82-jarige leeftijd,

Maria Evengroen - Kruijt.
Door haar huwelijk, met Janus Evengroen, was zij Gouderakker
geworden en in ons dorp had deze vriendelijke, sympathieke
vrouw haar plaatsje ingenomen.
Ook was zij een geïnteresseerd lid van onze vereniging en samen
met Janus vaak aanwezig op onze avonden en we herinneren ons
hoe zij genoot tijdens een excursie.
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Op 19 mei j.l. overleed op 90-jarige leeftijd,

Adriana (Sjaan) de Kwaadsteniet – Dekker.
Het grootste gedeelte van haar leven woonde ze samen met haar
man Arie de Kwaadsteniet en gezin in de Karel Doormanlaan in
Gouderak. Toen dat door de leeftijd nodig werd verhuisden ze
met Arie naar Geerestein in Ouderkerk aan den IJssel.
Persoonlijk zal ik deze vriendelijke vrouw blijven herinneren
door de kopjes koffie die ik bij haar dronk bij het samenstellen
van De Spil, het clubblad van de voetbalvereniging
“Gouderak”, en bij het inleveren van de toto. Door de functies
van Arie was zij sterk verbonden met de voetbal, maar zelf was
zij een trouw lid van de klaverjasvereniging en tot op hoge
leeftijd kon je haar op donderdagavond tegenkomen in Het
Dorpshuis.

Op 31 mei j.l. overleed onverwacht op 74-jarige leeftijd,

Maartje van Leeuwen – Kraijenoord.
Marrie was geboren in Katwijk, maar door haar huwelijk met
Bas van Leeuwen Gouderakse geworden.
En door haar spontane persoonlijkheid was zij ook een graag
geziene figuur in onze dorpsgemeenschap.
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Arie Nobel
Arie was een geboren en getogen Gouderakker en sterk met het
dorp verbonden.
Iedereen kende Arie en Arie kende iedereen.
Arie was timmerman en niet zo maar een timmerman maar een
bijzonder goed vakman die het grootste gedeelte van zijn
werkzame leven bij Bouwbedrijf Baas werkte.
Zij grote hobby was muziek en hij was vele jaren een vertrouwd
gezicht in de harmonie “Caecilia” en ook nog enige tijd in het
senioren orkest van de Krimpenerwaard.
Ook de voetbalvereniging “Gouderak” heeft een trouwe
supporter verloren. Uit of thuis, zolang zijn gezondheid het heeft
toegelaten, was Arie bij de wedstrijden van Gouderak 1
aanwezig.
We zullen deze graag geziene man missen in onze
dorpsgemeenschap.

Dat de overledenen rusten in vrede.

Wij wensen de echtgenoten, kinderen en kleinkinderen kracht toe
om het verlies van hun geliefden te dragen. Wij zullen de
herinnering aan deze overleden leden in ere houden.
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EEN “BOEREN” FAMILIE IN GOUDERAK
Door Gerrit Verkerk
Dominee Daniël Boer heeft gezegd dat de naam Boer, wat zijn
voorouders betreft, op het einde van de 17e eeuw ontstaan is op
Stolwijk en dat deze naamdragers nazaten zijn van de
Gouderakker Geerlof Dircxz (zie mijn artikel in het vorige
bulletin). Maar de dominee heeft ook opgemerkt dat zijn familie
Boer in de loop van de tijd compleet uit de Krimpenerwaard is
verdwenen…
“Boer” is een veel voorkomende naam in Nederland. Het is een
zogenaamde beroepsnaam, die op veel plaatsen ontstaan is, ook
in varianten zoals “De Boer”, “Den Boer”, “Boere” en “Boers”.
Dat is ook gebeurd in de Krimpenerwaard en dus ook in
Gouderak. Ik neem aan dat behalve Dirk van Dam ook andere
leden van Golderake wel iets willen weten over Gouderakse
“Boeren”. Ik heb gekozen voor de familie van “Bram Boer”.
Op de website “Krimpenerwaardse Geslachten (J. de Jager)”
zijn de oudste generaties van veel families uit de
Krimpenerwaard te vinden. De stamboom van Bram Boer
begint op Stolwijk met ene Nanne, geboren rond 1450.
In de 5e generatie van nakomelingen van Nanne komen we
terecht bij Arie Ariens den Boer, geboren rond 1590 en wonende
op Stolwijk. De achternaam Den Boer is voor nazaten van
Nanne aan het begin van de 17e eeuw op Stolwijk ontstaan. Het
is in die tijd een invloedrijke familie op Stolwijk met functies als
schout, president gezworene en burgemeester. Een kleinzoon
van Arie Ariens den Boer is Wouter Claasse Boer (7e generatie),
die in 1713 getrouwd is met Marrigje Sijbrants van Dam (uit de
familie van Dirk).
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Den. Leendert Boer, in 1718 op Stolwijk geboren als zoon van
Wouter en Marrigje, vestigt zich in Gouderak na zijn huwelijk
met Neeltje van Baaren uit Berkenwoude.
Leendert Wouterse Boer (8e generatie), bouwman te Gouderak,
heeft veel nakomelingen waarvan er velen in Gouderak gewoond
en gewerkt hebben. Leendert en zijn vrouw Neeltje krijgen 14
kinderen. Hun oudste zoon is Wouter Boer.
Wat de zonen van boeren betreft zien we vaak het volgende.
Omdat niet iedere zoon op de boerderij kan blijven worden ze er
als boerenknecht op uit gestuurd. Zij doen dan ervaring op bij
een collega-boer en worden in de gelegenheid gesteld een
boerendochter tegen het lijf te lopen, waarna zij samen een
boerenbedrijf kunnen beginnen (als het een “rijke
boerendochter” is bijvoorbeeld op een boerderij van de
schoonvader). Maar het kan ook minder gelukkig lopen: men
blijft gewoon boerenknecht…
Wouter Leendertse Boer (9e generatie) trouwt in 1777 met
Pietertje Teeuw uit Gouderak. Hij wordt tot 1820 vermeld als
bouwman te Gouderak, daarna als eigenaar en rentenier. De
jongste zoon van de 8 kinderen is Leendert. Deze Leendert Boer,
in 1812 getrouwd met Neeltje van Zuijlen uit Nieuwpoort, is
lange tijd boerenknecht onder andere bij bouwman Marinus
Butter op Gouderak. Pas na 1819 verkrijgt hij een boerderij,
waarschijnlijk de boerderij van zijn vader.
Leendert Boer (10e generatie) en Neeltje van Zuilen krijgen 10
kinderen, waaronder zonen Nicolaas, Wouter en Pieter.
Wouter trouwt met Weijntje Verdoold van een bekende
boerenfamilie van Stolwijk en hij gaat op Stolwijk boeren.
Pieter trouwt met Johanna Kapteijn van Berkenwoude en hij
boert vanaf 1844 op Gouderak. Zijn 5 kinderen zijn op
Gouderak geboren en hij vertrekt met zijn gezin in 1861 naar
Berkenwoude, Achterbroek Oosteinde.
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Lamens. Hij werkt waarschijnlijk als boerenknecht in
Pijnacker. Daar zijn 4 kinderen geboren. Vanaf 1848 boert hij
op Gouderak, waarschijnlijk op de boerderij van zijn vader. Na
de geboorte van 11 kinderen overlijdt in 1861 zijn vrouw
Jannetje. In 1864 hertrouwt Nicolaas met boerendochter
Adriana van der Dussen. Zij is geboren op Gouderak, maar
haar vader Sijbrand van der Dussen is tijdens het huwelijk boer
te Gouda (Groeneweg). De zonen van Nicolaas Boer zijn: uit het
1e huwelijk Gerrit en Leendert en uit het 2e huwelijk Jan
Johannes.
Leendert trouwt evenals zijn vader twee keer. Hij is in
Nieuwerkerk a/d IJssel gaan wonen en wordt daar vermeld als
winkelier, koopman.
Jan Johannes trouwt in 1891 met Cornelia Maria van Vliet. Hij
gaat boeren op de boerderij van zijn schoonvader, Middelblok
163. Zijn vrouw Cornelia Maria heeft in 1874, 4 jaar oud, de
eerste steen gelegd (zie no. 23 in Boerderijenboek).
Jan Johannes is de vader van Klaas, die het bedrijf heeft
voortgezet, en een oom van Bram.

Middelblok 163 (boerderij 23)
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trouwt in 1882 met Marrigje den Ouden van Bergambacht.
Gerrit neemt het bedrijf van zijn vader Nicolaas over.
In 1902 wordt een nieuwe boerderij gebouwd, Gouderaksedijk
133 (zie no.7 in Boerderijenboek). De eerste steen wordt gelegd
door Gerrit’s vader Nicolaas en Gerrit’s zesjarige zoon Abram
(Bram).

Gouderaksedijk 133 (boerderij no.7) waar Bram Boer en
Maartje Halling hebben geboerd.
Het echtpaar krijgt 9 kinderen, waarvan er 5 aan stuipen
(volgens de familie) zijn overleden. Abram (Bram), vernoemd
naar Gerrit’s schoonvader, is de enige zoon en de jongste van de
kinderen, een nakomertje… Zijn drie zussen:
- Jannigje Neeltje (Jans) trouwt in 1909 met Aris Dirk
Anker van de bekende “Stolwijkse familie” Anker. Hun
zoon Willem (in onze familie Boer Anker genoemd)
boerde in mijn schooljaren aan de Goudseweg te
Stolwijk, niet ver van onze voormalige boerderij.
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Na het vroege overlijden van Aris Willem trouwt Jans
in 1918 met Willem Huisman.
Neeltje Jannigje trouwt in 1912 met Teunis Blanken.
Zij boeren op boerderij Kattendijk 135 (zie no. 56
Boerderijenboek).
Klazina trouwt in 1914 met Frans van den Heuvel van
Moordrecht. Frans heeft een slagerij te Gouderak, die
door zijn zoon Arie is voortgezet. Kleinzoon Frans
heeft in zijn schooltijd veel vlees rondgebracht. Hij is
bestuurslid van Golderake en getrouwd met mijn zus
Cornelia (Corrie). Zij wonen in (een deel van) onze
voormalige boerderij aan de Goudseweg.

Abram (Abraham, Bram) Boer (13e generatie) is op 11 juni 1895
te Gouderak geboren. Hij is in 1918 getrouwd met Maartje
Arina Halling van Ouderkerk a/d IJssel. Het echtpaar krijgt 13
kinderen, waarvan met het merendeel op dit moment nog
afspraken gemaakt kunnen worden. Bram heeft het bedrijf van
zijn vader overgenomen. Naast boer was hij ook heemraad,
oprichter en bestuurslid van de plaatselijke coöperatie van
veevoeders, lid van het schoolbestuur enz.

Kattendijk 135 (boerderij 56) van Teunis Blanken.
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met hulp van haar kinderen voortgezet. In 1960 heeft zoon Inge
de bedrijfsvoering op zich genomen maar hij moest er om
gezondheidsredenen in 1967 mee stoppen. Het boeren van de
“Boeren” van de gevolgde tak van nazaten van Leendert Boer
(8e generatie) is hiermee beëindigd en dat is het geval bij veel
boerenfamilies… ook bij mijn familie.

Bram Boer en Maartje Boer-Halling met hun dertien kinderen
en schoonzoon Jan Willem Baas (2e van rechts) omstreeks 1945.
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Wat werd gesloopt en………gebouwd.
De laatste tijd is er in ons dorp, door allerlei oorzaken, veel
gesloopt en zijn oude gebouwen verloren gegaan.
Het eerste huis waar we bij stilstaan is “Valkenstein” aan het
Middelblok. Dit huis is ongeveer in het midden van de 19e eeuw
gebouwd als woning voor steenbakker Haverkamp van de
gelijknamige steenfabriek. In 1909 is deze steenfabriek gesloten
en is het pand eigendom geworden van de familie van Langen,
na de Tweede Wereldoorlog is het overgegaan naar de familie
Bokhoven en daarna is het de woning geworden van Wim en
Sita Clay en hun gezin.

Het is jammer dat dit monumentale pand niet te redden was,
maar door de slechte staat waarin het verkeerde, waren de
begrote kosten onevenredig hoog. Daarom had de nieuwe
eigenaar, Teus van der Vlist, het plan om het pand te slopen en
er een gelijksoortig nieuw huis voor in de plaats te bouwen.

-13Daar kreeg hij van de gemeente echter geen vergunning voor
omdat de locatie een industriële bestemming heeft.

Het pand kort voor de sloop.
Op het oog leek het nog een aardig pand, maar
als H.V. moesten we ook de conclusie trekken
dat het niet meer te restaureren was.
Aan het Middelblok zijn, i.v.m. de aanleg van de Zuidwestelijke
Randweg drie historische boerderijen gesloopt.
“IJseloord” , de boerderij van de familie van Wissen en de
schitterende boerderij van Aart Halling, die in 1937 werd
gebouwd.
In ons Boerderijenboek hebben we de historie van deze panden
beschreven, maar om de herinnering nog even op te halen
volgen hier de foto’s van de gesloopte panden.
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“IJseloord” , tot omstreeks 1950.

Boerderij van de familie van Wissen.
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toch wel erg spijtig dat deze onder de slopershamer viel.

Ook het woonhuis
“La Paloma” viel
onder de slopershamer. De huidige
generaties kennen
dit huis voornamelijk als de woning
van de familie
Boers.
Eerst Leen senior
en later zijn zoon
Henk.Wie het huis
heeft laten bouwen hebben we niet kunnen achterhalen, maar
we weten wel dat het na de W.O.ll ook dienst heeft gedaan als
woning voor politieagent van Dijk.
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staan bij wat werd gesloopt, er werden ook weer mooie,
stijlvolle, panden in Gouderak gebouwd.
We plaatsen daarom hieronder twee foto’s van panden die weer
vele jaren gezichtsbepalend zullen zijn.

Het huis van de familie van Herk aan de Kattendijk.

Het huis van de familie Kootstra aan het Middelblok.
Dit huis kwam in de plaats van het huis dat in 1865
werd gebouwd voor een touwbaander. In 1900 werd
het eigendom van Hendrik Verweij. Later werd het in
tweeën gedeeld en de ene helft bewoond door zoon
Henk Verweij en de andere helft door Piet en Corrie
Kok en van 1972 tot 1998 door Adri en Marjo
Uitbeijerse.

-17Er wordt ook opgeknapt.

Een blik in de
Veerstraat laat ons
zien dat daar
diverse pandjes in de
oude stijl zijn terug
gebracht.
Zoals b.v. de oude
schoenmakerij van
Kobus Bos.
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Maar ook de panden van de familie Baas, de dierenarts en het
Veerhuis van de familie Fransen, dat enkele jaren geleden geheel
is gerestaureerd, zijn een wandeling naar de Veerstraat waard.
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Op zaterdag 11 september a.s. is de
Landelijke Open Monumentendag.
Het thema is dit jaar “De smaak van de 19e eeuw”.
Met de nadruk op de gebouwen en huizen die in de 19e eeuw
(1800-1900) zijn gebouwd.
Ook “Golderake”doet daar aan mee met een tentoonstelling
waarin voornamelijk de bebouwing van de Dorpsstraat wordt
getoond en gedeeltelijk beschreven.
U zult daarin ook weer de huizen kunnen zien die in de begin
jaren ‘90 van de vorige eeuw zijn gesloopt.

De tentoonstelling is te zien in het Dorpshuis
( IJsselzaal) en geopend
van 10.00 – 16.00 uur.
Ook zal gedurende deze uren de

Hervormde Kerk
geopend zijn.
Aangezien de kerktoren binnen afzienbare tijd gerestaureerd zal
worden is er meer te zien over de historie van de toren. Ook
zullen de kerkrentmeesters laten zien (o.a. aan de hand van
tekeningen) op welke manier de toren wordt gerestaureerd.
Tevens is er de mogelijkheid om (onder begeleiding) de toren te
beklimmen.
Om 14.00 uur zal het uit Ouderkerk aan den IJssel afkomstige
kamerkoor 'Pro Musica' o.l.v. Henk Vermeulen een kort
concert in de kerk geven.
Wij zullen het bijzonder op prijs stellen U die dag te mogen
begroeten in het Dorpshuis en de Ned. Herv. Kerk.
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1910

2010

Op zaterdag 25 september a.s.
wordt t.g.v. het 100-jarig bestaan van de
gymnastiekvereniging THOR een
receptie en reünie georganiseerd.
Alle oud-leden van THOR worden opgeroepen de reünie,
die wordt gehouden in het Dorpshuis te Gouderak
en begint om 13.00 uur, te bezoeken.
De officiële receptie vindt s’morgens om 10.45 uur plaats.
Tevens zal die dag het prachtige jubileumboek
worden gepresenteerd.
Het boek is voorzien van een harde kaft, gedrukt op mooi
glimmend papier en bevat ongeveer 150 foto’s uit de rijke
historie van THOR.
Ook wanneer U zelf geen lid bent geweest van THOR
is het kopen van het boek aan te bevelen.
Voor inlichtingen over de reünie en het boek
kunt U bellen met Dirk van Dam, 0182-373368.

-21-

Op zaterdag 25 september a.s.
wordt ook de jaarlijkse

Braderie
gehouden op het Dorpsplein te Gouderak.
“Golderake” zal daar met
een kraam vertegenwoordigd zijn.
De braderie duurt van 12.00 uur tot 17.00 uur.
Altijd gezellig, zeker komen!

Het boekje

“De Krimpenerwaard tijdens de Tweede
Wereldoorlog”
van Fred van Wijnen
is te koop á 12.50 bij
Boekhandel Kamerbeek, Kranepoort 18.
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Excursie Haastrecht
Zaterdagmiddag 29 mei j.l. zijn we met 21 personen en mooi
weer met eigen vervoer naar Haastrecht geweest voor een
bezoek aan het Museum Bisdom van Vliet en het oude stoomgemaal De Hooge Boezem.
Met een goede uitleg op beide locaties is ons veel duidelijk
geworden, ten eerste wat was de familie Bisdom van Vliet voor
een geslacht en ten tweede hoe of waarom was dit toch vrij
kleine gemaal zo belangrijk voor die regio.
Na een heerlijke consumptie in het Wapen van Haastrecht
keerden allen voldaan weer huiswaarts.
Het bestuur vindt het wel jammer dat, met een ledenbestand van
± 370 personen, er voor dit gezellige, maar ook educatieve
evenement maar 21 personen interesse hadden.
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De bussen van Stam.
Van Adri Uitbeijerse ontvingen wij onderstaande foto’s van de
autobussen van de firma Stam die vroeger hebben gereden van
Krimpen naar Gouda v.v.

Hier een bus van Stam op de Markt te Gouda.
De chauffeurs die er bij staan zijn Dirk van Halem (links) en
Jan (Jantje) Boers. In die tijd waren dat de bekende chauffeurs
op die lijn.
Let ook op de keurige gordijntjes in de bus.
Stam heeft deze buslijn onderhouden van 1923 tot 1958
toen is het overgenomen door de Twee Provinciën.

-25Hier zijn dezelfde
chauffeurs, in de
oorlogsjaren, bezig
met het vullen van de
houtgasgenerator die
toen dienst deed als
brandstofvoorziening
voor de bus.
Het kenteken H57705
is hetzelfde als dat van
de veel oudere bus op
de vorige pagina.
In die tijd hoorde een
kentekennummer bij
de eigenaar van het
voertuig en niet bij
het voertuig zoals
thans.

-26Zomaar een berichtje, opgetekend door schipper
J.M. van Dam te Gouderak, in zijn dagboek
op 5 februari 1917.

Duren Goudsche Sprits
De Heer A.S. te Gouderak maakte per schaats een tochtje naar
Gouda en nam van daar als zoo velen een pakje Goudsche sprits
meden, om zijn famielie te laten smullen van het alom bekende,
Goudsche fabriekant. (fabrikaat)
Hij keerde huiswaarts, maar groot was zijn schrik, toen hij op
eens werd aangerand, en van zijn pakje sprits werd beroofd en
moest aanzien dat de aanrander er met zijn sprits van door ging.
Door de schrik was de Heer S. niet in staat de dief te
achtervolgen, maar zag tot zijn vreugdt een vriendt van hem
aankomen die de aanrander, zekere M.B. schipper te Ouderkerk
aan de IJssel achterna ging en hem nog bijtijds inhaalde.
Aangifte bij de politie volgde, en hoewel B. eerst ontkende,
moest hij toch al spoedig toegeven schuldig te zijn. Zeer
bevreesd voor de gevolgen stelde hij f. 50 beschikbaar indien
geen verderen gevolg aan de zaak zouw worden gegeven.
De Heer S. nam daarmede genoegen, de f. 50 werden
gedeponeerd ten Gemeenten huizens; waarna ze door den Heer
S. ter beschikking van den armen worden gesteld.
Waar Goudsche Sprits al niet goed voor is

(in de oorspronkelijke spelling)
Bovenstaand berichtje ontvingen wij via Adri Uitbeijerse.

