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-3IN MEMORIAM
Op 19 augustus 2010 overleed op 84-jarige leeftijd,

Cornelia Johanna Boer - van der Vis.
Corrie Boer haar vader had een boerderij aan het Veerstalblok.
In 1952 trad zij in het huwelijk met haar buurjongen Inge Boer, een
boerenzoon, en samen hebben ze jarenlang een boerenbedrijf gerund.
Later, toen door de gezondheid van Inge het boeren niet meer
mogelijk was, zijn ze aan de Snip in het dorp komen wonen.
De laatste jaren was zelfstandig wonen niet meer mogelijk en was het
echtpaar verhuisd naar “Geerestein” in Ouderkerk aan de IJssel.
Evenals Inge was ook Corrie zeer geïnteresseerd in het werk van onze
vereniging en bij veel door ons georganiseerde evenementen en
uitstapjes kon ze intens genieten. Vooral van de ontmoetingen met
andere leden.
Wij wensen Inge veel sterkte bij het verwerken van het verlies.

Op 16 september 2010 overleed op 83-jarige leeftijd,

Arie Oostrom
Arie was een telg uit het touwbaandersgeslacht uit de Smitsstraat. Hij
was een echte geboren en getogen Gouderakse jongen met wie je lange
en geanimeerde gesprekken kon voeren over het Gouderak van
vroeger in zijn werkplaatsje bij de loodgieter, waar hij vaak druk
bezig was met het maken van konijnenhokken.
Als je iets wilde weten, Arie kon het je wel vertellen en vaak ging dat
gepaard met een grap of een anekdote.
We zullen hem missen en we wensen Nel sterkte toe om het verlies te
dragen en alleen verder te gaan.
Zij rusten in vrede.
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GOUDERAKKERS IN FRANSE DIENST
door Gerrit Verkerk
Van Dirk van Dam ontving ik een lijst uit 1809 betreffende de
“Commune
de
Gouderak,
Canton
de
Haastrecht,
Arrondissement de Rotterdam, Departement des Bouches de la
Meuse”, dus uit de Franse tijd. Zoals te lezen is, valt Gouderak
bestuurlijk onder de “gemeente” Haastrecht en wordt Holland
gezien als de delta van de Maas (i.pv. de Rijn), vanuit Frankrijk
gezien begrijpelijk. Op de lijst staan de Gouderakse
dienstplichtigen, die ingeloot zijn in het Franse leger.

-5-

Nederlandse militairen die ingeloot werden in het Franse leger
zijn gebruikelijk ingedeeld in het 123e t/m 126e regiment
infanterie van Linie (de Ligne), de zgn. hekkensluiters van het
Franse leger. Het 125e (zie hieronder) was gelegerd in Amiens.
De genoemde regimenten waren ingedeeld bij het 2e legercorps
van maarschalk Oudinot. Nicolas Charles Oudinot heeft in 1809
vanwege grote verdiensten de maarschalkstaf gekregen en is
verheven tot hertog van Reggio. Hij vertegenwoordigde als
hoogste het militaire gezag in Nederland en heeft er onder
andere voor gezorgd dat de Nederlandse beroepsmilitairen
netjes in hun rang opgenomen zijn in het Franse leger.

-6Dat hij in Nederland gewaardeerd werd blijkt bijvoorbeeld uit
het feit, dat hij in 1816 een Willemsorde heeft gekregen van
koning Willem I.
Maarschalk Oudinot heeft met zijn regimenten in 1812
deelgenomen aan de veldtocht van Napoleon naar Rusland. Van
de ca. 15000 Nederlanders, die deelgenomen hebben aan de
veldtocht, zijn er slechts zo’n 500 teruggekomen. Kapitein Georg
Diederich Benthien diende als voormalig Nederlands officier van
de genie onder Oudinot. Hij had de leiding over de Nederlandse
pontonniers.

Soldaten van
Napoleon
verslagen en
gewond op de
terugtocht.

Bekend is dat kapitein Benthien met zijn 400 pontonniers kans
heeft gezien om onder bizarre oorlogsomstandigheden en bij
bittere kou twee pontonbruggen te bouwen over de rivier de
Berezina vol ijsschotsen om de terugtocht van Napoleon met de
restanten van zijn “Grande Armée” mogelijk te maken.
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commandant de veldtocht overleefd. In Dordrecht is een
kazerne (inmiddels opgeheven) naar Benthien vernoemd.
Hieronder bespreek ik de Gouderakkers, die op de lijst van 1809
voorkomen. Zij zijn geboren in 1789 en ingeloot als
dienstplichtige. Voor de naam staat het trekkingsnummer.
12. Hendrik Boele
Hij wordt ingedeeld in het 125e regiment infanterie de Ligne. Hij
is geboren in Ouderkerk a/d IJssel en hij is een zoon van
Lourens Boele en Aaltje Frederikse en…keert niet terug.
16. Lambertus van Hertum
Hij wordt ingedeeld in het 125e regiment infanterie de Ligne. Hij
is een zoon van Claas van Hertum en Elizabeth Nieskens
en…keert niet terug.
38. Robbert Cornelis de Bruijn
Hij wordt op 18-04-1812 ingedeeld in het 88e cohort … Hij is
een zoon van Robbert de Bruijn en Maria de Hoog. Hij is
waarschijnlijk niet uitgezonden want hij trouwt al op 06-05-1813
te Gouderak met Cornelia Palsgraaf uit Stolwijk en zij krijgen
kinderen, kleinkinderen enz. Na het overlijden van Cornelia
trouwt hij in 1845 met de weduwe Ariaantje van der Dussen. Hij
wordt tot 1826 vermeld als arbeider, daarna als bouwman en
landbouwer te Gouderak
46. Arij Fijn
Hij wordt niet ingedeeld omdat hij (bijtijds) getrouwd is met
Martha de Jong. Hij is een zoon van Reinier Fijn, winkelier op
Gouderak, en Marrigje van Eijk. Hij is koopman, winkelier en
slachter op Gouderak. Zijn zoon Daniël is vleeshouwer (1834).
47. Antony Dirk Vermaat
Hij heeft een mankement (mismaaktheid) aan zijn rechtervoet
(wellicht zichzelf geblesseerd om de dienstplicht te ontlopen?) en
wordt afgekeurd. Hij is geboren in Oijen trouwt in 1812 met
Adriana de Bie uit Goudriaan. Hun zoon Marinus, geboren in
Gouderak, is barbier.
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Hij maakt, vanwege zijn nummer, onderdeel uit van het Dépot
(welk is mij niet duidelijk) . Hij is een zoon van Cent Kool en
Lijsbeth Pieters Visser. Hij is niet uitgezonden want hij trouwt
al in 1811 met Trijntje Kasbergen en woont als arbeider met
zijn gezin eerst in Gouderak en later in Moordrecht.
71. Peter van de Wal
Idem 63. Hij is geboren in Bergambacht maar woont kennelijk
in Gouderak. Hij is een zoon van Simon van de Wal en
Gijsbertje Gelderblom. Als hij uitgezonden is, dan is hij
teruggekeerd, want hij trouwt in 1819 in Streefkerk met Janna
van der Veer. Na haar overlijden trouwt hij in 1833 in GrootAmmers met Janna Prins.
75. Nicolaas van Vliet
Idem 63. Hij is een zoon van Jacob Klaasse van Vliet en
Pieternella Verham. Als hij uitgezonden is, dan is hij
teruggekeerd, want hij trouwt in 1832 in Gouderak op 42-jarige
leeftijd met de veel jongere Emmegje van Hoorik.
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Hij wordt, evenals Arij Fijn, niet ingedeeld omdat hij (bijtijds)
getrouwd is met Wijntje Vink. Hij krijgt kinderen in Gouderak
en overlijdt op 39-jarige leeftijd. Hij wordt vermeld als arbeider,
asman en asophaler.
80. Cornelis Arense (Ariese) de Jong
Hij wordt afgekeurd vanwege de slechte toestand van zijn linker
been (zichzelf geblesseerd?). Hij is een zoon van Arij Pieterse de
Jong en Cornelia Boutesteijn. Hij trouwt als wolkammersknecht in 1812 met de Gouderakse Maria Kool, wolspinster. Na
het overlijden van Maria in 1836, trouwt hij met Johanna
Bosman.
Ook in 1810 t/m 1813 zijn er in Nederland lotingen verricht voor
de dienstplicht in het Franse leger en de marine. Naar schatting
zijn er in totaal zo’n 35.000 Nederlanders (dienstplichtigen en
vrijwilligers) in Franse dienst geweest. Het was mogelijk voor
Nederlanders, die ingeloot waren, om een vervanger voor
zichzelf te zoeken (uiteraard tegen betaling).
Ook zijn er gedeserteerd. Gegevens van de militairen die in
Franse dienst zijn gegaan, zeker in de lagere rangen, zijn
moeilijk te vinden…
Gerrit Verkerk

In een eerder bulletin hebben wij al een oproep gedaan. Als u,
als lezer, iets weet over een voorvader of een familielid, die in
Franse dienst is geweest of destijds gedeserteerd is of zich heeft
laten vervangen, meldt dat alstublieft aan één van de
bestuursleden, zelfs als u een vermoeden heeft.
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Een half dozijn Gouderakse kwajongens,
omstreeks 1947, aan het zwemmen in de Waal.
Wat is er van deze knapen geworden zult U zich afvragen. Wij
geven een korte levensbeschrijving.
Van links naar rechts.
Arie Huisman Lzn. Arie volgde aan de Ambachtsschool in
Gouda een opleiding als elektricien. Na voor enige werkgevers te
hebben gewerkt begon Arie een eigen elektriciteitsbedrijf dat hij
pas enige tijd geleden heeft overgedaan aan Wim Oostrom. Ook
kennen we Arie als de commandant van de Gouderakse
brandweer. Arie woont met zijn vrouw in de Schoolstraat in
Gouderak.
Tinus Huisman Jzn. Tinus (later werd het Martin) werd
loodgieter en werkte een aantal jaren in dat vak als werknemer
van Spee in de Keizerstraat te Gouda. Later nam hij dat bedrijf
over en bouwde het uit tot een gerenommeerd loodgietersbedrijf
in Gouda en daar woont hij ook nu nog.

-11Jan Terlouw Nzn. Jan volgde een MULO opleiding en ging
daarna werken o.a. als vertegenwoordiger in roestvaststaal.
Later nam hij in Schiedam een café over dat hij de naam “De
Schar” gaf, zijn bijnaam als jongen in Gouderak.
Gouderak bleef echter trekken en Jan kwam met zijn vrouw in
zijn geboortedorp terug. Daar nam hij het café aan de
Dorpsstraat over en ook dat café (voorheen “Het Wapen van
Gouderak”) kreeg de naam ”De Schar”.
Thans woont Jan in de Snip en houdt zich o.a. bezig met de
vogelstand in de Krimpenerwaard.
Adrie Evengroen Pzn. Adrie ging na de lagere school in de
steenplaats bij van Vliet werken. Daarna werd hij straatmaker
en richtte een eigen straatmakersbedrijf op. Met dat bedrijf
werkte hij o.a. veel voor de Gemeente Waddinxveen.
In 1988 is Adrie echter helaas op 53-jarige leeftijd overleden.
Zijn bedrijf werd voortgezet door zijn zoon Edwin en is nu, nadat Edwin het grondwerkbedrijf van Gert Heuvelman over
nam, gevestigd aan het Middelblok in Gouderak.
Piet Huisman Jzn. Piet werd plateelschilder en werkte als
zodanig bij van der Want en Barras in Gouda en bij de “Flora”
op Stolwijkersluis.
Piet is ongehuwd gebleven en wegens ziekte wordt hij al enige
tijd verpleegd in de Ronssehof in Gouda.
Piet Terlouw Wzn. Piet heeft na zijn schooltijd gewerkt op
verschillende scheepswerven en metaalbedrijven. Later heeft hij
zich ontwikkeld tot lasspecialist en dan in het bijzonder als
pijplasser. Piet woont tegenwoordig in Moordrecht.
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Open Monumentendag
Op 11 september j.l. had het bestuur van uw vereniging in de
IJsselzaal van het Dorpshuis een fototentoonstelling ingericht
met voornamelijk foto’s van de oude Dorpsstraat. Veel panden
die inmiddels zijn verdwenen waren hier weer te zien en dat riep
bij de bezoekers veel herinneringen op, vooral aan de mensen
die er in hebben gewoond. Regelmatig hoorde je dan ook de
kreet; O ja, daar woonde die!

Ook de fotoalbums met andere onderwerpen hadden veel
bekijks. Het was alleen jammer dat de belangstelling niet groot
was. En dat is voor het bestuur, dat er toch veel werk in stopt,
een beetje teleurstellend.
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Er was ook bezoek
uit Australië.
Jenny Rook, de dochter van Gerrit Rook, die vijftig jaar geleden
als 18-jarig meisje naar Australië emigreerde met haar ouders,
was voor familiebezoek in Gouderak en bracht een bezoek aan
onze tentoonstelling.
Op de foto is zij in gesprek met Bram Baas, haar vroegere
buurjongen.
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Braderie
De braderie in Gouderak, op 25 september jl, was dit jaar geen
succes.
De vele regenbuien temperden de stemming bij de deelnemers
en het bezoekersaantal lag ook veel lager dan voorgaande jaren
toen het weer wel zijn medewerking verleende.
Bij de kraam van onze vereniging kon men meedoen aan een
prijsvraag.
Deze prijsvraag bestond uit 10 foto’s van huizen, gebouwen of
delen daarvan. De vraag was; welke huizen of gebouwen betreft
dit?
de uitslag.
foto 1: Kapsalon Melkert (huis van Jan Baas was ook goed)
foto 2: Molen “Drie Gebroeders, Middelblok.
foto 3: Villa van fam. Fransen bij het veer.
foto 4: Veerhuis
foto 5: Consistorie (naast de kerk)
foto 6: Gemeentehuis aan de Dorpsstraat.
foto 7: Deel van de Kerk.
foto 8: Valkenstein (Middelblok, recentelijk gesloopt)
foto 9: Garage van de dokter (in 1990 gesloopt)
foto 10: Gemaal Verdoold.
De eerste prijs, met alles goed, ging naar
Aartje Verstoep.
de tweede prijs, met twee fout naar,
Gerda van Adrichem.
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T.H.O.R.

Op diezelfde dag, 25 september, werd in Het Dorpshuis ook het
100-jarig bestaan van de gymnastiekvereniging T.H.O.R.
gevierd met een receptie en een reünie.
Een grote groep oud-gymnasten was die dag naar het Dorpshuis gekomen om oude sportvrienden en vriendinnen te
ontmoeten en herinneringen op te halen.
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Voor het boek was veel belangstelling.

Nel en Marie Bouwman ontmoetten Jaap van Tongeren.

-17-

Ook werd die dag
het jubileumboek
100 jaar THOR
gepresenteerd.
Dit boek, dat is
geschreven en
samengesteld door
Dirk van Dam,
bevat een schat aan
prachtige foto’s
en verhalen over
gebeurtenissen uit
de rijke historie
van THOR.

Niet alleen voor oud-leden van THOR, maar voor alle
Gouderakkers bevat dit boek een interessant gedeelte uit de
Gouderakse geschiedenis.
Het kan in uw bezit komen door het overmaken van 19,50 euro
op bankrek. 3225.50.645 t.n.v. D. van Dam, het wordt U dan
zonder extra kosten toegestuurd.
U kunt het ook kopen bij Boekhandel Kamerbeek in het
Winkelcentrum Kranehof te Gouderak.
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De heks van Gouderak
De lange donkere winteravonden komen er weer aan en
daarom dachten wij; een goede tijd voor het
onderstaande verhaal.
Vroeger, toen er nog geen radio of televisie waren,
kwamen de mensen in de wintermaanden bij elkaar op
bezoek om te ‘kortavonden’. En dan werden er de
“sterke verhalen” verteld. Zo ook het volgende.
Vele jaren geleden leefde er in Gouderak een heks. Het is zo lang
geleden dat niemand er meer over kan vertellen, maar er zijn
wel veel streken van haar opgeschreven en enkele daarvan
volgen hierna.
Zo kwam er op een kwade dag een boer voorbij met een
kaasbrik op weg naar de kaasmarkt in Tergouw (Gouda). Maar
de heks stak een spaak in het wiel, figuurlijk gesproken dan, en
veroorzaakte door middel van haar toverkunsten dat het paard
onrustig werd en met kar en al van de hoge rivierdijk af in de
IJssel tuimelde.
Slecht verging het ook een
andere boer, eveneens op
weg met paard en wagen
naar de Goudse markt, om
daar een flinke portie
versgekarnde boter aan de
man
te
brengen.
Welgemoed ging de boer
op weg en reed over de
Gouderaksedijk en kwam
ook langs het huis van de
heks.

-19De heks zag kans de boter uit de boerenwagen te wippen, maar
de argeloze boer had niets in de gaten en reed vrolijk verder,
verlangend om zaken te doen. Voor het Waaggebouw in
Tergouw aangekomen, wilde hij zijn boter tevoorschijn halen,
maar tot zijn grote schrik merkte hij dat de boter er niet meer
was.
De kooplieden lachten hem hartelijk uit en zeiden; Boertje,
boertje, heb je die boter wel meegenomen? Of ben je te laat
opgestaan en was je zo slaperig, dat je ze thuis bij moeder de
vrouw hebt laten liggen?
De boer kreeg een rood hoofd van woede en schaamte, maar hij
wist zeker dat hij de boter had meegenomen. En toen hij zich
herinnerde langs het huis van de heks te zijn gereden, ging hij al
spoedig vermoeden wie de schuldige was geweest. Hij reed terug,
weer over de Gouderaksedijk en vroeg de heks om opheldering,
maar deze lachte hem hartelijk in zijn gezicht uit en gaf geen
antwoord. Maar toen de boer het schelle lachen van de heks had
gehoord wist hij genoeg. Als hij voortaan weer naar de markt
reed zat hij niet langer te fluiten en te zingen, maar lette terdege
op of de heks weer geen streken in de zin had.
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dag reed een voerman met zijn paard en wagen over de
IJsseldijk.
De zon scheen helder en het paard had er zin in, zodat de
voerman alle reden had een vrolijk lied te fluiten. Maar…. op
een gegeven moment, bij een kromming van de weg wilde het
paard plotseling niet meer verder. Wat de voerman ook deed,
geen zachte en harde woorden, geen vriendelijk vermaan noch
zweepslagen hielpen het paard tot verder gaan te bewegen. De
voerman stond voor een raadsel.
Tot hij opeens, tussen het geboomte onder aan de dijk, de heks
zag verdwijnen.
Toen begreep de voerman wat er aan de hand was, het paard
werd tegen gehouden door de toverkunsten van de heks. Er
stond hem niets anders te doen dan rechtsomkeer te maken en
zijn voorgenomen tocht tot een andere dag uit te stellen.
Vooral in de donkere decemberdagen had de heks veel kwaads
in de zin. Men zag haar zelden, maar ze verrichtte haar kwade
werkzaamheden in het verborgene. Door middel van geheime
toverspreuken maakte zij van heerlijke verse witte melk een
kwalijk vocht, waardoor het kaasmaken mislukte en de
Gouderakse boerinnen vele uren voor niets wrongen.
En het was de Gouderakkers niet geraden haar te honen of te
bespotten, want de wraak liet dan gewoonlijk niet lang op zich
wachten.
Zo zag een Gouderakker, die het waagde haar te bespotten, nog
die zelfde dag, voor zonsondergang, alle spijkers uit zijn schuur
te voorschijn komen, hetgeen een angstaanjagend gezicht was.
IJlings nam de man een hamer en probeerde de spijkers er weer
in te slaan, maar dit mislukte keer op keer. Hoe hard hij ook
sloeg, hij kreeg de spijkers er met geen macht ter wereld in.
Later toen de heks haar macht over de schuur had opgeheven
lukte dat wel, maar de bezitter van de schuur had heel wat
blikken vol angst en griezeling geworpen naar de planken met
dreigend uitstekende, behekste spijkers. En nog lang daarna
keek hij iedere morgen met bange ogen naar zijn schuur.
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verhaal hoe we het ook willen noemen.
Toch was het bijgeloof in vroeger eeuwen heel normaal en waren
er mensen die aan dergelijke verhalen geloof hechtten.
Vanaf de 17e eeuw werden door de overheden en kerkelijke
instanties dergelijke onzin de kop ingedrukt.
Ook in het fenomeen ‘heks’ werd geloofd. Bewijs daarvan is de
Heksenwaag in Oudewater. Daar werden inderdaad vrouwen,
die van hekserij werden verdacht, gewogen en wanneer ze maar
voldoende lichaamsgewicht op de schaal brachten, vrij
gesproken. De waag in Oudewater moet vrij humaan zijn
geweest want er schijnt nooit iemand in Oudewater te zijn
veroordeeld.
Keizer Karel de Vijfde (1500-1558) gaf Oudewater als enige
plaats in Europa (zijn rijk) het privilege voor een eerlijk
weegproces.
In Schoonhoven was men minder vriendelijk richting een
vermeende heks. Dat maakt het volgende verhaal over
Marrichgen Ariens wel duidelijk.
Marrichgen Ariens (ca. 1521 - 1591), de ‘Heks van
Schoonhoven’
'Ende schepenen (…) condemneeren den voorn. gevangen
gebrocht te worden ter plaetse dair men gewoonlick is crimineele
justicie te doen, ende aldair geworcht zynde voorts in den viere
verbrant te worden tot stoff.'
Zo luidde op 18 december 1591 het vonnis van de rechtbank van
Schoonhoven over de zaak Marrichgen Ariensdochter. De 70
jaar oude vrouw werd waarschijnlijk nog dezelfde dag ter dood
gebracht.
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Marrichgen heeft hiermee de twijfelachtige eer als de eerste (en
laatste) heks van Schoonhoven de boeken in te gaan. Zij was één
van de ca. 155 personen die in de zestiende en zeventiende eeuw
in de Nederlanden als heks werden vervolgd.
Marrichgen was niet de laatste heks die in de Nederlanden ter
dood werd gebracht. Wel waren de vervolgingen in de
Nederlanden niet zo hevig als in andere Europese landen. Er
werden hier geen uitgebreide jachten georganiseerd en er rolden
geen vurige traktaten van de pers. De vroegmoderne mens
geloofde wel degelijk in hekserij en magie, maar de vervolgingen
waren vooral een machtsmiddel van de kerk en de overheid. Zij
konden ongewenste elementen verwijderen en hun eigen positie
versterken. De bevolking kon op haar beurt sociale spanningen
afreageren. De meeste personen die als heks werden
aangewezen, waren arme oude vrouwen die de gemeenschap op
de een of andere manier tot last waren. Zij kregen vaak de
schuld als er een ziekte uitbrak, als de oogst mislukte en bij
andere tegenslagen.
Zo zal het ook in het geval van Marrichgen zijn gegaan. Het
verslag van haar proces bevat veel 'klassieke' elementen. De
zwervende Marrichgen zou begin 1580 in Vianen (Utrecht) de
duivel hebben ontmoet en een verbond met hem hebben
gesloten. De duivel, genaamd Heynken, had haar een stuk goud
gegeven en een stukje nagel van haar rechterpink hebben
weggenomen, die sindsdien blauw en koud was.
Ze zouden ook gemeenschap hebben gehad. Daarna zou
Marrichgen, gewapend met een 'potgen mit zalve' van Heynken,
verschillende mensen hebben betoverd.
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Ze had onder meer een schoenlapper uit Vianen van een
vervuild drankje laten drinken, in Utrecht een vrouw een lamme
hand hebben bezorgd en van een andere vrouw haar onderlijf
hebben verlamd. Meestal had de duivel haar toegefluisterd dat
deze mensen haar kwaad gezind waren. Een vrouw die
Marrichgen beschuldigde van tovenarij, kreeg wat van de zalf
op haar lippen gesmeerd waardoor zij ziek werd. Daarnaast had
Marrichgen ook nog ongehuwd samengewoond met een man.
In oktober 1591 werd Marrichgen gevangen genomen. Ze had
geen bijstand van een advocaat en legde haar bekentenis 'buyten
banden van yseren' af. Dit zou kunnen betekenen dat ze eerst op
de pijnbank tot een bekentenis was gedwongen en deze
bekentenis later nog eens heeft herhaald. Voor de
zorgvuldigheid gingen de schepenen van Schoonhoven nog te
rade bij een geleerde buiten de stad. Maar dit mocht niet baten:
Marrichgen werd ter dood veroordeeld. Het enige wat van haar
rest is haar kruidenbundel, die op het stadhuis van Schoonhoven
wordt bewaard.
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Wat werd gesloopt
In de vorige bulletins hebben wij aandacht besteed aan panden
die in Gouderak zijn gesloopt o.a. in verband met de aanleg van
de Zuidwestelijke Randweg.
Daar is er nu weer één bijgekomen, namelijk het huis aan het
begin van het Veerstalblok aan de IJsselkant.

Jarenlang was het huis op de punt beeldbepalend bij het
naderen van Gouderak.

-25Het huis werd omstreeks 1916 gebouwd in opdracht van de
firma Nederhorst uit Gouda. Deze firma heeft daar een aantal
jaren een scheepswerf gehad, voornamelijk voor hun eigen
werkschepen.
In het archief vonden we daar de volgende gegevens over.
Archief van het aannemingsbedrijf firma H.J. Nederhorst & Zn.
te Gouda, 1872-1965
Stukken betreffende de aankoop van een scheepswerf met
hellingen en werkplaatsen te Gouderak, kad. sectie C 12, 13,
150 16, 49, 831, 932-935, en van enige percelen water en dijk, kad.
sectie C 3-5 en 830, 1917. Fotokopieën. Met retro-acta d.d.
1870, 1875, 1890, 1906, 1915
De eerste bewoner van het huis was de familie Borkus. De heer
Borkus was bedrijfsleider op de scheepswerf.
Later werden het terrein en de woonhuizen, want ook aan de
IJsselkant werd later een huis gebouwd, overgenomen door
Jasper Brand een transportondernemer. In het woonhuis aan de
dijk heeft toen enige tijd een zoon van hem gewoond.
Daarna is het huis nog bewoond door politieagent Kleiboer,
gemeenteontvanger Bomhof, fam. G. Evengroen en de familie
W. de Bruin.
Vanaf 1946 tot 1973 heeft Hannes van Duijvendijk met zijn
vrouw en gezin er gewoond. Inmiddels waren het terrein en de
huizen verkocht aan de firma Dukker.
Mevrouw van Duijvendijk – de Bruin (geb.11 januari 1916) en
thans wonende aan de Populierenhof, voorzag ons van
bovenstaande informatie.
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Het rijtje huizen, naast
het boven omschreven huis,
heeft daar gestaan tot kort
na de watersnood in 1953.
In deze woningen hebben
door de jaren heen diverse
gezinnen gewoond;
Tot de laatste bewoners
behoorden;
de familie de Groot,
fam. de Besten,
fam. Jansink en
mevrouw Pauline Vleggeert.

