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-3IN MEMORIAM
Op 22 oktober 2010 overleed op 61-jarige leeftijd

Riet Slagt - Loeve
Sinds 1999 woonde zij met haar gezin aan de Kerkhoflaan en
daarvoor aan het Beijersewegje.
Het overlijden van deze rustige, zorgzame, sympathieke vrouw
kwam onverwacht en laat een groot gemis bij haar man Henny
en kinderen achter.
Wij wensen hen kracht toe dit verdriet te verwerken.

Op 18 november 2010 overleed op 90-jarige leeftijd

Susanna Verweij - Verboom
Mevrouw Verwij was afkomstig van Stolwijkersluis.
Sinds 30 mei 1992 weduwe van Hendrik Marius Verweij, die
timmerman/metselaar was bij de firma Kasbergen in
Moordrecht.
Na hun huwelijk gingen zij wonen op
Middelblok 113.
De beide zoons trouwden en bleven dicht bij huis wonen: op
hetzelfde perceel.
In 2000 werd dit perceel echter verkocht en vertrokken ook de
zoons naar elders.
De laatste 12 jaren woonde zij in 'Geerestein" te Ouderkerk aan
den IJssel.
Mevrouw Verweij was en bleef een trouw lezer van het bulletin
van "Golderake".
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Cor van der Perk
Cor was een zoon van Piet van der Perk die tot 1956 een slagerij
had aan de Dorpsstraat. Voor Teeuwen en Markus.
Het gezin van der Perk had vijf kinderen, drie dochters en twee
zoons, maar enkele van deze kinderen waren ernstig astmatisch
en toen de oudste dochter Nelly in 1954, op 20-jarige leeftijd,
aan de ziekte overleed heeft het gezin de vochtige streek in de
Krimpenerwaard verruild voor het drogere Ede.
Hoewel Cor dus al vijftig jaar geen Gouderakker was bleef hij
toch altijd geïnteresseerd in zijn geboorte dorp en was deze
rustige sympathiek man een betrokken lid van onze vereniging.
Bij de presentatie van ons boek over middenstand en ambachten
in 2005 was hij met zijn zus Ans en broer Dick ook aanwezig.
Soms belde hij ons of stuurde een e-mail om zijn belangstelling
te tonen.
Moge de overledenen rusten in vrede

De familie Van der Perk in 1952 in Gouderak.
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Contributiebetaling
Bij dit bulletin is een acceptgirokaar gevoegd voor
betaling van de contributie over het jaar 2011.
Wij verzoeken u vriendelijk de contributie zo spoedig
mogelijk te voldoen.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Het bestuur.

Jaarvergadering
Op woensdag 6 april a.s. zal de jaarvergadering
worden gehouden.
U kunt die datum vast in uw agenda opnemen.
De agenda voor deze vergadering wordt u apart
toegezonden.
Na de pauze zal de heer Cees Loeve uit Krimpen een
lezing houden met als titel…..

-6DE FAMILIE VAN MIJN LERAAR BIOLOGIE
Door Gerrit Verkerk

Mijn leraar biologie op het Coornhert gymnasium in Gouda was
Dr. A. Scheygrond. Hij gaf ook nog flink wat lessen op de RijksHBS omdat het “kleine gymnasium” hem geen volledige baan kon
bieden.

Dr. Arie Scheygrond als docent.
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bekende Gouwenaar. Hij is in 1905 in Gouda geboren, waar zijn
vader onderwijzer is. Hij gaat na de lagere school en de HBS in
Gouda in 1923 in Utrecht biologie studeren. Na zijn doctoraal
examen is hij in 1931 gepromoveerd. Hij is korte tijd leraar biologie
in Hengelo, vervolgens in Zwolle en hij is in 1937 naar Gouda
gekomen waar hij tot zijn pensioen voor zeer veel leerlingen (voor
mij naar grote tevredenheid) het onderwijs in de biologie heeft
verzorgd. Naast zijn leraarschap heeft hij veel gepubliceerd op zijn
vakgebied. Hij heeft onder andere samen met IJsseling een
biologieleermethode voor het middelbaar onderwijs geschreven.
Verder is hij ook op veel andere gebieden actief in Gouda en
omgeving. Zo heeft hij bijdragen geleverd aan de geschiedschrijving
van Gouda.
Hij was dus een echte Gouwenaar, maar…veel familie woonde in
Gouderak!
Vader Jan Scheijgrond is in 1864 geboren in Gouderak, als zoon
van een timmerman. Hij wordt onderwijzer eerst in Nieuwerkerk a/d
IJssel en vanaf 1894 in Gouda, tot aan zijn pensioen in 1931. Hij
geeft onder andere les op de openbare lagere school aan de
Nieuwehaven en hij woont met zijn gezin op de Bleekersingel.
Grootvader Arie Scheijgrond komt in augustus 1848 op 30 jarige
leeftijd met zijn vrouw Johanna Elizabeth Kleijweg uit Delft en
vestigt zich als timmerman te Gouderak. Ik bepreek enkele kinderen,
allen in Gouderak geboren.
Helena Jeanette, geboren 1849. Zij is getrouwd met Gerrit
Groeneveld, smid te Gouderak. Na het overlijden van Gerrit is
Helena Jeanette in 1888 getrouwd met de veel jongere Gouderakker
Jacob Mantel, die zich als smid en rijwielhandelaar in Noord
Holland gevestigd heeft. Ook uit het tweede huwelijk heeft zij
kinderen.
Louwrens (Laurens), geboren 1852. Hij is timmerman in Gouderak
en getrouwd met Aagje den Hoed uit Berkenwoude en weduwe van
Jan Koolmees.
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vader overgenomen. Hij is ongehuwd en woont tot zijn overlijden
samen met zijn ongehuwde zus Barbara Johanna Elizabeth (Bartje)
in het huis met werkplaats Dorpsstraat 92, in 1960 gesloopt voor het
Groen Kruis gebouw. Foto’s met verdere informatie over Laurens en
zijn kinderen zijn te vinden in: boekje H.A. Voet (nr. 50, 51 en 54),
boekje D. van Dam (nr. 30) en Middenstandsboek (blz. 86 en 87).
Deze Arie was in Gouderak
brandweercommandant, voorzitter
vereniging en toneelspeler.

ook
van

bekend als
de voetbal-

Gouderakse Arie Scheijgrond als toneelspeler.
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twee keer getrouwd, eerst met de Gouderakse Neeltje Kruijt en later
met Aagje Trouwborst. Zijn zoon Arie Gerrit is getrouwd met zijn
nicht Johanna Elizabeth Groenendijk. Zijn dochter Cornelia
Pieternella (Kee) is getrouwd met Teunis Verkaik, timmerman. Na
het overlijden van Teunis in 1940 heeft de weduwe Kee Verkaik
jarenlang een tabakswinkel gehad in de Dorpsstraat. Foto’s en
verdere informatie staan in boekje H.A. Voet (nr. 25 en 26) en
Middenstandsboek (blz.12 en 13).
Jan, geboren 1864. Hij is de vader van mijn biologieleraar…
Gerritje, geboren 1866. Zij is getrouwd met Arie van Kersen.
Grootvader Arie Scheijgrond is in 1817 geboren in Nieuw Helvoet
(Hellevoetsluis). Zijn voorouders en familie wonen in “die buurt”,
dus in Voorne en Putten in ruime zin. De familie (naam) begint net
na 1600 met ene Huijgh Scheijgront in de polder van de Vrije
Heerlijkheid Heenvliet.
Terug naar mijn leraar biologie. De ooms, tantes, neven en
nichten van vaders kant zijn dus vrijwel allemaal Gouderakkers.
Maar niet alleen vanwege de familierelaties had hij iets met
Gouderak. Ook bij zijn wetenschappelijk werk speelt Gouderak een
rol. Zijn proefschrift gaat over “Het plantendek van de
Krimpenerwaard (deel IV)”.
Hij geeft een beschrijving van vier half verlande polderboezems
onder Gouderak. En zijn vriend Dinand Marinus de Vries, vóór hem
in 1929 gepromoveerd op hetzelfde thema (deel III), is geboren in
Gouderak als zoon van onderwijzer en later hoofd van de openbare
school Gerrit Jacobus Hendrik de Vries.
De in Zierikzee geboren G.J.H. de Vries is getrouwd met de
Gouderakse Geertrui Ooms en hij is naast schoolhoofd ook organist
van de hervormde kerk en organisator van veel muzikale
evenementen op Gouderak. Hij woont in de Dorpsstraat, zie in
boekje H.A. Voet (nr. 49) en in boekje D. van Dam (nr. 19).
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door de oprichting van de A.O.V. in 1919 (Algemene
Ontwikkelingsvereniging). Hij is later hoogleraar geworden aan de
Landbouw Hogeschool in Wageningen op het gebied van de
vegetatiekunde.
Dr. Arie Scheygrond (hij schreef zelf zijn achternaam met een y in
plaats van met een ij) is 91 jaar geworden. Hij heeft heel veel
publicaties op zijn naam staan van wetenschappelijke aard, zowel
biologisch als historisch, maar hij schreef ook populaire artikelen,
bijvoorbeeld in de Goudsche Courant. Tot op hoge leeftijd heeft hij
gepubliceerd! Hij was getrouwd en heeft twee kinderen.

Een unieke vondst van ver voor
onze jaartelling aan de Iependaal
Met het plaatsen van een ruim drieduizend jaar oude veeneik
boven de sloot aan de Iependaal maakt de Historische
Vereniging “Golderake”een bijzonder stuk geschiedenis van de
veenbodem in Gouderak en de Krimpenerwaard zichtbaar.
Hoe is het zo gekomen?
In de zomer van 2010 haalde Theo Huisman , medewerker van
de gemeente Ouderkerk, bij werkzaamheden aan de beschoeiing
van de singel tussen Iependaal en Essendreef een voor hem
onbekende oude boomstronk van ca drie meter lengte en ca 60
cm doorsnede boven water. Op dat moment passeerde
Golderake lid Wim Heuvelman en die zag direct wat daar op de
kant was gehaald. Theo was ook verrast over zijn vondst en het
verhaal van Wim. Enige tijd later werd de boom veiliggesteld en
in opslag gedaan bij de gemeenteschuur.
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In december maakte Wim een plan om de veeneik op de
vindplaats net boven water op te stellen. Zijn eerste gang was
naar de direct omwonenden om zijn plan toe te lichten. Zonder
uitzondering steunden zij het plan en werd het plan bij de
gemeente ingediend. In de BenW vergadering van 21 december
2010 werd het plan goedgekeurd.
Wat is een veeneik?
Veeneiken zijn (veen)lijken van eiken die honderden tot
duizenden jaren geleden in moerasbossen op laagveen samen
met elzen, essen, berken en wilgen groeiden, en na hun afsterven
in het veen geconserveerd zijn. In de moerasbossen van
duizenden jaren geleden, dus ook onder de huidige
Krimpenerwaard, stonden ook eiken met uitgebreide
horizontale wortelstelsels in gebieden met een hoge
grondwaterstand.
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ze onder zuurstofloze omstandigheden in rust zijn gebleven.
Dank zij de conserverende werking van het veen blijven de
restanten perfect bewaard.
Wetenschappers zijn geïnteresseerd in veeneiken omdat ze veel
informatie kunnen verschaffen over de klimaatomstandigheden
van duizenden jaren geleden.
Onderzoek aan veeneiken in Nederland.
In de afgelopen 15 jaar zijn bij RING, het Nederlands Centrum
voor Dendrochronologie in Amersfoort, honderden veeneiken
van verschillende
locaties, o.a. uit de Vogelplas achter
Gouderak, en uit verschillende tijdsperioden bemonsterd. De
jaarring patronen zijn opgemeten en er is een veeneiken
chronologie voor Nederland opgebouwd die inmiddels de
periode beslaat van 3600 jaar voor Christus tot 563 jaar na
Christus. Met behulp van deze chronologie
kan nu
archeologisch hout worden gedateerd. Zo blijkt uit een
onderzoeksrapport van RING dat een veeneik uit de Vogelplas
bij Gouderak 262 jaarringen telt . De eerste jaarring van 1443
vóór Chr. De laatste jaarring 1182 vóór Chr. Anders gezegd: een
veeneik van 3454 jaar oud met 262 jaarringen ! Heel bijzonder!
Gezien de afmetingen van de veeneik aan de Iependaal kan
gesteld worden dat deze vondst ruim 3000 jaar oud is en
tenminste 250 jaarringen telt. Als we het precies willen weten
moet er een schijf uit de stam gezaagd worden en
wetenschappelijk onderzoek op uitgeoefend worden. Golderake
kiest er voor de stam niet aan te tasten en op te stellen in de
conditie zoals hij in 2010 is gevonden.
Waarom zijn veeneiken zo interessant voor dendrochronologen?
Dendrochronologie is de wetenschap die zich bezighoudt met het
dateren
van
houtmonsters
aan
de
hand
van
jaarringenonderzoek.
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mogelijk is eikenhout tot vele duizenden jaren terug te dateren.
Dendrochronologen
proberen
aan
de
hand
van
jaarringchronologieën van veeneiken de schommelingen van
bepaalde klimaatfactoren tot ca 11000 jaar terug te
reconstrueren. Toen duidelijk werd dat er een opvallende
overeenkomst in het groeipatroon tussen veeneiken uit
Nederlandse, Duitse en zelfs Ierse laagveengebieden bestond is
er veel belangstelling ontstaan
om veeneiken nader te
onderzoeken en na te gaan welke klimaatveranderingen er
geweest zijn. Klimaat veranderingen zijn van alle tijden en nu
staat het weer hoog op de agenda van de wetenschappers.
Alleen maar veeneiken tot ca 600 jaar na Chr.?
Als we kijken naar de vondsten van veeneiken in Nederland en
Duitsland wordt duidelijk dat er geen veeneiken meer gevonden
zijn daterend na ca 600 na Chr. Waarschijnlijk heeft rond 600
jaar na Chr. het type moerasbos met eik, dat wij sinds het eind
van de laatste ijstijd geregeld in alle laagveengebieden van
Nederland tegenkwamen, opgehouden te bestaan, of de bossen
zijn niet meer geconserveerd, zodat wij daar niets meer van
terug kunnen vinden. Deze veronderstelling wordt door de
dendrochronologie aangetoond.
Tot slot.
De vondst aan de Iependaal heeft veel losgemaakt. Alle
plaatselijke kranten hebben er aandacht aan besteed. Het
spreekt de mensen aan en Golderake is blij dat ze in
samenwerking met de gemeente deze unieke vondst voor het
publiek kan tonen. Voor de schoolgaande jeugd kan het een
aansporing zijn verder te zoeken naar wat er aan vooraf ging
om in de Krimpenerwaard te kunnen wonen.
Gouderak 20 januari 2011.
Wim Heuvelman.
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Familie Rook.
In 1960 emigreerde Gerrit Rook met zijn vrouw Gerda Mooten
en vier kinderen, drie dochters en een zoon, naar Australië.
Ze woonden toen in een gedeelte van het grote huis bij het veer
waar nu de familie Fransen woont.

Gerrit Rook was op veel terreinen een vakman.
Op bovenstaande foto zien we hem (links) aan het werk bij
de bouw van het Dorpshuis in 1959-1960. Dus kort voor
zijn emigratie.
Hij bleef, tot aan zijn overlijden in 2005, sterk geïnteresseerd in
het wel en wee in Gouderak.
Zo nu en dan hadden we
telefonisch contact.
Ook dochter Marian wil graag op de hoogte blijven van de
gebeurtenissen in Gouderak en haar sturen we altijd, per e-mail,
ons bulletin toe.
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Haar oudste zuster, Jenny, logeerde het vorige jaar in Gouderak
en bezocht bij die gelegenheid onze tentoonstelling in het
Dorpshuis op Open Monumentendag.
Van Marjanne ontvingen we onderstaande foto van de vier
kinderen Rook.

Van links naar rechts Anneke, Hans, Marjanne en Jenny.
Bij hun vertrek in 1960 waren zij 5, 13, 15 en 17 jaar.

Zo u ziet maken zij het goed in Australië want ze zien er
stralend uit
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Het lijkt hier wel een ijskelder!
De uitdrukking die men vaak hoort bij het betreden van een
koud vertrek in een gebouw.
Waar komt de uitdrukking vandaan?
In de 19e en begin 20e eeuw (misschien nog eerder) was er bij
veel landhuizen en boerderijen een ijskelder aanwezig, dit was
een diep in de grond gegraven kuil.
Ze werden in diverse
vormen en van allerlei materialen gemaakt, bouwwerkjes met
hout of steen bekleed, bedekt met riet, tot zeer geavanceerde
ondergrondse kelders. Bij de boerderij was het meestal een
ronde kuil met de opening (ingang) aan de bovenkant met een
luik.
De muren waren dik en de spouwruimte opgevuld met turf, in
die tijd een voortreffelijk isolatiemiddel. Op de vloer meest een
houtenvlonder waardoor het smeltwater kon wegzakken. De
plaats van de kelder was op een schaduwrijk gedeelte onder
geboomte wat alles voor koeling zorgde.

Nog bestaande ijskelder bij een boerderij in
Warffum een dorp in Groningen.
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dan een binnendeur waardoor een soort sluis ontstond voor dat
men de kelder kon betreden. In de binnenmuur waren nisjes
aangebracht waarin men een lichtje kon plaatsen.

De oude boerderij van Jan de Vrij, thans familie Röling,
aan het Veerstalblok
Belangrijk was de afvoer van vochtige lucht door middel van
ventilatie kokers. In de winter werden schotsen ijs uit de sloot
gezaagd en in de kelder opgeborgen. De bedoeling van deze
kelders was om in de zomer de zuivelproducten (melk) maar ook
wel levensmiddelen (vlees) te koelen. In Gouderak is ons nog één
kelder bekend n.l. bij het boerderijtje van Jan de Vrij (sinds
1970 Harry Röling) aan het Veerstalblok. Rechts van de
boerderij onder het gazon is hij te vinden.
De kelders die nog bestaan bij landgoederen en boerderijen
staan bijna allemaal op de rijks- monumentenlijst en is een
toeristische attractie geworden
Han Boevé.

-18VERLEDEN, HEDEN en TOEKOMST van een
“PROMINENTE PLAATS”
De geschiedenis van de twee boerderijen van de familie De Leede
zijn uitvoerig beschreven in het Boerderijenboek, dat in 2003 is
uitegegven door “Golderake” en in Bulletin no.42 van november
2008 door Kees de Leede.
De eerste boerderij, gelegen in het dorp tegen de dijk, is in 1968
afgebroken en inmiddels is de boerderij die daar voor in de plaats
kwam aan de Groene Wetering ook gesloopt om plaats te maken
voor een woonhuis.
Het leek mij goed de geschiedenis van de oude boerderij uit te
zoeken en dankzij de Ouderkerkse Gemeentearchivaris ben ik in het
bezit gekomen van de kadastrale kaart uit 1832, waarop de
bebouwing in detail is weergegeven en de eigenaren per perceel
worden vermeld.
Daarbij staat o.a. dat Dirk Snaterse genoemde boerderij met huis,
aanbouw, tuin en boomgaard in bezit had.
De kadastrale nummers 148 (tuin) –en 150 t/m 156 huis(boerderij)
met aanbouw, tuin, boomgaard.
Er wordt vermeld dat deze locatie ( nu dus Dorpsstraat/Essendreef)
binnen het dorp Gouderak gelegen is op de meest “prominente
plaats” op een steenworp afstand van de kerk.
Voordat dit kerkgebouw hier verrees, was er geen kerk in Gouderak
en het is op de kadastrale kaart dan ook goed te zien dat het
kerkgebouw niet de kern is waaromheen het dorp is gegroeid, zoals
in de meeste dorpen wel het geval is.
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In ons dorp is de kerk pas in het midden van de 17e eeuw (1658)
achter het bestaande dijklint gebouwd. Het kerkhof lag in 1832 al op
de huidige plaats, vóór die tijd werd in en rondom de kerk begraven.
De rijken er in en arme er buiten.
Van het gebied werd rond 1907, vanaf de kerktoren, een foto
gemaakt, die op onze laatste Nieuwjaarskaart stond afgebeeld. Bij de
beschrijving van deze foto stond: op de voorgrond de boerderij van
Arie Snaterse, wellicht een achterkleinzoon van bovengenoemde
Dirk.

-20In het huisje links van de boerderij woonde Jan Zool, een
wolkammer.
In de zijmuur van de nieuwe (oude) stal die in zat een steen waarop
stond dat de eerste steen van deze stal in 1907 was gelegd door A.C.
Snaterse, ik denk een zoon van Arie.
Op de afrit naar de boerderij ligt nu de afrit van de Essendreef.

Over de manier waarop de grond voor deze afrit door de Gemeente
Gouderak destijds is verkregen, bestaat nog een mooi verhaal.
Op een goede dag liep mijn
Dorpsstraat ter hoogte van
Burgemeester Huurman tegen
met hem mee naar binnen te
bespreken.

echtgenoot, Jo Loendersloot, in de
het Cafe van Jan Binnendijk,
het lijf. Deze vroeg aan Jo om even
gaan, want hij wilde wat met hem

-21Onder het genot van een biertje aan de tap zei de Burgemeester:
Joh., ik heb een stuk grond van je nodig om een ontsluitingsweg aan
te leggen voor de komende nieuwbouw. Nu was het geval dat mijn
man al een tijd met het plan rondliep om een nieuwe werkplaats te
bouwen tegenover ons woonhuis, maar hij wist dat dit midden in de
kom van het dorp problematisch zou zijn.Dit was een unieke kans
om dit plan te realiseren.

Op een bierviltje werden de afmetingen en berekeningen gemaakt en
na een tweede biertje was de deal gesloten, een ruil van 7 a grond
met gesloten beurs. Binnen een half uur kon de Gemeente de
Essendreefafrit maken en Joh. zijn werkplaats.
Dat waren nog eens mooie tijden………!
Maar ook deze werkplaats met de drie garages zal op termijn moeten
verdwijnen voor de bouw van woningen op deze “Prominente
Plaats”.
Corrie Loendersloot-de Leede.

-22“DEN BAAS” IN GOUDERAK
Gerrit Verkerk
De oudste dochter in de rijke kinderschaar van Bram Boer, zie een
vorige artikel in Bulletin 47, is Maria Marrigje Boer en zij is
geboren op 2 oktober 1919 in Gouderak. Overigens tegelijk met
Gerrit Peijen, die dus haar tweelingbroer is. En Maria Marrigje is in
1942 getrouwd met de Gouderakker Jan Willem Baas. Zij staan
beiden op de foto bij het artikel over Bram Boer. Hun zoon Bram,
zoals iedereen begrijpt vernoemd naar zijn grootvader Bram Boer,
is een actief bestuurslid van Golderake die ook nog publiceert! Ik
heb van hem toestemming gekregen om iets over zijn familie te
vertellen.
De naam Baas met varianten als De Baas en Den Baas is volgens het
Meertensinstituut een beroepsnaam. De naam (vroeger ook
geschreven als Baes) is op veel plaatsen in Nederland ontstaan, ook
in de Krimpenerwaard bijvoorbeeld langs de IJssel waar van
oudsher steenplaatsen waren. Op de werkplek, en dat kan ook op een
boerderij zijn, is er één de baas…
Volgens B. Prins (in “Ons Voorgeslacht”) is Joris Dircksz. de oudst
bekende voorvader van ene Jan Jansz. Baes, alias Hooijmaijer. Joris
Dircksz. is rond 1550 in Gouderak overleden en hij woonde in ’t
Middenblock. Weliswaar vinden we onder de nazaten van Joris
Dircksz. een steenbakker met de achternaam Baas te Gouderak,
maar in de familie van de genoemde Jan Jansz. Baes, geboren 1666,
zien we steenbakkers in de Groote Lindt en ze zijn georiënteerd op
Hendrik Ido Ambacht. En de verre voorouders van Bram Baas
komen helemaal niet van Gouderak.
Volgens de site “stambomen” van J. de Jager is er ook een familie
Baas “begonnen” in Haastrecht. Er is daar rond 1615 sprake van
Cornelis Ariense Baas (generatie I), geboren c.a. 1585, die woont
in Rosendaal en die getrouwd is met Neeltje Cornelis Quast uit het
Land van Stein.
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de Stolwijkse Marrigje Dirks Treest en gaat op Stolwijk wonen.
Zoon Ingen Dirkse Baas (generatie III), bouwman te Stolwijk,
trouwt in 1696 met Jannetje Theunis van Dam (natuurlijk familie
van voorzitter Dirk). We zien op Stolwijk in die tijd en ook daarna
erg vaak huwelijken tussen leden van de Stolwijkse familie Baas
met die van andere Stolwijkse (boeren)families, zoals Van Dam,
Verburg, Verdoold en Koolwijk…
Maar Ingens zoon Theunis Baas (generatie IV) trouwt in 1733 met
ene Neeltje Ariens Huijsman uit Molenaarsgraaf.
Zoon Arij Teunisse Baas (generatie V) boert goed. Hij is
bouwman in het Beijersche met huizenbezit in Gouda en hij heeft
aanzien op Stolwijk want hij is er gezworene, kerkmeester en
kademeester. Hij trouwt niet met een Stolwijkse maar in 1769 te
Gouderak met Neeltje Willemse van Donk uit Streefkerk.
Hun oudste zoon Teunis Ariense Baas (generatie VI) neemt het
“spul” van zijn vader over. Hij trouwt drie keer, eerst in 1796 met de
Stolwijkse Marrigje Leenderts van der Vlist die in 1817 overleden
is.
Hun jongste zoon Jan Baas (generatie VII), geboren in 1815,
trouwt in 1840 met de Stolwijkse Aaltje van Meijeren, Jan is
bouwman te Stolwijk, maar het gezin heeft ook een enkele jaren in
Ouderkerk aan de IJssel gewoond.
Zoon Willem Baas (generatie VIII) is in 1854 op Stolwijk geboren
en hij trouwt in 1878 met de Stolwijkse Neeltje Verburg, een onecht
kind van Klaasje Verburg. Zij krijgen een tiental kinderen
waaronder Jan en Teunis.
Oudste zoon Jan Baas (generatie IX), geboren 01-03-1882
Stolwijk en overleden 24-01-1949 Gouderak trouwt op 22-01-1909
te Stolwijk met de Stolwijkse Aletta Verdoold, die op 17-12-1950 te
Gouderak op 67 jarige leeftijd overleden is. Jan heeft Stolwijk
(Beijersche) na zijn schooltijd verlaten en is gaan werken als
schippersknecht. Daarna heeft hij met zijn jongere broer Teunis, die
toen nog niet getrouwd was, tot circa 1915 gevaren op zijn eigen
Gouderakse schip “Concordia” (zie Schippersboek).
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Jan Baas met zijn vrouw Aletta Verdoold, kinderen en dienstbode
voor zijn Cafe en kruidenierswinkel aan de Veerstraat in
Gouderak.

Jan Baas heeft het schip verkocht omdat het gezin te groot was
geworden om op het schip te wonen. Vier van de zes kinderen (3
zonen en 3 dochters) waren intussen op het schip geboren. Jan Baas
heeft zich met zijn gezin in Gouderak gevestigd en café “IJsselzicht”
aan de Veerstraat gekocht van Jan Verstoep (zie Middenstandsboek).
Hij is tot na de Tweede Wereldoorlog herbergier gebleven. Zijn
vrouw Aletta Baas-Verdoold was naast het café een kruidenierszaak
begonnen.
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Nely Baas-Stolk en in 1952 verplaatst naar het pand Dorpsstraat 40.
Dat Jan Baas een café is begonnen is niet verwonderlijk. Zijn
zwager Teunis Dirk Both en zijn zus Cornelia Both-Baas hadden
ook een café op Stolwijkersluis, later overgenomen door Kees
Verkaik (zie Middenstandsboek).
Zoon Jan Willem Baas (generatie X) is op het schip Concordia in
Delft geboren (09-11-1913). Zoals aan het begin van het verhaal is
opgemerkt, is Jan Willem Baas (op 17-09-1942) getrouwd met
Maria Marrigje Boer en is hij de vader van Bram Baas. Jan Willem
Baas is in 1939 voor zichzelf met een “timmerwinkel” begonnen in
de Veerstraat na vanaf zijn schooltijd bij timmerbedrijf Kasbergen in
Moordrecht gewerkt te hebben (zie Middenstandsboek). De
timmerwerkplaats heeft hij ontwikkeld tot een bouwbedrijf en zelf is
hij een bekende Gouderakker geworden. Het bedrijf is door zijn
kinderen voortgezet…
Zoals uit het voorgaande blijkt hebben 7 generaties voorouders van
Bram Baas op Stolwijk gewoond (II t/m VIII). De familienaam op
Stolwijk werd destijds ook vaak vermeld als Den Baas. Daarom heb
ik die naam in de titel vermeld. Het is dan ook interessant op te
merken dat de vader van Bram directeur was van een bouwbedrijf in
Gouderak en dat hij brandweercommandant in Gouderak was.

Gerrit Verkerk.
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Zo maar een foto.
Van ons lid mevrouw Mas Verhoef-Blanken ontvingen wij
onderstaande foto.
Hij is genomen tijdens een optocht op Koninginnedag omstreeks
1955.

We zien op deze foto: Jan Schouten, Greetje Littel, Kees van der
Stelt, Stiena Dijksman, Sjanie Bouter, Masje Blanken (schaatsen),
Ria Ooms, Riena Verboom, Letta Noorlander en Leen Kool.

