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Bij de voorpagina
De actualiteit is dat de kerktoren van Gouderak na 73 jaar
opnieuw in de steigers staat om de spits te restaureren.
In 1938 was dat ook het geval, toen kreeg de toren de unieke
koperen bekleding en groene kleur. Nu zal de toren worden
bekleed met grijze leien.
Door sommige delen van de Gouderakse bevolking wordt dit wel
jammer gevonden, maar de beslissing is gevallen, daar is niets
meer aan te doen.

1938

2011
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In Memoriam
Op 10 maart 2011 overleed te Reeuwijk, op 92-jarige leeftijd,

Jaap van Tongeren
Velen zullen zich hem herinneren als de slanke , lenige gymnast
van T.H.O.R.
Jaap was meubelmaker en verhuisde na zijn huwelijk, via
Moordrecht naar Reeuwijk waar hij een eigen meubelmakerij
had, later samen met zijn zoon.
Maar hoewel hij al ongeveer zestig jaar geleden uit Gouderak
was vertrokken voelde hij zich nog altijd Gouderakker en
wanneer er een bulletin uitkwam belde Jaap me vaak op om een
verhaal, dat er in stond, met me door te nemen en zijn
herinnering daar aan toe te voegen. Jaap was een markant
figuur en een bezoek aan hem, ook toen hij hulpbehoevend
werd, was nooit saai of somber.
In 2010, bij de viering van het 100-jarig bestaan van T.H.O.R.,
was hij tot zijn en onze vreugde nog aanwezig. Hoewel zijn
gezondheid toen al zeer broos was wilde hij dat niet missen.
Wij wensen zijn zoon, schoondochter en kleinkinderen kracht
toe om het heengaan van Jaap te verwerken.
Rust in vrede
Op 11 april 2011 overleed op 75-jarige leeftijd,

Nelis Stouthart
Nelis werd geboren in het grote huis bij het veer als zoon van
brandstoffenhandelaar Kees Stouthart. Zijn schooltijd bracht
hij door op de School met de Bijbel in Gouderak. Na zijn
schooltijd is Nelis op zijn achttiende chauffeur geworden en dat
is hij zijn hele leven gebleven.
-5-

Vele duizenden kilometers op de Nederlandse en buitenlandse
wegen heeft hij afgelegd. Chauffeur zijn was zijn werk en hobby.
In 1980 ontving hij het “Diplôme d’Honneur” voor meer dan
twintig jaar schadevrij rijden.
Naast een goed chauffeur was Nelis ook een prettig en gezellig
mens. Altijd bereid om iemand te helpen en ook
vrijwilligerswerk ging hij, na zijn pensionering, niet uit de weg.
Daar kunnen ze in het zwembad over meepraten.
Hij zal gemist worden in de eerste plaats natuurlijk door zijn
vrouw Co en kinderen, maar heel Gouderak zal de altijd bezige
Nelis missen.
Rust in vrede

Op 24 april 2011 is op 71-jarige leeftijd overleden

Cornelia Kiené – van Wijk
Ongeveer 33 jaar geleden kwam zij met haar man Fred, die
kantoorhouder van het postkantoor te Gouderak werd, vanuit
Gouda naar Gouderak.
In ons dorp stond mevrouw Kiené bekend als een vrolijke,
gastvrije vrouw.
Vooral voor haar man is haar overlijden een groot gemis.
Rust in vrede

-6-

Adriaan Verstoep Lzn.
(Goed geboerd in Canada)
Enige tijd geleden was Adriaan Verstoep Lzn., die zestig jaar
geleden emigreerde naar Canada, op familiebezoek in
Nederland en bij die gelegenheid hadden wij een gesprek met
hem.

Adriaan Verstoep (rechts) met zijn broer Wim bij ons bezoek.

Adriaan werd geboren op 2 maart 1925 in Gouderak als zoon
van landbouwer Leen Verstoep en Marrigje de Jong.
De eerste jaren na zijn schooltijd, op de Openbare Lagere
School van meester Smalberg en meester van Arkel, bracht hij
door op de boerderij van zijn vader aan de Kerkhoflaan. (Nu de
gemeenteschuur)

-7In 1946 moest hij echter als militair naar Indië en vertrok met
de “Tafelberg” naar Batavia. Ruim drie jaar, om precies te zijn
38 maanden, bracht hij in de tropen door. Andere
Gouderakkers die hij zich daar kan herinneren waren Leen van
Dam en Jaap Hoogwerf. Verder spreekt hij over die periode
liever niet, maar wel rijpte toen reeds bij hem het plan om, bij
terugkomst, niet in Nederland te blijven.
Er werd aan de militairen in Indië reeds de mogelijkheid
geboden om vanuit Indië rechtstreeks en gratis te emigreren
naar Australië. Dat wilde hij zijn ouders echter niet aandoen en
ging daarom eerst terug naar Gouderak.
Nadat hij een jaar weer als landbouwer had gewerkt voerde hij
zijn plan tot emigreren toch uit en vertrok op 25 mei 1951 naar
Canada en kwam terecht in de plaats Monkton in de provincie
Ontario.
Nadat hij vier jaar in dienst was geweest bij een Canadees kocht
hij in 1955 een eigen boerderij en in dat jaar trouwde hij ook
met de Canadese Sherliy Lamont. De familie Lamont is
oorspronkelijk van Schotse afkomst van het eiland Man.
Het echtpaar kreeg zeven kinderen, twee zoons en vijf dochters.
Inmiddels is de familie uitgebreid met 15 kleinkinderen en 18
achterkleinkinderen.
Aanvankelijk begon Adriaan ook als veeboer, maar geleidelijk is
hij overgeschakeld naar bouwboer en breidde hij zijn
grondbezit steeds meer uit. En thans beschikken hij en zijn twee
zoons, die ook in het bedrijf zijn gekomen, over ongeveer 190 ha.
grond waar diverse gewassen zoals maïs, granen en hooi op
worden verbouwd. Het hooi is ook voor de verkoop want zelf
hebben ze geen vee meer.
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Adriaan en Sherliy Verstoep met hun zeven kinderen in 2005.

Het is goed en gezellig converseren met Adriaan, want hoewel
hij in Canada uitsluitend Engels spreekt, beheerst hij de
Nederlandse taal nog bijzonder goed hoewel hij er weleens wat
Engelse termen door heen gebruikt.
Heimwee heeft hij nooit gehad. Nee, zegt hij, ik heb een goed
leven in Canada, altijd gehad. Ik voel mij ook Canadees.
Maar wanneer wij vragen: Als in de sport, b.v. bij het schaatsen,
een Nederlander tegen een Canadees rijdt, voor wie ben je dan?
Komt er spontaan uit: Voor de Nederlander!
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Adriaan voor zijn woonhuis in Canada en onder een gedeelte van
zijn bedrijf.
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-11Op de vorige pagina een schoolfoto uit 1933 van de Openbare
Lagere School in Gouderak waarop Adriaan Verstoep met drie
van zijn broers.
De namen van de kinderen en het personeel (zover bij ons
bekend) :
Bovenste rij: Jan Visser; Kees Verstoep Dzn.: Arie Verkerk
Lzn. ; Jan van Vliet; Cor Verstoep.
2e rij: Ko Verkerk; Luus Terlouw; ? van Vliet ; Corrie Terlouw;
Stijntje Visser; ?-Verkerk ; ?-Vleggeert; Jo van de Weerdt; juf.
Roelfsema; Adrie van Vliet; Meester Smalberg.
3e rij: juf. Helder; meester van Arkel; Tina Verstoep; Aaltje
Verstoep; ???; ???; Cor Verkerk, Dirk Terlouw; Jo van Vliet;
Arie van Vliet; Jopie Verboom; ?van Vliet; Ella van Tongeren.
4e rij: Adriaan Verstoep; Janus Verstoep; Piet Verstoep en Jan
Verstoep.
Voorste rij: Cor Vleggeert; Bas Terlouw en Frans Verkerk.

Ook zijn broer Jan is in de 50-er jaren een aantal jaren in
Canada geweest, maar toen vader Leen stopte met boeren, is Jan
teruggekomen en heeft de boerderij aan de Kerkhoflaan
voortgezet. En woont thans aan het begin van de Kattendijk.
Als we na anderhalf uur afscheid nemen van Adriaan Verstoep
hebben we gesproken met een tevreden Canadees van
Gouderakse afkomst, en……

geslaagd emigrant
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BURGERLIJKE STAND
1811
2011
Dit jaar is het 200 jaar geleden dat de Burgerlijke Stand in
ons land is ingevoerd in opdracht van Keizer Napoleon
Bonaparte.
Alle gegevens van de inwoners van Nederland moesten
vanaf 1811 op het Gemeentesecretarie worden
ingeschreven.
Vóór die tijd hielden de kerkelijke instanties dat bij in de
z.g.n. D.T.B. boeken, Doop – Trouw en Begraafregisters.
Was men echter niet bij een kerkgenootschap aangesloten
dan gebeurde het wel dat e.e.a. niet werd geregistreerd.
Bijna iedereen was echter wel bij een kerkgenootschap
aangesloten en daardoor zijn die D.T.B. boeken een
dankbare bron bij het uitzoeken van stambomen en
familieregisters.
De Historische Vereniging “Golderake” wil aan het 200jarig bestaan van de Burgerlijke Stand aandacht besteden
met een tentoonstelling op 22 oktober a.s. in Het Dorpshuis.
Wij hebben daarbij ook uw hulp nodig.
Als u in het bezit bent van Stambomen of familieregisters,
maar ook van oude geboortekaartjes (hoewel dat vroeger
niet zo de gewoonte was) , trouwkaarten en
overlijdensberichten, verzoeken wij u contact op te nemen
met één van de bestuursleden. Hun namen, adressen en
telefoonnummers staan voorin dit bulletin. Ook kunt u
mailen naar: golderake@golderake.nl
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Ook willen wij een tentoonstelling maken van
trouwfoto’s, altijd leuk.
Als u ons een bericht stuurt, komen wij graag bij U langs
om e.e.a. te bekijken. Alles blijft natuurlijk uw eigendom
en komt na 22 oktober weer bij u terug.
Wij hopen op uw medewerking.

Elders in dit bulletin staat ook een artikel dat is
geschreven door ons lid Gerrit Verkerk, over het
ontstaan van de Burgerlijke Stand en de eerste akten
die in Gouderak
zijn gemaakt in 1811 met
achtergronden van de personen die daarin worden
genoemd.
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PROBLEMEN MET BURGEMEESTERS
Door Gerrit Verkerk
Gelezen in de krant van 15 maart 1905

“Naar wij vernemen zal de heer F.S.W. Gautier,
ontslagen
burgemeester
van
Gouderak
en
Berkenwoude, die zich nog steeds te Antwerpen in
detentie bevindt, onder meer voor het volgende feit
worden uitgeleverd:
Door B. en W. was in geen anderhalf jaar kasopname
gedaan te Gouderak en Berkenwoude, doch de heer
Gautier liet elk kwartaal de boeken opvragen bij den
gemeente ontvanger, maakte den stand der kas op en
zond een afschrift van het proces verbaal aan den
commissaris der Koningin, terwijl van een origineel
stuk met de handteekeningen van B. en W. dat bewaard
moet worden natuurlijk geen sprake was.
Dadelijk na het bekend worden van het ontslag hebben
zich talrijke sollicitanten voor het burgemeestersambt
bij minister Kuijper en den commissaris der Koningin
aangemeld
van
wie
sommigen
voor
het
burgemeestersambt te Berkenwoude alleen. Aan een
dezer laatsten moet door den heer Patijn zijn
medegedeeld, dat ook Stolwijk wegens jarenlange
ongesteldheid van den burgemeester aldaar, welke hem
belet zijn ambt waar te nemen, binnenkort vacant komt
en dat dan Berkenwoude wel bij Stolwijk gevoegd zal
worden”.
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Wie is burgemeester Gautier?
Frederik Sophie Wilhelm Gautier is in 1857 geboren te
Streefkerk, waar zijn vader burgemeester is.
Vader Hendrik Gautier is geboren te ’s-Gravenhage als zoon
van een ambtenaar aldaar en de familie is, zoals iedereen wel zal
inzien, van Franse afkomst. Hij begint als gemeentesecretaris
van Meerkerk, Leerbroek, Nieuwland en Arkel en wordt vanaf
1854 tot zijn overlijden in 1891 burgemeester van Streefkerk en
ook van Bleskensgraaf en Hofwegen gecombineerd met het ambt
van secretaris van die gemeenten.
Hendrik Gautier, getrouwd met Lien van Beekum uit
Noordeloos, woont in Streefkerk en daar worden 15 kinderen
geboren. Zoon Pieter volgt hem op in vrijwel al zijn functies.
Frederik Sophie Wilhelm wordt in 1881 benoemd tot
gemeentesecretaris van Meerkerk, Leerbroek en Nieuwland en
hij verzamelt, wonend in Meerkerk, bestuursbaantjes zoals
secretaris-penningmeester van de afdeling Vianen en omstreken
van de Hollandse Maatschappij van Landbouw.
In 1890 wordt hij bij Koninklijk Besluit benoemd tot
burgemeester van Gouderak en Berkenwoude en tevens tot
secretaris van die gemeenten. Hij is dan de opvolger van
Marinus Bron, ongehuwde zoon van de Gouderakse predikant
Hendrik Bron. F.S.W. Gautier woont in Gouderak en naast zijn
burgemeesterschappen krijgt hij ook hier veel nevenfuncties
zoals penningmeester van verschillende polderbesturen. Hij is
getrouwd met Teuntje Johanna Smit uit Nieuw Lekkerland en
er worden 14 kinderen geboren, 7 in Meerkerk en 7 in
Gouderak.
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Het gezin van Burgemeester F.S.W. Gautier
omstreeks 1891 achter hun huis in Gouderak.
De kinderen zijn allen geboren in Meerkerk.

Wat heeft Gautier gedaan?
Op een maandagmorgen rond half februari 1905 heeft F.S.W.
Gautier zijn gemeente heimelijk verlaten zonder orde op zaken
te hebben gesteld. Hij is overgevaren naar Moordrecht en hij is
vandaar per spoor naar Rotterdam gereisd. Op maandag en
dinsdag is hij nog in Rotterdam gesignaleerd en vervolgens is hij
naar Antwerpen gegaan om per boot naar Amerika te
vertrekken. Maar op de boot is hij gearresteerd, verdacht van
effectendiefstal. Bij zijn arrestatie heeft hij een valse naam
opgegeven, maar toch zijn de Belgen erachter gekomen dat ze
met de burgemeester van Gouderak en Berkenwoude te maken
hadden. Daar verdiepte men zich in gissingen.

-17In de krant van 18 februari wordt geschreven, dat zijn
particuliere schulden hoog zijn en ook dat er sprake is van
gepleegde onregelmatigheden in de gemeente-financiën. Enkele
dagen later schrijft men dat de gemeentekas kennelijk in orde is
bevonden.
Terwijl F.S.W. Gautier zich in Antwerpen in voorlopige
hechtenis bevindt, wordt hem bij Koninklijk Besluit van 7 maart
1905 ontslag verleend als burgemeester. Pas begin april wordt
hij gevankelijk uit Antwerpen overgebracht naar het Huis van
Bewaring in Rotterdam. Door de rechtbank wordt hij
veroordeeld tot 6 weken gevangenisstraf onder aftrek van
voorlopige hechtenis wegens valsheid in authentieke akten en
gebruikmaking daarvan. Hij gaat in hoger beroep, waarvan de
behandeling begin december 1905 plaatsvindt. Zijn advocaat,
jhr. mr. W.M. de Brauw uit ’s-Gravenhage, pleit voor ontslag
van rechtsvervolging, maar begin februari 1906 heeft de Hoge
Raad het cassatieberoep verworpen. Intussen is F.S.W. Gautier
per boot vanuit Rotterdam naar New York vertrokken, waar hij
op 14 december 1905 aankomt. Bij mijn weten heeft hij vrouw
en kinderen in Nederland achtergelaten en is hij nooit meer in
Nederland teruggeweest. Bij het overlijden van een zoon in
Gouderak (november 1907) wordt hij vermeld als koopman in
Chicago. Hij is op 21 februari 1940 in Virginia, USA, overleden.
Iets over het gezin Gautier
Van de 14 kinderen, geboren uit het huwelijk van Frederik
Sophie Wilhelm Gautier en Teuntje Johanna Smit, zijn er 7 jong
overleden. Het gezin woont bij de geboorte van de kinderen in
Gouderak op adres B 3. Na het ontslag en het vertrek van de
burgemeester hebben zijn vrouw en de kinderen nog geruime
tijd in Gouderak gewoond. In 1917, bij het huwelijk van één van
haar zes zonen, wordt vermeld dat moeder Teuntje Johanna
Smit in Rotterdam woont en dat van de vader ‘beroep,
woonplaats of in leven zijn’ onbekend is. Ik bespreek kort drie
zonen.

-18Oudste zoon Adrianus, geboren in Meerkerk, trouwt met Nellij
Dirkzwager uit Rotterdam. Hij woont aanvankelijk met zijn
gezin in Gouderak, waar hij gemeentesecretaris is. Daarna
wordt hij in 1920 met een korte onderbreking tot zijn pensioen
in 1948 burgemeester van Coevorden.
De onderbreking heeft te maken met zijn ontslag door de
commissaris-generaal voor bestuur en justitie in 1944, waarbij
hij vervangen is door een NSB burgemeester. Hij moest toen
onderduiken.
Zijn zoon Bram, in Gouderak geboren op 17 november 1915, is
actief in het verzet geweest, is gearresteerd en is nog voor de
bevrijding in Duitsland overleden.
Tweede zoon, Hendrik, van F.S.W. Gautier, ook in Meerkerk
geboren, trouwt met Maria Dirkzwager uit Moordrecht, een zus
van Nicolaas Dirkzwager, postkantoorhouder van Gouderak en
vader van mijn tante Martine (aangetrouwd). Zij is ook een
nicht van de vrouw van Hendriks broer Adriaan.
Hendrik behaalt in 1905 het diploma voor gemeentesecretaris,
werkt als gemeenteambtenaar in Rotterdam.
In 1910 is Hendrik één van de
oprichters en eerste voorzitter
van de Gymnastiekvereniging
THOR. (Dat kunt u lezen in het
jubileumboek van THOR uit
2010.)
Omstreeks 1920 vertrekt hij als
employé van de B.P.M. naar
het toenmalige Nederlands Indie. In 1939 keert hij terug
naar Nederland en vestigt zich
in Wassenaar.
Hendrik Gautier

-19Vierde zoon Marius, geboren in Gouderak, trouwt met
Geertruida Adriana Verstoep uit Gouderak, zus van de
aannemer Dirk Verstoep. Hij heeft, evenals zijn oudste broer,
ook als gemeenteambtenaar in Gouderak gewerkt en is
burgemeester geworden. Tot op de dag van zijn overlijden in
1955 is hij burgemeester van Berkenwoude met een ‘klein
probleempje’ onderweg. Burgemeester M. Gautier van
Berkenwoude moet zich onder arrest in ’s-Gravenhage
verantwoorden vanwege een kastekort van 1700 gulden. Er is
sprake van een vergissing en dus wordt hij weer in vrijheid
gesteld, maar toch heeft hij enkele minder prettige dagen
doorgemaakt (krantenbericht 23-02-1948).
Een dochter van het echtpaar Gautier-Verstoep komt in 1962 bij
de treinramp in Harmelen om het leven.
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Wat was er op Stolwijk aan de hand?
Op Stolwijk is Jan Cornelis Kroon in 1905 al heel lang
burgemeester. Op 20 juli 1867 legt hij de eed af in aanwezigheid
van de ‘Commissaris des Konings’. Die dag is het feest op
Stolwijk, want de nieuwe burgemeester is een geziene Stolker,
op Stolwijk geboren en getogen. Hij is de opvolger van Jacobus
Adrianus Snel, geboren in Moordrecht, naast burgemeester van
Stolwijk ook van Berkenwoude en broer van de Moordrechtse
burgemeester. In 1892, als J.C. Kroon 25 jaar burgemeester is,
is het opnieuw feest op Stolwijk. Hij wordt dan gehuldigd met
een erepoort, een jubileumboek en als cadeau een prachtig
bureau. In 1903 wordt de 71-jarige J.C. Kroon nog herbenoemd
door H.M. de Koningin maar wat zijn gezondheid betreft gaat
het bergafwaarts en er vertonen zich de eerste tekenen van
dementie. In augustus 1905 wordt hij eervol ontslagen en nog in
hetzelfde jaar wordt hij opgevolgd door domineeszoon Johan
Elisa Immink.
J.E. Immink is wat zijn familie betreft gerelateerd aan die van
de Gouderakse dominee Staringh (zie mijn bijdrage over hem in
het bulletin). Tegelijk met zijn benoeming voor Stolwijk is hij
eervol ontslagen als burgemeester van Kuinre en Blankenham.
Hij woont met zijn gezin in het voorhuis van een boerderij in
Bovenkerk als er begin 1920 bij hem brand uitbreekt. De
boerderij is ‘waarschijnlijk’ door de eigenaar, boer Dekker, die
in geldnood verkeerde, aangestoken, want die is op verdenking
van brandstichting in hechtenis genomen. Kennelijk kreeg
burgemeester Immink weinig medewerking van de gemeente om
nieuwe woonruimte op Stolwijk te vinden, want hij vestigt zich
in Gouderak, in boerderij/herenhuis RUST-HOVE aan het
Middelblok. Daar woonde op het einde van de 19e eeuw de
familie Doorman (zie foto 4 in het ansichtenboekje van Dirk van
Dam) en ook hebben er Gautiers gewoond. In 1924 is
burgemeester Immink van Stolwijk, wonend te Gouderak,
plotseling wegens hevige pijnen in een ziekenhuis van Gouda
opgenomen en aldaar overleden.
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Opvolgers van Gautier
Het samenvoegen van Stolwijk en Berkenwoude, zoals de heer
Patijn volgens het bericht in de krant medegedeeld heeft (zie
hierboven) is niet gebeurd.
En mr. Jacob Gerard Patijn was zeker niet de eerste de beste.
Hij was namelijk van 1900 tot 1911 Commissaris van de
Koningin in Zuid-Holland.
Toch heeft Stolwijk burgemeester Immink gekregen. En ook
Gouderak en Berkenwoude krijgen snel na het ontslag van
Gautier elk apart een nieuwe burgemeester. Volgens het
Rotterdams Nieuwsblad van 18 mei 1905 zijn bij K.B. benoemd
tot burgemeester van Gouderak Johannes Jacobus Rupke te
Moordrecht (hij mag daar tot 1 mei 1906 blijven wonen) en tot
burgemeester van Berkenwoude, Johannes Jacobus Snel te
Moordrecht (hij mag daar tot 15 mei 1908 blijven wonen).
Laatstgenoemde is volgens de krant van 19 juni 1905 het dorp
feestelijk binnengehaald, maar men heeft niet lang van hem
mogen genieten. Alvorens zich in het dorp te vestigen volgt hij al
in juni 1906 zijn vader Anthony Christiaan Snel op als
burgemeester van Moordrecht.
Zijn opvolger in Berkenwoude is dan Th. H. Klinkhamer,
ambtenaar op het secretarie van ’s-Gravenzande.
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Open Monumentendag
Open Monumentendag wordt dit jaar gehouden op

zaterdag 10 september a.s.
Het thema is:
“NIEUW GEBRUIK – OUD GEBOUW”
Wij hebben aan dit thema een wandeling door Gouderak
met een kwis georganiseerd.
U kunt zich voor deze wandeling, vanaf 10.00 tot 16.00
uur, aanmelden bij het oude

Gemeentehuis op Dorpsstraat 52.
U ontvangt dan een formulier met vragen waarmee u een
wandeling door Gouderak kunt maken langs oude panden
die nu een nieuwe bestemming hebben en daarover enige
vragen beantwoorden.
De meeste panden hebben thans als bestemming;
woonhuis, maar waren vroeger een winkel of
bedrijfspand.
Wij hopen een groot aantal deelnemers te begroeten.
Het bestuur.
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DE BURGERLIJKE STAND VANAF 1811
door Gerrit Verkerk
Code Napoleon is de benaming van de Code civil (het burgerlijk
wetboek), dat in 1804 in Frankrijk, ten tijde van Napoleon
ingevoerd is. In dit wetboek, dat veel navolging vond, worden de
rechten en de plichten van de burger beter geregeld dan
voorheen toen het heersende gezag, dus de adel en/of de kerk dit
regelde. Via dit wetboek wordt bijvoorbeeld ook de burgerlijke
stand geregeld en onttrokken aan het kerkelijk recht.
In Nederland is de burgerlijke stand volgens het burgerlijk
wetboek ingevoerd in 1811. De feitelijke invoering verschilt van
plaats tot plaats. In Gouderak is het als volgt gebeurd:
-

Register der Acten van Geboren-kinderen, vanaf 1
augustus 1811
Register der Acten van Overledenen, vanaf 14 augustus
1811
Register
der
Huwelijks-Proclamatiën
en
bekendmakingen, vanaf 18 augustus 1811
Register der Huwelijks Actens, vanaf 12 september 1811.

In 1811 is Nederland onderdeel van het Franse keizerrijk van
Napoleon en heeft het een indeling gekregen, zoals dat ook in
Frankrijk het geval is. De gemeente Gouderak behoort dan tot
Kanton Haastrecht, Arrondissement Rotterdam, Departement
der Monden van de Maas.
De akten van de burgerlijke stand van Gouderak worden vanaf
1811 aan het einde van het jaar naar de rechtbank van
Rotterdam gestuurd. Daar worden er een soort boekwerkjes van
gemaakt, registers, die per folio worden geparafeerd. Dit
gebeurt door de president van de rechtbank in Rotterdam en in
1811 is dat mr. François van Hoogstraten (zie onder A).
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-25De eerste akte van de burgerlijke stand van Gouderak,
uiteraard handgeschreven, is een geboorteakte.

-26De letterlijke tekst is als volgt:
“Op Heeden den Derden Augustus des Jaars Agttien Hondert
en Elf des Nade middags ten drie Uuren Compareerden voor
mij Willem Bolding, (zie onder B)
Fungeerende Maire in de Gemeente van Gouderak Kanton
Haastrecht Arrondissement Rotterdam Departement der
Monde van de Maas Waarnemende de Werkzaamheeden van
Publieke Ambtenaar van den Burgerlijken Staat,
Jan van Erk oud 28 Jaar van Beroep Arbeijder Woonende
binnen deze Gemeente, Geadsisteerd door twee Getuijgen
Arij Proos oud 48 jaar van Beroep Arbeijder en Jacob Vink
oud 42 jaar van beroep Tapper en Arbeijder mede Woonende
binnen deze Gemeente.
Dewelke mij verklaard heeft dat Zijn Wettige Echtgenoote
Annichje Kok op den derden den tegenwoordige Maand
Augustus ten drie en Een half uur Des ’S Morgens bevallen is
van Een Dogter het welk de Naam Ontvangen zal van
Gerrigje (zie verder onder D).
Ten gevolge van deze verklaring en op aan vrage daar toe
aan mij gedaan door De bovengemelde Jan van Erk Heb ik de
tegenwoordigen Acte opgemaakt Dewelke door den Vader
van het kind en de hierbovengenoemde Getuijge, benevens
mij is Geteekend met uitzondering van de Voorgenoemde Jan
van Erk Vader van het kind Dewelke Verklaarde niet te
kunnen schrijven”.

De eerste akte met aangifte van overlijden in Gouderak is
op 14 augustus 1811 (zie verder onder E). Neeltje Pols, oud 78
jaar, geboren te “Ouderkerk op d’IJssel” en weduwe van Teunis
Bos is overleden “ten woonstede van” haar zoon Pieter Bos, 35
jaar en arbeider. Pieter doet aangifte en getuigen zijn Dirk van
de Graaf, 51 jaar en van beroep bouwman en baanspinder, en
Leendert van Baren, 25 jaar en van beroep bouwman.

-27De eerste akte van voorgenomen huwelijk in Gouderak is die
van Cornelis van Dam en Willemijntje Kleijbeuker op 18
augustus 1811 (zie verder onder F).
Cornelis van Dam is een Gouderakker en zoon van Pieter van
Dam en Geertruij de Jong. Willemijntje Kleijbeuker komt van
“Nieuwerkerk op d’IJssel” en dochter van Willem Kleijbeuker
en Neeltje Lagerwaard.
Omdat het huwelijk te Nieuwerkerk plaatsvindt wordt de
bekendmaking “met luiden Stemmen voor geleezen” en
aangeplakt.
De eerste huwelijksakte in Gouderak is gemaakt op 12
september 1811 (zie verder onder G). Jan de Bruijn, oud 29
jaar en van beroep arbeider trouwt dan met Geertruij van Vliet,
oud 28 jaar en van beroep arbeidster. Jan de Bruijn is een zoon
van Willem de Bruijn en Sijgje van Leeuwen en hij woont bij
zijn ouders aan de “Groenendijk onder Ouderkerk op d’Ijssel “.
Geertruij van Vliet is geboren te “Polsbroek Kanton
Schoonhoven Arrondissement Utrecht Departement van de
Zuijden Zee” en zij woont in Gouderak bij haar moeder Aaltje
Baas.
Geertruij is “in huwelijk verwekt bij wijlen Cent van Vliet”, die
in 1784 te Zuid Polsbroek begraven is. Zij is geboren uit een
wettig huwelijk. Getuigen bij het huwelijk zijn: 1. Gerrit de
Bruijn, 31 jaar, arbeider, wonende te Ouderkerk en broer van
de bruidegom. 2. Arend van Dongen Bolding, 21 jaar, advocaat
en wonende te Gouda (hij is een zoon van de “fungerende Maire”
Willem Bolding, (zie verder onder B). 3. Witte van Cappellen
P.zoon, 39 jaar, griffier van de Maire en wonende te Gouderak
(hij volgt in 1812 Willem Bolding op als Maire, zie verder onder
C). 4. Adrianus Luijt, 21 jaar, tapper en wonende te Gouderak.

-28B. Wie is mr. François van Hoogstraten?
François van Hoogstraten is 1763 geboren in huize Groenestein
te ’s-Gravenhage. Hij komt uit een invloedrijke familie. Zijn
vader mr. Jan Willem, geboren te Schoonhoven, is onder
andere Heer van Hei- en Boeicop en raadsheer aan het Hof van
Holland.
Zijn grootvader François is onder andere notaris te
Schoonhoven en te Oudewater en secretaris en burgemeester
van Oudewater. In de familie zien we ook predikanten en hoge
militairen. François zelf is na zijn studie en promotie in de
rechten te Leiden eerst landdrost van het Noorderkwartier van
Holland, wonend te Haarlem.. Vervolgens is hij onder meer lid
Departementaal bestuur van Holland, assessor landdrost van
Maasland, baljuw van Rotterdam en tenslotte president van het
gerechtshof te Rotterdam. Hij overlijdt vrij jong in 1813 “onder
druk van de arbeid”, nalatende zijn vrouw, vier zonen en één
dochter.
B. Wie is Willem Bolding?
Willem Bolding is 1750 geboren in Buiksloot. Hij wordt daar
vermeld als hoofdofficier, wethouder en secretaris van
Schellingwoude en Buiksloot. Zijn vader en grootvader zijn
daar schout geweest. Na zijn (tweede) huwelijk in 1786 met
Maria van Dongen (uit een schepen/burgemeesters familie van
Geertruidenberg) komt het gezin van Willem Bolding rond 1890
naar Gouda. Hij wordt een belangrijk ambtenaar in Gouda,
wonend Gouwe. Zo wordt hij in 1805 bij besluit van het
Departementaal Bestuur van Holland voor de tijd van 6 jaar na
eedaflegging benoemd tot Hoofdofficier van Gouda “mitsgaders
Bailljuw en Schout van den Lande van Gouderak, Bronkhuizen
en Bronk Thuil en ’t Wechje, idem Bailljuw van den Lande
Bloemendaal”. Bij de invoering van de Burgerlijke Stand is hij
nog Maire (Schout, Burgemeester) van Gouderak, maar omdat
het werk van aktes opmaken, aan de functie gekoppeld, hem te
veel wordt laat hij Gouderak vallen.

-29Witte van Cappellen, die de aktes al voor hem schreef, neemt
zijn functie in Gouderak begin 1812 over. In 1915 wordt Willem
Bolding door Z.M. nog benoemd tot lid van de vroedschap van
Gouda.
Willem Bolding is driemaal getrouwd. Zijn twee zonen uit het
tweede huwelijk met Maria van Dongen krijgen de achternaam
Van Dongen Bolding. Zoon mr. Arend van Dongen Bolding is
advocaat en makelaar te Gouda.

C. Wie is Witte van Cappellen Pzn.?
Witte Pietersz. Van Cappellen, geboren 1772, is eind 1809 te
Capelle aan de IJssel getrouwd met zijn nicht Neeltje Ariesdr.
Van Cappellen. Hij is de enige zoon van Pieter Wittesz. Van
Cappellen en Jannetje Zeeuw, beiden geboren te Capelle aan de
IJssel. In Gouderak krijgt Witte van Cappellen Pzn. twee
dochters, Jannetje Maria (1813) en Maria (1818). Beiden zijn na
Witte’s overlijden getrouwd. De aangifte van het overlijden
gebeurt op 18 februari 1835 bij Dirk Kleij, “Burgemeesterambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Cappelle
en het Sloth te Cappelle op d’Ijssel”. De aangevers, zijn zwager
(en neef) Witte van Cappellen Ariesz. en zijn neef Adrianus van
Cappellen Willemsz. alsook zijn vrouw zijn hierbij aanwezig.
Witte van Cappellen Pzn. heeft een goede opleiding gehad want
hij schrijft de aktes voor de Burgerlijke Stand vanaf het begin in
1811 als griffier in goed Nederlands en met vaste hand. Hij
verzamelt de noodzakelijke gegevens met zorg en de Maire en
fungerende ambtenaar van “den Burgerlijken Staat” Willem
Bolding hoeft alleen maar te ondertekenen. Vanaf begin 1812
neemt Witte de functie van Willem Bolding over en hij schrijft
de aktes nu in het Nederlands als Maire officier van den
Burgerlijke Staat en in het Frans als Maire officier de L’État
Civil. In de loop van 1813 is de Franse versie van de aktes niet
meer nodig.

-30De aanduiding van zijn functie is nu achtereenvolgens maire
officier/ president officier/ schout officier/ schout ambtenaar/
fungerend burgemeester-ambtenaar van de Burgerlijke Staat.
In 1826 neemt notaris Guillaume Jacques ten Brummeler zijn
functies over. Wat Witte toen is gaan doen, is mij niet geheel
duidelijk. Maar bij zijn overlijden in 1835 op 62-jarige leeftijd
wordt zijn beroep aangegeven als Polder-Schout en secretaris te
Gouderak. Hij woont dan in Capelle aan de Ijssel.
De familie van Witte van Cappellen is een invloedrijke familie
van rijke boeren, kooplui, ondernemers in en rondom Capelle
aan de Ijssel.
Huwelijken met leden uit de eveneens invloedrijke familie
Hoogendijk komen vaak voor evenals huwelijken binnen de
eigen familie, zoals neef en nicht (geld trouwt met geld).
D. Wat komt er terecht van Gerrigje van Erk (eerste
geboorteakte)?
Gerrigje van Erk is op 3 augustus 1811 te Gouderak geboren als
dochter van Jan van Erk en Annichje Kok. Zij is vernoemd naar
de moeder van Jan van Erk. Haar mannelijke nakomelingen
heten Van Dam want zij is als Gouderakse arbeidster in 1833
getrouwd met de Gouderakse kleingarenspinner Johannes van
Dam. Deze Johannes, zoon van Cornelis van Dam en Dirkje de
Jong, is een ver familielid van onze voorzitter Dirk van Dam
(hun familierelatie begint op Stolwijk). Uit het huwelijk van
Gerrigje met Johannes worden in Gouderak alleen maar zonen
geboren, van wie Jan en Johannes overblijven. Jan, geboren
1835 en Johannes, geboren 1844 zijn evenals hun vader
arbeider/baanspinner/kleingarenspinner in Gouderak. Jan
trouwt in 1858 met de Gouderakse Lena van der Weijden, een
dochter van Andries van der Weijden en Johanna van Dam. Er
worden kinderen in Gouderak geboren, maar in oktober 1868
verhuist Jan met zijn gezin, met zijn moeder Gerrigje van Erk
(sinds 1862 weduwe) en met zijn jongere broer Johannes naar
Gouda op adres Moordrechtse Verlaat P124 a en daarna nog op
andere adressen.
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Johannes trouwt in 1872 met de Goudse Francina Elisabeth
Verkerk (geen familie van mij), een reden om zelfstandig te gaan
wonen. Gerrigje van Erk blijft bij zoon Jan van Dam met zijn
gezin en als die in 1883 als weduwnaar hertrouwt met Cornelia
Melkert is Gerrigje overleden. Voorzover ik kan overzien zijn
alle nakomelingen van de Gouderakse Gerrigje van Erk
Gouwenaars geworden en gebleven.
E. De familie van Neeltje Bos-Pols (eerste overlijdensakte)
Neeltje Pols is op 14 augustus 1811 te Gouderak overleden. Zij is
op 16 maart 1738 te Ouderkerk a/d Ijssel gedoopt als oudste
kind van Pieter Ariense Pols en Meijntje Barendse. De naam
Pols is een veel voorkomende familienaam in Ouderkerk. Neeltje
trouwt op 2 juni 1771 met de Gouderakker Teunis Bos, geboren
1742. Bij haar overlijden woont zij als weduwe bij haar zoon
Pieter Bos (of omgekeerd, want Pieter is nog niet getouwd).
Haar dochter die in 1804 getrouwd is met Cornelis Slobbe woont
dan in Nieuwerkerk. Zoon Pieter Bos trouwt ruim een jaar na
het overlijden van zijn moeder op 38-jarige leeftijd met de 20jarige Annigje Krijgsman uit Ouderkerk. Bij zijn huwelijk
wordt hij nog vermeld als arbeider, maar vanaf 1813 bij de
geboorte van zijn kinderen is hij winkelier te Gouderak. Rond
1825 verhuist hij met zijn gezin naar Ouderkerk, alwaar hij in
1859 als tapper op adres 1 overlijdt. Ook in Ouderkerk zijn er
nog kinderen geboren en van zijn kinderen zijn er enkelen weer
teruggekeerd naar Gouderak, waaronder zoon Cent, getrouwd
met Annigje Nobel.
F. Het huwelijk Van Dam- Kleijbeuker (eerste
huwelijksaankondiging)
Op 1 september 1811 zijn de Gouderakker Cornelis van Dam,
26 jaar en boerenarbeider, en Willemijntje Kleijbeuker, 24 jaar
en arbeidster, in Nieuwerkerk volgens de nieuwe regels met
elkaar getrouwd.

-32De eerste huwelijksakte in de gemeente Nieuwerkerk op
d’IJssel, canton Hillegersberg is door Maire Dirk de Lange
begin juni 1811 gemaakt.
Nu is er sprake van de derde akte. Naar aanleiding van de
vooraankondigingen heeft er “geen oppositie plaatsgehad”.
Als getuigen voor de bruidegom uit Gouderak treden op:
Johannis van Dam, 59 jaar, bouwman, en Hendrikus de Bruin,
29 jaar, kastelein, beiden ooms en wonende te Gouderak.
De ouders Pieter van Dam en Geertruij de Jong worden in de
akte vermeld als koopman en tapster. In de ondertekening van
de akte zien we twee verschillend getekende “kruisjes” met erbij
de namen Johannis van Dam en Willemijntje Kleijbeuker en de
toevoeging “declarerende niet te kunnen schrijven”.
Voorouders van Cornelis van Dam zijn, voor zover ik kan
overzien, Gouderakkers en ik kan geen relatie met de familie
Van Dam uit Stolwijk vinden.
Cornelis en Willemijntje vestigen zich na hun huwelijk in
Gouderak, waar hun kinderen worden geboren. Het beroep van
Cornelis is boerenarbeider, daarna rond 1816 winkelier en
arbeider en vervolgens rond 1820 schipper. Ik bespreek 3 zonen:
- Pieter, geboren 5 januari 1812 (wel erg kort na de
huwelijksvoltrekking) overlijdt 1832 in Sluis. Hij is dan
fuselier bij de 1e compagnie van het reserve bataljon der
9e afdeling infanterie in bezetting te Sluis.
- Hendrik, geboren 1819, trouwt drie keer. Hij is
boerenarbeider, later fabrieksarbeider en woont met zijn
gezin in Lekkerkerk, kort in Gouderak en in Gouda. De
meeste kinderen, geboren in de drie genoemde
gemeenten, worden Gouwenaar. Maar zijn oudste zoon
Cornelis zien we met nakomelingen in Ouderkerk.
- Wilhelmus, geboren 1824, trouwt in Kamerik. Ook hij is
evenals zijn broer Hendrik arbeider, krijgt kinderen in
Kamerik en komt via Gouderak in Gouda terecht. Zijn
nazaten vinden we vooral in Gouda.
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G.
Het
huwelijk
De
Bruijn-Van
Vliet
(eerste
huwelijksvoltrekking)
De huwelijksvoltrekking van Jan de Bruijn met Geertruij van
Vliet wordt uitvoerig beschreven in de huwelijksakte (zie
samenvatting hierboven).
Jan de Bruijn komt uit een Ouderkerkse familie “De Bruijn”
ook geschreven als “De Bruin”. Zijn voorouders De Bruijn, zijn
moeder Sijgje van Leeuwen en zijn broers en zussen zijn
allemaal
in Ouderkerk a/d IJssel geboren. De meeste
familieleden zijn (boeren)arbeider.
De familie van Geertruij van Vliet, ook een familie van
arbeiders, komt oorspronkelijk uit de Alblasserwaard. Haar
vader Cent Jacobse van Vliet is in 1734 geboren in Langerak.
De kinderen uit zijn (tweede) huwelijk met Aaltje Baas zijn allen
in Bonrepas (gemeente Polsbroek) geboren. Kennelijk is Aaltje
Baas na het overlijden van Cent met haar kinderen naar
Gouderak gekomen, want haar dochter Annigje trouwt in 1800
te Gouderak met Cornelis Loendersloot. Haar zoon Jacob,
wonend te Gouderak, trouwt in 1805 te Ouderkerk met Neeltje
de Bruijn (een zus van Jan) en woont daarna met zijn gezin in
Gouderak. Haar dochter Geertruij trouwt in 1811 met Jan de
Bruijn (zie boven). Haar zoon Cornelis, wonend te Gouderak,
trouwt in 1816 te Gouderak met Lena Bokken en woont daarna
met zijn gezin in Gouderak. Deze tak van de familie Van Vliet is
na 1800 dus Gouderaks te beschouwen.
Het echtpaar Jan de Bruijn en Geertruij van Vliet woont na de
huwelijksvoltrekking enige jaren in Ouderkerk. Het gezin
verhuist in 1816 naar Gouderak. Geertruij overlijdt in 1833, 49
jaar en Jan in 1852, 67 jaar, beiden in Gouderak. Hun
nakomelingen vinden we vooral in Gouderak en Ouderkerk
(zoon Cent) en Nieuwerkerk (zoon Willem).
Gerrit Verkerk

-34Naschrift
In de loop van de 200 jaren die zijn gepasseerd sinds 1811, zijn
er wel enkele wijzigingen gekomen in de regels van aangifte en
aankondigingen van geboorten, huwelijken en overlijden.
Zo was het vroeger regel en gewoonte dat na de ondertrouw de
huwelijken twee weken werden gepubliceerd aan de buitenzijde
van het gemeentehuis in een speciaal kastje dat daar was
aangebracht. In Gouderak is dit kastje pas bij de restauratie in
1999 verwijderd omdat het in zeer slechte staat verkeerde.
Op bijgaande foto is dit kastje nog te zien.

Tevens was het tot 1935 verplicht dat bij een geboorte- en
overlijdensaangifte twee getuigen aanwezig waren die de
aangifte bevestigden.
Meestal waren dat familieleden of, vooral bij geboorteaangiften
personen die in het gemeentehuis aanwezig waren, b.v. de
veldwachter en mensen die in de buurt van het gemeentehuis
woonden.
Zo worden in verschillende akten de smid, die naast en de
kruidenier die tegenover het gemeentehuis woonden, genoemd.
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Contributiebetaling
Op 31 mei 2011 hadden nog 66 leden hun
contributie niet betaald!!
Dat vinden wij wat veel en daarom
een dringend beroep
op degenen die nog niet hebben betaald
om de 12.50 euro
nu zo spoedig mogelijk over te maken op onze
bankrekening 32-25-00-494
t.n.v. H.V. Golderake.
Dank U.

