VVV Goeree-Overflakkee
Wij heten je hartelijk welkom op Goeree-Overflakkee. Het eiland
Goeree-Overflakkee ligt op de grens van Holland en Zeeland.
Het eiland hoort wel degelijk bij de provincie Zuid-Holland maar
voor wat betreft de taal en cultuur, oogt en ademt GoereeOverflakkee ook wel “Zeeuws”.

In het winkelcentrum vind je een groot aanbod van winkels.
Gezellige terrasjes vind je vooral
aan de sfeervolle haven en bijv.
ook op of onderaan “d’n Diek”.

Wandelroute

Het eiland wordt omgeven door prachtige “wateren” zoals het
Haringvliet, Krammer-Volkerak, de Grevelingen en de Noordzee.
Hier kan in alle rust worden gerecreëerd: zwemmen, (kite) surfen,
duiken, vissen, zeilen, blokarten en powerkiten behoren tot de
mogelijkheden. In o.a. Ouddorp en Middelharnis kan in de gezellige winkelstraten uitgebreid worden gewinkeld.

Middelharnis - Sommelsdijk

De VVV van Goeree-Overflakkee wijst je graag de weg op
het eiland en verstrekt ook betrouwbare informatie over leuke
campings en bungalowparken, comfortabele hotels en B&B’s
en natuurlijk de “lekkerste” restaurantjes o.a. via de website:
www.vvvgoeree-overflakkee.nl.

Streekmuseum Goeree-Overflakkee
Op het kaartje vind je naast “nummer 14” het symbool van
een museum. Het betreft hier het Streekmuseum GoereeOverflakkee (Kerkstraat 4 - 12, Sommelsdijk).
In 19 afdelingen wordt de geschiedenis van het Zuid-Hollandse
eiland op overzichtelijke, en soms verrassende wijze, weergegeven. Proef de sfeer van lang vervlogen tijden en maak een
tijdreis door tweeduizend jaar eilandgeschiedenis.

Openingstijden Streekmuseum:
1 maart t/m 31 oktober: di. t/m zat. van 14.00-17.00 uur
en op wo. (extra) van 10.00-12.00 uur
en op afspraak: www.streekmuseum.nl
Het VVV-kantoor van ’t eiland is gevestigd in ”’t Blaeuwe Huus”,
een oude duinboerderij (1650) in Ouddorp (Bosweg 2, 3253 XA).
Het kantoor is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00
uur en op zaterdag van 9.00-16.00 uur. Telefoonnummer: 0187681789. Verspreid over het eiland vind je ook VVV i-punten.
Deze beschikken over (digitale) inspiratieschermen (adressen
en openingstijden: www.vvvgoeree-overflakkee.nl).

Wandelroute Middelharnis - Sommelsdijk
Deze wandelroute door Middelharnis en Sommelsdijk staat garant voor een aantal gezellige uurtjes wandelen en tegelijkertijd
genieten van een deel van het rijke landbouw- en visserijverleden
van het eiland.

VVV Goeree-Overflakkee
Bosweg 2 • 3253 XA Ouddorp
T: 0187 - 681 789
E: info@vvvgoeree-overflakkee.nl
W: www.vvvgoeree-overflakkee.nl
W: www.vvvzeeland.nl/goeree-overflakkee
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Ronduit

Kofjekokertje

Pakhuizen Vingerling

Schepen Vingerling

Scheepswerf

Toekomstige locatie MD10

Vissersstraat

Het Spui

Spuistraat

Wanneer er oorlog op zee was, had
de visserij er last van. Ook het dorp
moest beschermd worden.
In 1622 – ten tijde van de 80-jarige
oorlog – werd aan het het Vingerling
een redoute of ronduit gebouwd, een
versterkt gebouwtje met schietgaten.
Het is in 1895 afgebroken en stond
aan het begin van ’t Vingerling.
Het was tevens een
ontmoetingsplaats van vissers.

Een visserssloep van Middelharnis
had een 13-koppige bemanning.
De schipper was binnen het dorp
een man van aanzien. Het jongste
bemanningslid was het ‘kofjekokertje’,
een ventje van ongeveer 12 jaar.
Hij deed allerlei klusjes aan boord o.a.
koffiezetten en schoonmaken. Op de
foto zien we in het midden
een kofjekoker.

Wanneer de vissersvloot in de haven
lag was het een drukte van betekenis.
Aan het Vingerling en de Vissersdijk
waren de pakhuizen van de reders.
In het hoge pand op de achtergrond
(tegenwoordig Brasserie) was o.a. de
taanderij ondergebracht. Hier werden
touwen en netten behandeld ter
bescherming tegen het zoute
zeewater.

Van oktober tot april werden vijftien
korte reizen gemaakt. Dan viste
men op verse vis, hoofdzakelijk
kabeljauw, schelvis, heilbot etc. Na de
winterreizen bleef de bemanning vijf
à zes weken thuis om zich gereed te
maken voor de zomerreis op zoute vis,
die ongeveer drie maanden duurde.
Het was een prachtig gezicht als de
complete vloot in de haven lag.

Menheerse Werf de voormalige scheepstimmerwerf van Middelharnis, opgericht
in 1750, is qua terrein en indeling nog nagenoeg intact. Op de noordelijke helft is
de Werf Peeman gevestigd en de andere
helft is in particulier eigendom. De St.
Behoud Scheepstimmerwerf Midelharnis
wil de voormalige scheepstimmerwerf
weer beleefbaar maken en inrichten als
unieke combinatie van een cultuurhistorische attractie in actie. Nieuws &
werfupdates: www.menheersewerf.nl

Van de vroegere vissersvloot zijn ook
landelijk weinig schepen behouden.
De MD 10 ‘Johanna Hendrika’ werd
in 1896 in opdracht van rederij
Kolff gebouwd en heeft tot in 1916
Middelharnis als thuishaven gehad.
Naar allerlei omzwervingen is het
schip weer terug in Middelharnis,
eigenlijk alleen de stalen romp. Er zijn
plannen het schip weer in oude luister
te herstellen.

Middelharnis had rond 1900 ruim 200
vissersgezinnen. Zij woonden rond
de haven of aan de Vissersstraat.
Tegenwoording staat er nog slechts
een klein deel van dit straatje,
de meeste huisjes zijn eind jaren
’50 afgebroken. Toen de visserij
achteruitging, zijn de vissers
vertrokken naar andere
vissersplaatsen.

Om de haven op diepte te houden
werd regelmatig gespuid. Men liet
dan een spuikom bij hoogwater
vollopen en bij laagwater in de haven
leeglopen. Zo trachtte men modder
op de bodem van de haven weg te
spoelen. Aan beide zijden van de
haven lag een spuikom. De molen op
de foto stond op de Westdijk en is in
1898 afgebroken.

De haven werd niet alleen
gebruikt voor de visserij, ook veel
vrachtscheepjes deden de haven aan.
Er waren enkele vaste schippers,
de beurschippers. Zij voeren enkele
malen per week op bijv. Rotterdam
of Dordrecht. De vrachtscheepjes
meerden af aan de Spuistraat, de
vissersschepen aan het Vingerling.
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Er waren twee redersfamilies in
Middelharnis, namelijk Kolff en Slis. Ze
hadden elk ongeveer 10 à 12 schepen
in de vaart. Aan de Voorstaat woonde
op nr. 9 reder Slis en op nr. 36 Kolff.
Aan het eind ziet u een pand aan het
Vingerling (thans VVV-kantoor). Ook
in de panden Vingerling 3 en Kaai 3
woonden leden van de fam. Slis.
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Aan een vissersschip zit veel
touwwerk. In Middelharnis werd met
de beug gevist, een kilometerslange
lijn. Aan het Beneden Zandpad was
de lijnbaan. Tussen de bomen waren
lijnen gespannen en daarover werd
het touwwerk d.m.v. een ronddraaiend
wiel in elkaar gedraaid. Het eind van
de visserij betekende ook het eind
van de lijnbaan.
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Al geruime tijd worden
landbouwcursussen gegeven als in
1930 een lagere landbouwschool
aan de Langeweg in gebruik wordt
genomen. Het schoolgebouw is
zo ontworpen, dat als de school
zou mislukken, er altijd een
landbouwschuur/bedrijf van gemaakt
kan worden. Dat is nooit gebeurd,
want de school is zelfs diverse keren
uitgebreid.
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Zeilmakerij
De visserij verschafte veel werk
aan aanverwante bedrijven,
zoals scheepswerven, lijnbaan,
taanderij en zeilmakerijen.
Eén van de zeilmakerijen was
die van Bartelse op het Zandpad.
Dit was een eenmansbedrijfje,
maar op de lijnbaan en op een
scheepswerf werkten doorgaans
wel meer dan tien man.
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Dorskas

Melkvrouwen

Schip laden

Koeienwachtertje

Korenmolen

Veemarkt

Waag

Smederij Vis

Kortewegje

Eeuwenlang werd het graan
gedurende de wintermaanden met
dorsvlegels gedorst op de dorsvloeren
van de vele boerenschuren. Aan het
eind van de 19e eeuw deed de dorskas zijn intrede. Deze werd geplaatst
op een klampenmeet waar de partijen
graan naartoe werden gebracht om
machinaal te worden gedorst. Aan de
Dorpsweg was zo’n klampenmeet.
Sinds lange tijd doen grote combines
al het werk.

Niet alleen aan de dijken maar ook
op de gorsen werden veel koeien
geweid. Zo ook op de Westplaat.
Voor het melken moesten de
vrouwen vaak een kwartier tot een
halfuur lopen heen en datzelfde eind
terug. Met twee volle emmers melk
aan een halsjuk dat hele eind terug
was zeker met slecht weer geen
kleinigheid.

De meeste landbouwproducten
werden via de haven getransporteerd.
Vaste beurtschepen, maar ook wel andere vrachtschepen, werden geladen
door zogenaamde ‘kaaigasten’. Deze
losse arbeiders konden zeker in het
najaar met de suikerbieten een aardig
centje verdienen. Het was zwaar werk
met de mand op de rug of zoals hier
met een grote kruiwagen.

In dit akkerbouwgebied was
weinig weiland. De meeste boeren
hadden wel enig vee voor melk- en
mestproductie. In de zomermaanden
gingen de koeien naar buiten. Zij
graasden dan aan de dijken. Omdat
die niet waren afgerasterd, werden
kinderen (koeienwachtertjes) ingezet
de kudde van enkele koeien (circa
tien) bij elkaar te houden.

Ieder dorp had wel een korenmolen
of soms zelfs twee. De molen van
Sommelsdijk (uit 1705) is thans
de oudste van het eiland. Boeren,
bakkers en particulieren lieten hier hun
graan malen. Het molenaarsschap
ging van vader op zoon. Vaak werkten
er ook één of meerdere knechten.
De molen wordt nu door vrijwilligers
instandgehouden.

Elke woensdag is er weekmarkt in
Sommelsdijk. Vroeger werden er ook
regelmatig veemarkten georganiseerd.
Niet alleen koeien gingen er van de
hand, ook allerlei kleinvee en pluimvee werd er verhandeld. Zo kochten
veel arbeiders er een klein varken om
vet te mesten voor eigen consumptie.
Het was er altijd gezellig druk.

Voor de handel van o.a. vee was
een waag belangrijk, maar ook
allerlei landbouwproducten werden
er gewogen. Hier zien we de Joodse
slager Mozes de Haas met een
flinke Paasos voor de Dorpswaag.
Na het opheffen van de veemarkten
in de jaren ’60 en de komst van
weegbruggen voor wagens en
vrachtauto’s is het waaggebouwtje
afgebroken.

De smid fungeerde o.a. als hoefsmid.
In het pandje met trapgevel woonde
eeuwenlang de familie Vis, bijna
allemaal hanteerden zij het aambeeld.
In de werkplaats stond een travalje
(hoefstal) waarin de paarden werden
beslagen. De ronde steen in het
wegdek werd gebruikt om samen met
de wagenmaker ijzeren banden om de
houten wielen te bevestigen.

Niet alleen in de polders, ook in het
dorp was de landbouw zichtbaar
aanwezig. Aan de achterwegen
staan nog steeds verscheidene
boerenschuren. Over de smalle
wegen in en rond het dorp zag je de
soms zwaargeladen boerenwagens
voorbijgaan. De boerenwagens zijn
verdwenen uit het straatbeeld en
veel schuren zijn nu verbouwd tot
woningen.

