De boer op, op Goeree‐Overflakkee

2013: Jaar van de Boerderij
Tien jaar na het vorige ‘Jaar van de Boerderij’ besteedt Agrarisch Erfgoed
Nederland weer extra aandacht aan de historische boerderij. Ook op
Goeree‐Overflakkee is nog een aantal boerderijen, dat een “belangrijke
bijdrage levert aan de kwaliteit van het landschap en de regionale
identiteit van het landelijk gebied”.
Maandelijks wordt in Eilanden‐Nieuws een boerderij voor het voetlicht
worden gehaald. Kees van Rixoort beschrijft de boerderij en spreekt met
de bewoners. Eilanden‐Nieuws werkt hiervoor samen met Sociëteit
Rethorica.

Sociëteit Rethorica, die in 2015 het vijfhonderdjarig bestaan viert, inventariseerde jaren geleden al
de gegevens van boerderijen en veldnamen op het eiland. Dat resulteerde net na de eeuwwisseling
in het in eigen beheer uitgegeven standaardwerk ‘Met harte minnende. Veldnamen en boerderijen
op Goeree‐Overflakkee’. Dit werk, de kennis van Sociëteit Rethorica en de rijke beeldbank vormen de
basis van de artikelenserie over boerderijen in Eilanden‐Nieuws.
Hierna volgen de titels van de artikelen. Als u daarop klikt, ontvangt u het verhaal in pdf. Veel
leesplezier!
1. Goedereede: De Barakken van Goedereede / Van officiersverblijf tot aardappelschuur
2. Dirksland: Deuren open tijdens Kijk bij de Boer op 1 april / De Nagtegaal, een van de oudste
boerderijen van Flakkee
3. Ouddorp: Het hof was heilig / Ouddorpse gedoe’ies, een verdwenen fenomeen
4. Den Bommel: Geheime zender in Den Bommel zond berichten naar het bevrijde Brabant / Het
Groene Woud en de familie Jacobs
5. Sommelsdijk: Muziek op het erf van eeuwenoude hofstede / Meer lust dan last
6. Achthuizen: “Eigenlijk waren onze tantes wat duurzaam leven betreft hun tijd ver vooruit!” /
Honderd jaar Huisvlijt: Welkom op de Ouwe Stee!
7. Ooltgensplaat: Duitse bezetter wilde een vrij schootsveld / De gesloopte boerderijen langs het
Volkerak
8. Ouddorp: Bloemzaadteelt is prachtig, maar je portemonnee hangt altijd buiten / Boerderij
Vissershoek, Ouddorp
9. Oostdijk: Bosje diende als baken voor de schepen / Zeezicht, een verborgen baken
10. Middelharnis: De oudste boerderij op Goeree‐Overflakkee
11. Dirksland: De toekomst: aardappelen uit Dirksland in de supermarkt

