Deze foto’s geven
waarschijnlijk de originele
situatie weer van de kamers in
de tijd dat het gebouw nog in
gebruik was als officierswoning.
Er zijn kastenwanden te zien,
naast wanden met bedsteden en
de oude gang met een muurkast,
kapstok en hardstenen tegels
op de vloer. De kamer rechts van
de voordeur had tot de meest
recente verbouwing nog het
originele venster.

GOEDEREEDE - De boerenschuur aan de rand van Goedereede ziet er niet heel bijzonder uit. Hij is flink lang, dat wel. Maar verder is er op het eerste oog weinig opzienbarends
te zien. Toch is dit een plaats met een interessante geschiedenis. De naam, de Barakken, verwijst naar de Franse tijd. De tijd dat hier, in deze schuur, bezettingstroepen
gelegerd waren. Tweehonderd jaar geleden kwam er een eind aan de Franse overheersing en ontstond het Koninkrijk der Nederlanden.

De Barakken van Goedereede

Van officiersverblijf tot
aardappelschuur
Door Kees van Rixoort

Naast de schuur, aan het eind van het
erf, staat de woning van David Goekoop. Hij is eigenaar van de Barakken.
“De familie Goekoop is rond 1600 op
Goeree gekomen. De eerste Goekoop
was Jacob Janse Goekoop Sant. Hij
kwam hierheen om het havenkanaal,
dat aan het verzanden was, uit te diepen. Waar hij vandaag kwam? Dat is
niet bekend.”
Na Jacob Janse Goekoop Sant hielden
de Goekopen zich niet meer bezig met
het uitbaggeren van havenkanalen.
Althans, niet direct. De familie bracht
in de eerste plaats landbouwers voort.
Maar daarnaast dreven ze een wijnhandel. Ook voerden ze regelmatig
bestuurlijke functies uit. In het polderbestuur bijvoorbeeld. In die hoedanigheid waren ze toch weer betrokken bij onder andere het op diepte
houden van watergangen. David
Goekoop was de laatste dijkgraaf van
het waterschap Goeree-Overflakkee,
voordat dat opging in het grotere
geheel van Hollandse Delta.
Koning-stadhouder
“Mijn voorouders boerden vanuit
boerderij Oostdam aan de Zuidhavendijk naar Goedereede-Havenhoofd. Het land lag verspreid rond
Goedereede en vanaf 1766 ook langs
de Statendam. Na de ruilverkaveling
is het land geconcentreerd bij het

stadje en in de Grote Zuiderpolder.
De oude boerderij aan de Zuidhavendijk is weg. Koning-stadhouder
Willem III heeft er op 31 januari
1691, nadat hij vanuit Engeland was
teruggekeerd naar de Nederlanden,
gastvrijheid genoten bij mijn voorvader Corstiaen”, vertelt David Goekoop.

Volgens David Goekoop heeft Lodewijk Napoleon een bezoek aan de
Barakken gebracht toen hij op Goeree-Overflakkee was. Eind negentiende eeuw, toen de Fransen al weer
geruime tijd weg waren, maakte de
familie Goekoop een landbouwschuur van de Barakken. Een schuur
om de oogst in op te slaan.

“De boerderijen stonden in Goedereede altijd aan de rand van het stadje, maar de boeren woonden aan de
haven. Ik ben er zelf ook opgegroeid.”
Zelf woont hij niet aan de haven, maar
iets verder: aan het oude spui, in het
poldertje Altena. Het huis is in 1974
gebouwd op het bleekveld. Tegen de
Barakken aan. Op het erf stond tot
voor kort ook nog een wagenhuis,
maar dat is gesloopt. “Het zakte langzaam maar zeker de haven in. In de
oorlog was er een gaarkeuken in het
wagenhuis”, heeft David van horen
zeggen.

Dichtgemetseld
Het originele muurwerk van de achtergevel van de ‘Franse’ soldatenwoningen bevindt zich nog binnen de
huidige schuur. David Goekoop: “Je
kunt ook nog zien waar de dakkappellen zaten en dat er ramen zijn dichtgemetseld. Er is nog een steentje waar
de naam van het regiment en het garnizoen op staat. Het middengedeelte
van de Barakken is later verhoogd en
verbreed. We gebruikten de schuur
om aardappelen in op te slaan, later
met ventilatoren voor de koeling. Ook
lag er hooi voor het vee. Verder was
er een stal met een paar melkkoeien
en wat mestvee voor eigen gebruik.
Paarden hadden we ook, we reden
met vier of vijf span naar het land. Nu
is de schuur grotendeels leeg. Er staan
een caravan, een auto en een bokje, en
er ligt wat hout voor mijn hobby: hout
draaien.”

De Barakken - iedereen in Goedereede weet waar ze zijn. De Barakken zijn
een begrip. Maar kent iedereen ook de
bijzondere voorgeschiedenis van deze
boerenschuur? De Barakken zijn in de
Franse tijd gebouwd als officierswoning en manschappenverblijf, al zijn
er ook aanwijzingen dat het pand er
vóór die tijd al stond. Namelijk vanaf
1781 of kort daarna, in verband met
de uitbreiding van de kustverdediging
tijdens de Vierde Engelse Oorlog.

De Barakken zijn te zien tijdens de
Goereese Kunstdagen, van 27 tot 31
augustus, en Open Monumentendag,
op zaterdag 14 september.

De Barakken, oude gang achter de voordeur.

De Barakken, de kamer rechts van de voordeur.

Overzichtsfoto van de Barakken.

Heemraad en dijkgraaf
David Goekoop was 24 jaar toen hij
heemraad werd van de Generale
Dijkagie in Stellendam en de Goereese Polders. Zijn vader was op dat
moment van beide dijkgraaf. Toen
vader Goekoop 70 jaar werd, trok hij
zich terug uit het polderbestuur en
volgde zoon David hem op. Zo ging
het vaak: bestuurlijke functies gingen van vader op zoon.

De Barakken, de kamer links van de voordeur.

Zelf een kijkje nemen in de Barakken?

In 1981 werd David heemraad van
het waterschap Goeree-Overflakkee
en in 1996 dijkgraaf. Hij was op de
nationale tv te zien toen er eind 1998
grote wateroverlast op het eiland
was. In Dirksland was de recordhoeveelheid van 131 mm regenwater gevallen.
Goekoop was bestuurslid bij de
Rabobank Stellendam, bij landbouworganisaties en lid van de
commissie cultureel erfgoed. Ook
was hij waarnemend voorzitter van
de ruilverkaveling De Stelle en nauw
betrokken bij de ruilverkaveling
Ouddorp.

Dat kan tijdens de Goereese Kunstdagen en Open Monumentendag. De Goereese Kunstdagen vinden voor de
vijftiende keer plaats. Organisator Kunststichting Goedereede biedt ook nu een breed aanbod van nationale
en internationale kunst. De inwoners van het stadje stellen hun huizen, tuinen en schuren open of plaatsen
een kunstwerk achter hun ramen. De Kunstdagen beginnen op dinsdag 27 augustus en duren tot en met
zaterdag 31 augustus. In de Barakken spelen Rien Gielbert en Lenny de Reij een eenakter. Dat is op vrijdag
30 augustus, om 19.30 uur en 20.30 uur. Wie erbij wil zijn kan zich inschrijven bij de VVV in Ouddorp. De
entree is 7,50 euro. Het hele programma staat op www.kunststichtingoedereede.nl.
Open Monumentendag, dit jaar op zaterdag 14 september, staat in het teken van Macht & Pracht. Er is aandacht voor verschillende soorten macht en de rijkdom, schoonheid en grootsheid die daaruit voortvloeien.
Denk aan kastelen, paleizen, grachtenpanden, patriciërshuizen en buitenplaatsen, maar ook kerken, kantoren en onderkomens voor de rechtspraak en het openbaar bestuur. De schuur van Goekoop zal tijdens Open
Monumentendag ook geopend zijn voor het publiek. Zeker is dat er in een ver verleden macht werd uitgeoefend vanuit deze Barakken. Van pracht en praal was echter geen sprake.
De oude achtergevel van woonhuis de Barakken.

