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Redactie  
Voorlopig wordt de redactie gevormd door het bestuur 
maar het is de bedoeling dat er een aparte redactie-
commissie komt.  
voorlopig redactieadres:  
Kattendijk81,2831 AB Gouderak.tel.373368.  
Het bestuur:  
voorzitter: Dirk van Dam, Kattendijk 81, 2831 AB 

Gouderak.tel.373368.  
Secretaris: Wies Bokhoven - Weller, Middelblok 

212, 2831 BP Gouderak. tel. 
517228.  

Penningmeester: Jo Loendersloot, Essendreef 1, 
2831 XM Gouderak. 
tel.372616.  

leden: Ria den Hertog - Trouwborst, Smitsstraat 30, 
2831 AG Gouderak. tel.374843.  
Adri Uitbeijerse, Middelblok 115, 2831 BL 
Gouderak. tel.374779.  
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3225.00.494  
t.n.v.Historische Vereniging "Golderake" gironummer 
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Inleiding  

Bij de inleiding van het tweede bulletin van onze Historische 
Vereniging "Golderake" kunnen we vertellen dat we een goed 
en nuttig eerste half jaar achter de rug hebben.  

Op 20 april j.l. begonnen we met 25 leden en nu, na ongeveer 
zeven maanden~ staan we op het punt om het honderdste lid 
in te schrijven. We hebben dan ook niet stil gezeten en ons 
aan de inwoners van Gouderak gepresenteerd.  

In de eerste plaats hebben we in juni het eerste bulletin laten 
verschijnen en dit door het gehele dorp verspreid.  

Uit de vele positieve reacties die bij ons binnen kwamen 
kunnen we opmaken dat dit goed is ontvangen.  

Maar het bleef niet alleen bij positieve reacties, ook gaven 
veel mensen zich op als lid.  

Tijdens Monumentendag op 9 september waren we aanwezig 
in de gerestaureerde Ned.Herv.Kerk en ons bestuurslid Adri 
Uitbeijerse vertelde daar op interessante wijze iets over de 
geschiedenis van deze kerk in het algemeen en het orgel in het 
bijzonder.  

Het was alleen jammer dat de belangstelling een beetje tegen 
viel. Want de presentatie van Adri had beslist meer publiek 
verdiend.  

Op 30 september waren we ook vertegenwoordigd met een 
stand op de braderie.  

De vele oude foto's, gebruiksvoorwerpen, een prijsvraag 
maar in het bijzonder de miniatuur touwbaan van Pieter 
Mudde trok veel belangstellenden naar onze stand.  

Op deze middag konden we weer 18 nieuwe leden inschrijven.  
 

>> 
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Helaas was het voor Pieter Mudde zo ongeveer z'n laatste 
contact met veel van z'n Gouderakse vrienden.  
Op maandag 2 oktober j.l. hielden we een ledenvergadering 
in het Dorpshuis. De opkomst was niet zo groot maar er 
werd prettig en positief vergaderd.  
Tijdens deze vergadering werden enige werkgroepen 
gevormd die bepaalde onderwerpen gaan onderzoeken en 
uitwerken.  
Elders in dit bulletin vindt U meer bijzonderheden over deze 
zaak.  
U merkt wel, de vereniging is nog jong maar volop in 
beweging en wij hopen dat er ook vanuit de leden steeds 
nieuwe ideeën en initiatieven naar voren komen.  
Het bestuur.  

-0-0-0-0-0-  
In memoriam Pieter Mudde.  

 
Op 19 oktober j.l. overleed plotseling op 82-jarige leeftijd 
Pieter Mudde, lid van onze vereniging.  
Sinds de tijd dat Stolwijkersluis bij Gouda werd gevoegd 
woonde hij in Gouda maar hij was en bleef Gouderakker 
in hart en nieren.  
Pieter was een echt verenigingsmens. We hebben hem 
gekend als turner van T.H.O.R., lid van de EHBO en de 
vogelvereniging. Maar ook vele andere verenigingen 
hadden zijn belangstelling. Er ging bijna geen evenement of 
uitvoering in Gouderak voorbij of hij was aanwezig.  
Het was een gezellig en innemend man die slechts 
vrienden had.  
Het was ook een bijzonder actief mens en ook binnen onze 
nog jonge vereniging wilde hij zijn bijdrage leveren en 
kort voor zijn overlijden hadden twee van onze leden nog 
een vraaggesprek met hem.  
 

>> 
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Wij hopen daarvan nog een samenvatting te publiceren.  
Een markante persoonlijkheid is uit onze dorpsgemeen-
schap verdwenen.  
Wij hopen dat zijn vrouw en kinderen in de herinnering 
aan hem de kracht zullen vinden dit grote verlies te 
verwerken.  
Pieter, rust in vrede.  

-0-0-0-0-0- 

 
 

Pieter Mudde 
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Rubriek: “Wat werd gesloopt.” (2)  
 
Voor hen die Gouderak niet hebben gekend voor de ophoging 
van de Zellingwijk en misschien niet aan een rivier zijn geboren 
of hebben gewoond vertel ik eerst iets over de zelling.  
Een zelling is een strook laag liggende grond langs een rivier dat 
bij elk getij van eb en vloed droog valt en weer onder loopt.  
Ook tussen de IJssel en de huizen aan de Dorpsstraat, die nu 
zijn afgebroken, lag zo'n zelling.  
Het water van de IJssel stond bij hoog water tegen de schoeiïng 
die de grens vormden tussen de achtertuintjes en de zelling.  
Die 'achtertuintjes' waren ongeveer 10 tot 12 meter lang en bij 
de huizen die de begane vloer op dijkhoogte hadden lagen ze 
ook op die hoogte en bleven dus bij hoog water wel droog.  
Maar de huizen met een groep er voor, dus de oudere huizen, 
hadden een lager gelegen 'tuin'. Bij normaal tij bleven die ook 
nog wel droog maar bij een hoog tij liepen die ook onder water.  
Bij bijzonder hoog tij drong het water zelfs de huizen binnen. 
En dan spreek ik niet over de watersnood van 1953 want toen 
stond bij alle huizen aan de buitenkant van de Dorpsstraat het 
water in huis.  
Maar er waren huizen waar het normaal was dat in de 
wintermaanden het water één of tweemaal 30 tot 40 cm. op de 
vloer stond.  
De bewoners waren er echter op ingesteld en hadden hun huizen 
er min of meer op ingericht. De vloerbedekking bestond uit zeil 
of balatum met een los vloerkleed, een bankstel had men niet en 
ook nog geen T.V. of stereotoren. De tafel was hoog genoeg om 
diverse zaken op te zetten en de rest moest naar de zolder.  
In m'n jeugd heb ik zelf in één van die huizen gewoond dus 
spreek ik uit ervaring.   

 
>> 
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De zelling achter het dorp was echter een prachtig stukje 
natuur met schitterende rietkragen en kreekjes. Het slib of 
slik die er ieder getij werd afgezet was schoon,nog zonder 
chemische verontreiniging en werd gebruikt in de 
steenplaatsen.  
Je kon bij hoog water gewoon in de zelling, tussen het riet, 
zwemmen maar ook roeien of vissen.  
Het riet was in de zomer en het najaar het domein van grote 
zwermen spreeuwen om te overnachten.  
's Avonds was het dan een geweldig gezicht en enorm geluid 
wanneer die zwermen neerstreken en bij het minste geluid 
steeds weer opstegen.  
Als jongen heb ik daar uren met m'n kornuiten, zittend op de 
schoeiïng of tegen de dijk,naar gekeken.  
Het water van de IJssel was nog zo helder en schoon dat het, 
tot er in 1922 waterleiding kwam, dienst deed als drinkwater. 

>> 
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Om het mogelijk te maken om ook bij laag water, wanneer de 
zellingen droog stonden, over drinkwater te beschikken, 
werden er z.g.n. waterputten gemaakt.  

Dat waren gegraven putten langs de oever van de rivier, 
meestal met wat riet er omheen.  Bij hoog water liepen ze vol 
en bij eb bleef het water er in staan.  

Maar niet alleen achter het dorp lag een zelling er waren ook 
op diverse andere plaatsen langs de IJssel van deze zellingen. 
In de loop der jaren zijn er diverse opgehoogd. Voor de tweede 
wereldoorlog werd dat echter gedaan met baggerspecie uit de 
IJssel en dat was toen dus nog schone grond.  

In de jaren dertig, dus de krisistijd, is b.v. de zelling waar nu 
o.a. het voetbalveld ligt opgehoogd met grond dat werd 
afgegraven om bij Ouderkerk een scherpe bocht uit de IJssel 
te halen.  

Maar in de jaren vijftig kwam men op het ongelukkige idee 
om die zellingen te gaan ophogen met huisvuil uit Rotterdam 
en vuil uit de havens. Men dacht toen een goede slag te slaan 
en gratis aan bouwgrond te komen.  

Het idee werd uitgevoerd en de huizen werden gebouwd. Maar 
vijf en twintig jaar later kwam men er achter dat het helemaal 
niet zo'n goed idee was geweest want toen kwam aan het licht 
dat er niet alleen huisvuil en schepen vol met overrijpe 
bananen en koffiedik waren gelost. Ook Shell had de zellingen 
gebruikt om z'n vuiligheid te dumpen. Weliswaar in ijzeren 
vaten maar die roestten natuurlijk door en gaven toen hun 
giftige inhoud prijs.  

Wat eens een goed idee scheen te zijn veranderde in een 
gifaffaire. De mooie woonwijk moest worden gesloopt en in de 
nasleep ook de oude huizen aan de Dorpsstraat die grensden 
aan de vergiftigde zelling.  

Zo was dus niet alleen de prachtige zelling verloren gegaan 
maar ook nog een groot gedeelte van de historische bebouwing 
van het dorp.  

>
>  
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Nu nog iets over die huizen en hun bewoners.  
Dit keer schenken we aandacht aan het tweelinghuis, 
Dorpsstraat 101 en 103.  
Deze twee huizen werden omstreeks 1920 gebouwd door 
timmerman Macdaniël en hij gaf ze de namen van z'n 
twee dochters Nelly en Adrie.  
Deze huizen hebben diverse bewoners gehad, o.a. 
veerman Gijs Rietveld en fotograaf Daems. Maar voor 
1940 werd het rechtse gedeelte reeds bewoond door 
Rien Rijkaart.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rien Rijkaart was getrouwd met een uit Duitsland 
afkomstige vrouw maar had geen kinderen. Van beroep was 
hij gemeentelijk elektricien en waterfitter.  
Vroeger was het zo dat iedere gemeente z'n eigen 
elektriciteit- en drinkwaterbedrijf had. De gemeenten 
kochten kilowatturen en kubiekemeters drinkwater en 
distribueerden die zelf. Voor wat betreft elektriciteit heeft 
dat geduurd van 1925 tot 1956. Daarna is het G.E.B. Gouda 
en omstreken rechtstreeks aan de verbruikers gaan leveren.  

>> 
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Maar voor die tijd moesten de gemeenten ook zelf zorgen voor 
de aansluitingen, het onderhoud van het kabel- en leidingnet en 
het oplossen van storingen. Maar ook het opnemen van de 
meters en het innen van de rekeningen. En voor dat alles zorgde 
op Gouderak één man, Rien Rijkaart. Later werd hij 
geassisteerd door Bas de Koning voor graafwerk maar ook voor 
het opnemen van de meters en ander bijkomend werk.  
De installaties waren natuurlijk eenvoudig  
en het verbruik van elektriciteit, zowel bij de industrie als 
binnen het huishouden was klein. In een gemiddeld woonhuis 
vond je niet meer dan drie á vier lichtpunten en één of twee 
stopcontacten.  
En tot na 1945 waren er bijna geen elektrische apparaten 
binnen het huishouden aanwezig. De was gebeurde nog in 99 
van de 100 gezinnen met de houten stamper en wasbord, het 
strijkijzer stond op de kachel of het 'peteroliestel' .  
Eén 'groene stop' van 6 ampère was voor een woonhuis dan ook 
meer dan voldoende.  
Een enkele radio was er wel maar van T.V.had men nog niet 
gehoord en kwam alleen maar in jongensboeken voor en een 
C.V.installatie was iets dat thuis hoorde in het paleis van de 
koningin.  
Maar ook industrieel en ambachtelijk was het verbruik van 
elektriciteit, zeker op de dorpen, te verwaarlozen.  
De timmerman gebruikte nog de raceschaaf en handzaag; de 
smid trok aan de blaasbalg en bij de touwslager werd nog aan 
het grote wiel gedraaid.  
En wanneer er wel meer energie werd gevraagd zoals b.v. in de 
steenplaats, was het een stoommachine die de benodigde 
paardenkrachten leverde.  
Ook het waterverbruik was veel geringer. Men had geen 
douche, geen auto die gewassen moest worden en voor de tuin 
vertrouwde men meer op datgene wat van boven kwam. 

 
>> 
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Maar wat er aan water en elektriciteit binnen Gouderak werd 
gebruikt hield Rien Rijkaart in de gaten en onder controle.  
Ook in de oorlogsjaren toen op bevel van de bezetter het voor 
particulieren verboden was om elektriciteit te gebruiken.  
Het was namelijk zo dat alle huizen afgesloten waren. Maar 
wanneer een vrouw in verwachting was en bijna op het punt 
van bevallen stond, mocht het huis waarin zij woonde, weer 
worden aangesloten en mocht er een kleine hoeveelheid 
elektriciteit worden verbruikt.  
Rien Rijkaart hield daarom de omvang van de jonge vrouwen 
goed in de gaten en was er dan ook als de kippen bij om de 
'stop' er weer in te draaien als die omvang voldoende was toe-
genomen. Want een vriend van de bezetter was hij zeker niet.  
Rien Rijkaart stond op Gouderak eigenlijk bekend als een 
lastig en niet zo ijverige man.  
Die conclusie was echter niet juist. Omdat ik zelf in 1949-'50, 
direct van de Ambachtsschool, enige tijd als leerling bij de 
plaatselijke elektricien/loodgieter Jos Oskam heb gewerkt heb 
ik Rien Rijkaart van nabij mee gemaakt en daardoor ook leren 
kennen en waarderen.  
Het was een precies en goed vakman die bedachtzaam te werk 
ging en daardoor wel eens de indruk wekte lui te zijn.  
Later, in 1962, heb ik ook het tegendeel ervaren. Op zaterdag 
13 oktober van dat jaar zou de nieuwe accommodatie van de 
voetbalvereniging in gebruik worden genomen, maar de avond 
er voor werd er nog druk gewerkt om alles klaar te krijgen. 
Ook de elektrische installatie was nog niet gereed toen Rien 
Rijkaart kwam om de installatie aan te sluiten op het 
gemeentelijke net.  
Zonder dat hem dat gevraagd werd heeft hij ons toen tot diep 
in de nacht geholpen en de aan-  
sluiting verricht.  
Luie mensen doen dat niet.  

>> 
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Lastig was hij alleen voor mensen die knoeiden met de 
aanleg van elektrische leidingen of wanneer hij merkte dat 
men het zegel had verbroken van de 'gemeentestop' en die 
had vervangen zonder hem te waarschuwen.  
In het linker gedeelte van het tweeling-huis woonden in de 
jaren veertig Hendrik de Jong en z'n vrouw. Dat waren de 
schoonouders van Huib de Leede.  
Het enige dat ik me van de grootouders van Corrie 
Loendersloot en Kees de Leede weet te herinneren is dat de 
heer de Jong lid van de kerkenraad en een rustige, aardige 
man was.  
D.v.D.  

-0-0-0-0-0-  
 
 
 
 
 
Wie heeft belangstelling voor het samenstellen van dit 
bulletin?  
Ook dit bulletin is weer gemaakt onder redactie van het 
bestuur.  
Graag zouden wij echter één of twee leden van buiten 
het bestuur betrekken bij het samenstellen van het 
bulletin.  
Indien U denkt, ik zou ook wel eens iets in dat bulletin 
willen schrijven over de historie van Gouderak of U wilt 
permanent aan dit bulletin meewerken kunt U contact 
opnemen met Dirk van Dam, telefoon 373368.  

 
 
-0-0-0-0-0-  
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Rubriek:”Goed gedaan”  

In aansluiting op de rubriek 'Wat werd gesloopt' willen wij 
een rubriek in het leven roepen 'Goed gedaan'.  
In deze rubriek willen we steeds aandacht schenken aan een 
huis of ander bouwwerk dat werd gebouwd, verbouwd of 
opgeknapt en echt een aanwinst is voor het dorp.  
Dit keer vestigen wij Uw aandacht op het huis van John den 
Hartog en zijn vriendin José v.d.Bogert.  
Dit huis dat staat op de hoek van de Smitsstraat en de Lange 
Rol is geheel verbouwd en er is een stuk aangebouwd. Maar 
dat is niet zomaar recht toe recht aan gebeurd maar echt met 
vakmanschap en in oude stijl.  
Met behulp van vader Jan en anderen heeft John er een 
prachtig huis van gemaakt.  
En zo midden in de kern,echt een aanwinst voor het 
dorpsgezicht. Goed gedaan John.  
Graag wordt de redactie opmerkzaam gemaakt op 
dergelijke initiatieven die eventueel  
in aanmerking komen om in deze rubriek genoemd te 
worden.  

-0-0-0-0-0- 
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60 jaar Bakkerij Boogaerdt in Gouderak (1).  
 

4 juli dit jaar was de feestelijke start van een week met speciale 
aanbiedingen bij bakkerij  Boogaerdt vanwege het 60 jarige 
bestaan. Een prachtige aanleiding voor een gesprek met Piet over 
het begin van wat nu een begrip is in Gouderak.  

Al pratend en vooral luisterend, want een vraag is voldoende 
voor bijna twee uur informatie, daarbij alleen door mij verbaasd 
onderbroken bij het horen van zaken als: "een doorwerkver-
gunning" of" er waren in die tijd wel 6 bakkers in Gouderak en 
nog 1 op Stolwijkersluis".  

Ik geef nu vooral de informatie door, die de "start" van .wat 60 
jaar Bakkerij Boogaerdt is geworden, beschrijft.  

We beginnen in Krimpen aan de Lek. Vader Henk is 11 jaar oud 
en een van de vijf kinderen als zijn moeder overlijdt. Zijn vader 
hertrouwt en Henk gaat in dezelfde tijd werken bij slager 
Eegdeman in Haastrecht voor het in die tijd waarschijnlijk 
redelijke bedrag van f.4.00 per week en alleen vrij op zondag 
tussen 2 en 5. Zoals Piet in het gesprek aangeeft een korte tijd, 
waarvan zijn vader hem vertelde,dat hij al slootjes springent (om 
de meest snelle weg te gaan) dan op zondag naar huis ging.  

Na korte tijd bij een bakker in Groot-Ammers gewerkt te 
hebben, ging vader Henk vervolgens naar bakker Steehouwer in 
Alblasserdam, waar hij als meesterknecht werkte.  

Of uit zijn jeugd in Krimpen a/d Lek (op de boerderij) of hier in 
Alblasserdam of door een combinatie van beide, ontstaat Henk 
Boogaerdts liefhebberij voor varkens houden.  
Zijn baas in Alblasserdam kocht in het voorjaar varkens, waar 
Henk voor zorgde en aan het einde van het jaar werd na 
verkoop van de varkens de winst gedeeld en waarschijnlijk zo al 
een startkapitaal opgebouwd voor de aankoop van de bakkerij 
in Gouderak.  

>> 
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Ongeveer in 1925 begint Henk Boogaerdt voor zichzelf in 
Kinderdijk. Hij is dan getrouwd, maar na 5 jaar overlijdt zijn 
vrouw.  

Henk Boogaerdt keert terug naar Krimpen aan de Lek en werkt 
bij zijn vader op de boerderij. Hij werkt ook nog een tijd bij een 
bakkerij in Groot-Ammers en gaat een keer kijken bij een 
bakkerij in Oudewater om eventueel over te nemen, maar de 
combinatie brood bakken en kolen verkopen, om een redelijk 
inkomen te hebben, trekt hem niet echt.  

Als hij voor de tweede keer trouwt en Piet wordt geboren, gaat hij 
richting Gouderak, waar de bakkerij van Rijkaart door faillis-
sement beschikbaar is voor overname.  

>> 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Henk Boogaerdt  met zijn personeel in Kinderdijk. 
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Vier weken werkt hij alleen in Gouderak om te kijken of hij 
deze zaak wil overnemen.  

Hij keert terug naar zijn vrouw in Krimpen a/d Lek met de 
mededeling dat "het gaat om een goede zaak met vier 
knechten in een mooi gebouw (uit 1911), er is gelukkig geen 
tuin of onderhuis, alleen jammer dat er geen ruimte is om 
varkens te houden !"  

De overname is 4 juli 1935 een feit; een datum die niet zal 
worden vergeten omdat Piet de volgende dag precies 1 jaar 
wordt.  

In het gesprek met Piet komt nu naar voren,dat indertijd 
alles m.b.v. de transportfiets of bakkerskar werd 
rondgebracht. Er was wel een auto, en later reed Piet z'n 
vader er ook mee, maar in eerste instantie had alleen knecht 
Cor van Zijll een rijbewijs.   Op zondag als het gezin 
Boogaerdt wel eens naar Krimpen a/d Lek wilde,dan reed 
Leen Vleggeert, die aan de overkant van de Dorpsstraat 
woonde, voor 1.00 op en neer naar Krimpen.  

Het afzetgebied reikte tot in de Korte Akkeren. Gebruikelijk 
was het om je klantjes "na te reizen": als iemand verhuisde 
naar Korte Akkeren, dan sprak je gewoon af, dat je daar ook 
je brood kwam bezorgen.  

Het assortiment was natuurlijk ook heel wat beperkter dan 
nu:broodsoorten als knip-wit, kniptarwe en tarvo vormden 
de hoofdomzet,op zaterdag waren er dan nog wel eens 
krentenbollen, maar alles wat maar enigszins luxe was, ging 
op bestelling.  

Dat brood toen een belangrijke voedselbron was, bewijst het 
feit dat er 6 bakkers waren op Gouderak en nog één op 
Stolwijkersluis; de namen: Ooms, Kok, van der Weerdt, den 
Braber en Rijkaart, (een neef van de vorige eigenaar van 
Bakkerij Boogaerdt) zullen oudere Gouderakkers niet on-
bekend voorkomen.  

>> 
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Het brood mocht niet voor 10 uur ’s morgens verkocht worden, 
dit had te maken met de arbeidswetgeving, die het verbood om 
voor 5 uur ’s morgens te bakken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alleen de eigenaar had wel een wat genoemd werd: 
"doodwerkvergunning" , hetgeen inhield dat hij op elk 
moment van de dag en nacht mocht bakken als de omgeving 
er maar geen last van had.  
Tijdens de oorlog werd er alleen op vrijdagmiddag brood 
rondgebracht; er was, zeker tegen het einde, natuurlijk ook 
niet veel te verwerken. Brandstof en electriciteit waren 
schaars en er werd daarom centraal door alle bakkers 
gebakken in de bakkerij van Boogaerdt.  

> 
 

Henk Boogaerdt 
met 
Neo Hoogendijk, 
deze was knecht 
bij Bakker 
v.d.Weerdt. 
Deze foto is 
gemaakt in de  
oorlog toen er 
centraal werd 
gebakken 
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De brandstof werd via een maatregel verkregen. Die maatregel 
hield in dat elke boer op z'n beurt voor een "kopstoof" 
(knotwilg) moest zorgen.  

In het voorjaar van 1945 kwam het "Zweeds wittebrood". Geen 
kant-en-klaar brood zoals vaak wordt gedacht. Het betrof alleen 
de ingrediënten, die in Delfzijl werden aangevoerd en vandaar 
uit verder over Nederland verdeeld. Voor alle bakkers was het 
dankbaar om met dit meel te werken en voor de consument een 
stuk smakelijker.  

Na mei 1945 heeft het nog geruime tijd geduurd voor al het 
voedsel niet meer op "de bon" was. Piet herinnert zich dat als 
zijn vader op 21 oktober 1948 overlijdt, datzelfde jaar iets voor 
Sinterklaas de suiker niet meer op de bon was.  

Voor het gezin Boogaerdt breekt dan een moeilijke tijd aan; 
Piet werkte toen vanaf april 1948 in de zaak, Maarten ook, 
maar die ging nog twee dagen in de week naar school.  

Respectievelijk 14 en 13 jaar oud was er nog niet veel 
zelfstandige ervaring opgedaan om zomaar even een bakkerij 
voort te zetten.  

wordt vervolgd.  

W.B-W.  

A G E N D A  

Noteer de volgende data vast in uw agenda: dinsdag 16 
januari'96: Ledenbijeenkomst, Voor de pauze wordt de 
film vertoond over Gouderak in de jaren zestig. Na de 
pauze een voorlopig overzicht van het werk van de 
onderzoekscommissies.  

dinsdag 12 maart'96:  

Ledenbijeenkomst, programma volgt nog.  

dinsdag 9 april '96: Ledenbijeenkomst  
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Lidmaatschaps kadobonnen.  
 
Indien U iemand een kado wilt geven en U weet weer eens 
niet wat U moet geven kunt U bij onze vereniging een 
kadobon kopen á f.25.~- die recht geeft op een jaar lid-
maatschap van onze Historische vereniging "Golderake".  
Voor de echte Gouderakker een uniek kado om te geven en 
te krijgen.  
De kadobonnen zijn verkrijgbaar bij de 
penningmeester van onze vereniging:  
Jo Loendersloot, Essendreef 1, tel.372616.  

-0-0-0-0-0-  
 
 
Sponsors bedankt.  

 
Het eerste bulletin van onze vereniging is in een oplage van 
1100 stuks door geheel Gouderak verspreid.  
Dat heeft ons veel publiciteit opgeleverd en veel nieuwe 
leden.  
De kosten voor het drukken van deze oplage waren 
natuurlijk vrij hoog,vooral voor een nog jonge vereniging 
met een nog lege kas. We hebben aan het Middelblok echter 
drie sponsors gevonden die deze kosten met z'n drieën 
geheel voor hun rekening hebben genomen.  
Wij willen hen op deze plaats noemen en heel hartelijk 
bedanken.  
Het waren:  
T.v.d.Vlist,Handel in grondverzetmachines, 
Aannemersbedrijf J.W.Baas en  
Isomur / I-Bouw.  

Ook bedanken wij pedicure Corrie LingenOosterom.  
Zij heeft voor ons de stand op de braderie  
betaald.  

-0-0-0-0-0-  
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Commissies voor historisch onderzoek.  
 
Tijdens de ledenvergadering van 2 october j.l. is een eerste start 
gemaakt met het vormen van commissies voor historisch 
onderzoek door de leden van onze vereniging.  
Uitgangspunt hierbij is de veelal aanwezige kennis bij U (door 
familie en bekenden) op bepaalde onderdelen van de 
Gouderakse samenleving. Wie bijvoorbeeld uit een schippers-
familie komt heeft wellicht meer informatie en weet meer 
ingangen om aan informatie te komen dan iemand die geen 
familie en/of bekenden in schipperskringen heeft.  
Het niet hebben van deze mogelijkheid, maar wel belangstelling 
en interesse, kan natuurlijk ook een uitgangspunt zijn!  
We willen proberen degenen die graag willen deelnemen en 
meewerken aan een onderzoek samen te brengen in commissies, 
die een bepaald onderdeel van de Gouderakse samenleving gaan 
onderzoeken.  
De volgende commissies zijn tijdens bovengenoemde 
vergadering gevormd.  
Middenstand in Gouderak: contact persoon F.van Dam.  
Posterijen en oude brieven: contactpersoon  

J.P.Boevé.  
Het schippersleven: contactpersoon J.A.Berkouwer.  
Ambachten: contactpersoon: M.Vos jr.  
Gouderak in de tweede wereldoorlog: contactpersoon D.van 
Krimpen.  
Het gemaal Verdoold: contactpersoon A.Kleibeuker.  
Commissies kunnen zich op 3 verschillende manieren vormen 
en/of uitbreiden:  
- U meldt zich aan bij een contactpersoon  
voor een onderdeel wat ook U interesseert,of - de reeds 
bestaande commissies benaderen zelf leden om de 
commissie uit te breiden of  

»  
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- U heeft belangstelling voor een onderwerp, waar nog geen 

commissie voor is gevormd, en vormt met 1 of meer leden een 
nieuwe commissie.  

Vooral in het laatste geval wil het bestuur graag op de hoogte 
gebracht worden van deze nieuwe commissie, dit om doublures te 
voorkomen.  
Bij een laatste rondschrijven heeft U allemaal een ledenlijst met 
adressen en telefoonnummers ontvangen.  
 

Antwoorden van de prijsvraag op de braderie. 

1.  Wie waren de vijf laatste                                             1.Th Bakkers. 
    Burgemeesters van Gouderak.                                     2. J.G. de Zeeuw. 
                                                                                             3. J. Kingma. 
                                                                                             4. J. Huurman. 
                                                                                              5. H. Bergman. 
 
2. Waar stond het huis van                                                 Wijk A 
   foto no.1 ?                                                                          fam. Boutensteijn.  
   
3. Wie was de man met de snoek?                                     Willem Verschoor. 
 
4. Wie was er burgemeester van  
   Gouderak toen het Gemeentehuis                                      G.J. ten Brummeler. 
   werd gebouwd.  
5. Noem de namen van 5 van de                                         W. Hoogwerf, M.van Herk 
   7 mannen op foto no.3.                                                     J.Pols, C. Stouthart, 
                                                                                               en J. van Dam. 
6. Wie was de eigenaar van de 
   Steenfabriek die in G.rak 
   het laatst heeft geproduceerd?                                        W. van Vliet. 
 
7. Wat is de oudste club of                                                  IJsclub “De IJssel” 
   vereniging van Gouderak?                                               opgericht in 1889. 
 
8. Wat was het beroep van de 
   man naar wie de Smitsstraat 
   is genoemd?                                                                        Steenfabrikant. 
9. Wie was er veerbaas voor  
   Gert Bouter?                                                                      Kees van Asperen.  
 

>> 
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10. Wat werd er verkocht in de 
    winkel op foto no.4?                                                Tabaksartikelen. 
 
11. Welk gedeelte van Gouda be- 
    hoorde vroeger bij Gouderak?                               Stolwijkersluis 
       
12. Gouderak heeft vroeger een 
    damvereniging gehad, hoe 
    heette deze?                                                             “Het Geruite Bord” 
 
13. Waar diende voorwerp 1. voor?                          Om koperen knopen 
                                                                                      te poetsen zonder 
                                                                                      de stof te raken. 
 
14. Wat is voorwerp no.2                                           Een klinkhamer van  
    voor een hamer?                                                     een scheepswerf. 
 
15. Wat is voorwerp no.3?                                        Een proppenschieter. 
                                                                                     Dat was speelgoed           
                                                                                     voor jongens, gemaakt 
                                                                                      uit een stuk vlier- 
                                                                                      hout en er werden 
                                                                                       elzenproppen of prop- 
                                                                                       pen gesneden uit kal- 
                                                                                      moes mee geschoten.         
 
                             
De eerste prijs werd gewonnen door Teus Tom met 12 ½  goede 
antwoorden, tweede en derde waren met 12  goede antwoorden, Jan 
Berkouwer en Frans van Dam. 
De volgorde twee en drie werd tijdens de ledenvergadering door 
loting vastgesteld. 
Alle drie ontvingen een boekenbon.     
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Bij de foto op de voorpagina. 
 
Deze foto van het gemeentehuis is gemaakt in 1902.  
Aan de zijgevel zien we het gemeentelijk aanplakbord en het 
kastje met huwelijksafkondigingen. Dit kastje hing tot voor. 
enkele weken nog steeds aan die zijgevel, alleen enkele meters 
naar achteren en werd niet meer gebruikt. Het bestuur van 
"Golderake" heeft het,met toestemming van het 
gemeentebestuur, er nu afgehaald en Maarten Vos zal 
proberen het te restaureren. Daarna zal het weer een 
bestemming krijgen bij het, naar wij hopen spoedig, ge-
restaureerde gemeentehuis.  
Op de foto zien wij verder dat het gemeentehuis van de 
Dorpsstraat is afgescheiden door een mooi ijzeren hek met 
koperen knoppen. Voor dit hek staat veldwachter den Hengst 
en in de deur is nog net zichtbaar Burgemeester Gautier met 
hoed.  
De jongen die naast het gemeentehuis staat is Cor Verhagen 
een zoon van de toenmalige dominee~ Op de hoek van het 
gemeentehuis zien we de prachtige straatlantaarn die op 
petroleum brandde.  
Het gemeentehuis werd gebouwd in 1842 onder burgemeester 
G.J.ten Brummeler en de architect heeft de neo-classicisme 
stijl toegepast. De driehoekige fronton boven de voorgevel is 
opvallend. Deze bouwstijl werd door de Grieken reeds 
toegepast.  
Het wapen met de zespuntige ster is ontleend aan het Goudse 
wapen. Op deze foto zien we links en rechts van het wapen 
nog prachtige guirlandes (soort bloemslingers) aangebracht. 
en boven het wapen een kroon.  
En bij "Golderake" leeft de gedachte om ook die na 
restauratie weer aan te brengen.  

-0-0-0-0-0-0-  
 
 
 



 
 


