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Inleiding.
In dit derde bulletin van onze Historische Vereniging kunnen
en moeten we niet alleen melding maken van prettige zaken
maar ook van minder prettige en droevige zaken.
Als we met de positieve gebeurtenissen beginnen dan kunnen
we herinneren aan de gezellige en geslaagde excursie, die we
op 27 november van het afgelopen jaar hebben gemaakt naar
de gewelven van het Slot in Gouda.
Ongeveer twintig leden hadden de uitnodiging aanvaard en ze
hebben er beslist geen spijt van gehad. We werden bijzonder
vriendelijk door mijnheer Smit rond de grote open haard
ontvangen in de zaal boven de gangen. Zelf hadden we een
keteltje meegenomen om koffie te zetten. Eerst werd er een
videofilm vertoond over de historie van de gangen en daarna
gingen we in twee groepen, na elkaar, de gangen in onder
leiding van mijnheer Smit.
De andere groep bleef boven en dronk rond het haardvuur
gezellig koffie. Nadat de tweede groep terug was werd er nog
wat nagepraat en de terugreis naar Gouderak aanvaard.
En dan komen we gelijk bij een vervelende gebeurtenis van
de afgelopen tijd: de organisator van deze excursie, de
penningmeester Jo Loendersloot, ligt al zes weken in het
Groene Hart Ziekenhuis in Gouda.
Aanvankelijk was Jo door een infectie erg ziek maar op het
moment, dat we dit schrijven gaat het goed, maar moet hij
nog wel enkele weken in het ziekenhuis blijven.
Op 16 januari jl., hebben we een ledenbijeenkomst gehad in
het Dorpshuis. Ongeveer tachtig leden en introducés waren
gekomen en dat gaf een gezellige drukte.

»

-4Voor de pauze vertoonde Frans van Dam de film over
Gouderak uit 1964 en na de pauze konden de aanwezigen een
kleine tentoonstelling bekijken over Gouderak in de Tweede
Wereldoorlog. De tentoonstelling was ingericht door Dick
van Krimpen, Gert Oosterom en Joost den Hertog. Tevens
waren er een aantal albums met oude foto's van Gouderak en
oud-Gouderakkers.
Dit alles gaf veel stof tot praten zodat we geruime tijd bij
elkaar zijn gebleven. Het was een afwisselend gezelschap,
want naast een aantal jongeren, was ook mevrouw van Herk
- Bos aanwezig, wat erg leuk was.
Helaas moeten we in dit bulletin ook weer een in memoriam
van een van onze leden opnemen.
We hopen echter dat dit, voorlopig in ieder geval, de laatste
keer is.
Het Bestuur.
-0-0-0-0-0-

In memoriam Jan Human.
Op 31 januari jl., overleed na een lange ziekte, op 77-jarige
leeftijd te Amstelveen, Jan Human, lid van onze vereniging.
Jan werd in Gouderak geboren als zoon van de
dorpsveldwachter, in het huis naast het doktershuis, waar nu
de familie van Cappellen woont. De oudere Gouderakkers
zullen zich Jan herinneren als een rustige, aardige jongeman.
Na zijn studie werd hij evenals zijn vader,
gemeenteambtenaar, maar niet bij de politie. Eerst werkte hij
op de secretarie van Nieuwerkerk aan de IJssel, maar al kort
na de oorlog vertrok hij naar Amstelveen waar hij vele jaren
gemeenteontvanger was.
>>
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een zoon en een dochter.
Hoewel hij al heel lang van Gouderak weg was, dacht hij toch
altijd met veel blijdschap terug aan zijn jeugd in ons dorp.
Jan, rust in vrede.

Cor van Someren naar Gouderak.
Op dinsdag 12 maart a.s. hebben we weer een
ledenbijeenkomst in het Dorpshuis.
Aanvang: 19.45 uur.
Op deze avond zal de bekende schrijver Cor van Someren uit
Haastrecht een lezing houden over alles wat leeft, groeit en
bloeit in de Krimpener- en Lopikerwaard.
Vooral de mens en zijn gebruiken staan bij van Someren, die
auteur is van meer dan tien boeken, centraal.
Een avond die U beslist niet mag missen.
-0-0-0-0-0-

Bril gevonden.
Na onze ledenbijeenkomst van 16 januari jl., is er een bril
gevonden in de zaal van het Dorpshuis, waar wij die avond
bij elkaar zijn geweest.
Het is een soort leesbril en U kunt hem ophalen bij Dirk van
Dam, Kattendijk 81.
-0-0-0-0-0-
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De Kerstvloed in het jaar 1717.
“Den 26 December is alhier ’t H. Avondmaal gehouden, alsoo
den 25, ’s morgens niet konden gepredikt worden, wegens en
Sware watervloed….”
Aldus een vermelding in het kerkenraadsboek van het jaar
1717, uit het archief van onze dorpskerk.
Bij de naspeuringen naar de achtergrond van deze
mededeling stuitte ik op een watersnoodramp, die de latere
februari-vloed van 1953 reeds verre overtrof. Uit het archief
van het KNMI te De Bilt kwamen de volgende gegevens:
2400 Nederlanders verdrinken in Kerstvloed.
24 december: Zware zuidwesterstorm, die met hevige buien
naar het noordwesten ruimt.
25 december: Om drie uur 's ochtends hevige donderslag,
daarna een watervloed die 6 á 7 duim hoger is dan ooit. 's
Middags om 4 uur is het water op zijn hoogst en in de
Assendelverdijk slaan zes gaten, waardoor een groot gedeelte
van de Zaanstreek onderloopt.
26 december: De wind is zuidwest, het water zakt.
27 december: storm van zuidwest, ruimend naar noordwest,
met buien. De Zeevang en Waterland, Edam, Monnickendam
e.a. blijken getroffen. Ook de andere Zuiderzeekusten lijden
aanzienlijke schade, vooral bij Nijkerk, Zwolle en Kampen.
Maar in het noorden worden Nederland en Duitsland
getroffen door een van de grootste rampen uit hun
geschiedenis.
»
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-8In totaal (met inbegrip van Engeland en Denemarken) komen
12 á 16.000 mensen om. Tienduizenden stuks vee verdrinken,
waaronder alleen al in onze provincie Groningen 37.000 stuks
(waaronder 21.000 schapen)! Over vele kilometers liggen de
dijken volledig geslecht. Oost-Friesland, Jeverland,
Oldenburg, de eilanden, zelfs steden als Hamburg en Bremen,
verder onze provincie Groningen staan bijna geheel onder
water.
De vloed komt als een volslagen verrassing: de wind is
afgenomen, het is het laatste kwartier (geen springtij), zodat
men rustig naar bed is gegaan. Maar middenin de nacht
tussen 1 en 2 uur steekt een ware orkaan op en weldra spoelt
het water royaal over de (te) lage dijken. In Nordstrand
(Duitsland) verdrinken ca. 6300 mensen. In de provincie
Groningen worden dorpen direct achter de zeedijk, letterlijk
weggevaagd: Uithuizermeeden 208 doden, Leens 182,
Kloosterburen 178, Pieterburen 172 ....
De gebrekkige verlieslijsten vermelden voor Groningen 2276
slachtoffers, voor Friesland 105 (omgeving van Dokkum en
Stavoren).
Onze Waddeneilanden hebben zware averij aan de duinen
opgelopen . De Overheid besluit de brede en gevaarlijke zeearm, het Dokkumerdiep af te sluiten, wat in 1729 tot stand
komt. Het brede en ver het land instekende Reitdiep zal pas
in 1876 volgen, de Lauwerszee moet wachten tot de bijnaramp van 1954.(!)
U merkt, hoe boeiend een historisch onderzoek kan
zijn. Achter de kleinste vermeldingen schuilen vaak grootse
gebeurtenissen, die van invloed waren op de loop van onze
dorps- of streekgeschiedenis. Ook weten we nu, waarom de
kerk van Gouderak op een zgn. kleiberm staat ...
A.U.
-0-0-0-0-0-

-9Rubriek :Wat werd gesloopt (3).
Het café "Het Wapen van Gouderak" of het "café van Met
je"
Aan het begin van deze eeuw bezat Gouderak vanaf
Stolwijkersluis (dat toen nog geheel bij Gouderak behoorde)
tot aan het Zwaantje, wel 7 á 8 cafés.
Alleen in de Dorpsstraat waren er al vijf. Dat waren: st.Joris
op nr. 117 en later in het pand op nr .107, het café van Kee
van Tiggelen in het pand waar het laatst de
Chr.Ger.Gemeente de kerk had.
Dan natuurlijk Het Wapen van Gouderak, het café
IJsselzicht van Jan Baas in de Veerstraat en het café van
Opoe Fijn op Klein dorpje.
Net na de Tweede Wereldoorlog waren er nog twee over:
Het Wapen van Gouderak en IJsselzicht.
In 1952 sloot ook het café van Jan Baas en bleef alleen Met
je over.
Het Dorpshuis bestond nog niet en dus moesten alle
verenigingsactiviteiten zoals bv. de jaarvergaderingen van
de IJsclub en de Voetbalvereniging daar plaats vinden.
Maar het scherpst in mijn geheugen en in dat van vele
Gouderakkers liggen toch wel de uitvoeringen van de
gymnastiekvereniging T.H.O.R. Dat was voor velen jaarlijks
het enige en grootste feest.
De gymnastiekvereniging nam in het dorpsleven een enorme
centrale plaats in. Ook al omdat het grootste gedeelte van de
jeugd, kerkelijk of niet-kerkelijk, lid was van T.H.O.R.
Ieder jaar werden er drie uitvoeringen verzorgd, twee op
Gouderak en de derde in "Het Posthuis " te Moordrecht.
»
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“Het Wapen van Gouderak”

Daar was toen nog geen gymnastiekvereniging en veel
Moordrechtenaren waren lid van T.H.O.R.
Maanden voor de uitvoeringen werd er al hard getraind in
het gymnastieklokaal op allerlei vrije oefeningen en op de
toestellen zoals rekstok en brug. En heus, daar boven in die
zaal, wat toch maar een zolder van 12 bij 7 meter was,
werden door de heren nog reuzenzwaaien gemaakt. Daarvoor
was het ook nodig dat de vloer werd versterkt: er stond dan
onder in het café een paal naast het biljart ter versterking van
de zoldervloer. Na de uitvoering werd deze paal weer
weggehaald.

-11-

-12Deze ondersteuning was al nodig bij de opening van de
avond, want na de altijd geestige en inspirerende,
openingsrede van ere-voorzitter Piet Beijen, werd dan met
begeleiding van een piano, het bonds- en klublied gezongen.
Bij de zin: "En allen gelijk nu een stamp op de grond",
gebeurde dit ook zonder aarzelen.
Het is nog verwonderlijk dat "Het Wapen van Gouderak"
toen al niet spontaan in elkaar is gestort.
Het programma van de gymnastiekuitvoeringen zag er altijd
als volgt uit:
Voor de pauze een gymnastiekgedeelte dat plaats vond boven
het café, zoals reeds eerder omschreven. De stoelen van het
publiek stonden dan dus naar de Dorpsstraat gericht.
Na de pauze werden de stoelen omgedraaid en werd er
achterin de zaal, aan de IJsselzijde , een toneelstuk
opgevoerd. Van het toneel moet U zich niet teveel
voorstellen. Het bestond uit niet meer dan een kleine
verhoging van enkele vierkante meters, getimmerd van wat
planken.
Grimas bestond ook nog niet maar er was wel een vast
groepje dat jaarlijks een toneelstuk instudeerde en dat met
veel verve op de planken bracht. U weet dan nu ook waar de
uitdrukking "op de planken brengen" vandaan komt.
Dat groepje toneelspelers bestond voornamelijk uit leden
van T.H.O.R., maar daarnaast waren ook bv. Arie
Scheijgrond en Anna van de Weerdt vaste acteur en actrice.
Ook Jan de Jong en Kees Wolvers uit Moordrecht werden
regelmatig ingeschakeld.
Er heerste op zo'n avond, in dat kleine afgeladen zaaltje, een
bijzonder gezellige sfeer, die niet onder woorden is te
brengen en in deze tijd ook niet meer te imiteren is.
>>
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Op deze foto v.l.n.r.: Jan de Jong, Anna van de Weerdt,
Gerrie Rook, Wig Blonk (zittend op de grond), Luuk Bruin,
Arie Scheijgrond, Nel Bouwman, Bertie Ooms en Kees
Wolvers. Zij speelden op deze avond in 1947 "Tropenadel",
een blijspel uit het Indische leven.

Wanneer je nu met mensen spreekt, die het ook hebben
meegemaakt en de uitdrukking valt: "Weet je nog, bij Metje
boven", dan weet iedereen wat er wordt bedoeld.
Met de afbraak van het "Het Wapen van Gouderak" is een
gebouw verdwenen, waar een groot stuk van de geschiedenis
van het Gouderakse verenigingsleven, gedurende meer dan
vijftig jaar, is geschreven.

-14

Bovenstaande foto is genomen in de bovenzaal van het café
"Het wapen van Gouderak" tijdens een bruiloft. Het
kleine barretje rechts in de hoek, zal bij veel oudere
Gouderakkers vrolijke herinneringen oproepen.
Een gezelligheid, die ook naar voren komt op
deze foto bij bv. Martijn Mudde met z’n vrouw Truus en
Co Bouter.

Wanneer je nu duikt in de notulen en jaarverslagen van
allerlei plaatselijke verenigingen die nu nog bestaan, of
hebben bestaan, dan kom je steeds de naam van dit café
tegen als plaats van samenkomst.
Gelukkig hebben we sinds 19 december 1959 voor onze
verenigingsactiviteiten de beschikking over het Dorpshuis
waar nu weer verenigingshistorie wordt geschreven.
D.v.D.
-0-0-0-0-0-
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De Kastanjeboom.
Enige tijd geleden is de paardenkastanje (Aesculas
hippocastanum), die aan het Johan Brouckplein stond,
omgezaagd.
Er is zo lang mogelijk getracht, om deze boom, die op de lijst
van monumentale bomen stond, te redden. Het is helaas niet
gelukt. De boom was van binnenuit geheel verrot en ook de
wortels waren aangetast. Er bestond gevaar dat hij bij een
flinke wind zou omwaaien. Op bijgaande foto’s laten we de
boom nog zien in volle glorie voor de boerderij van
Eegdeman (foto 1), maar ook toen hij omgezaagd was. (foto 2
en 3).
>>
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2

U kunt aan de
details zien
dat de boom in
slechte staat was.
Eén van onze leden, Jan Berkouwer, heeft een plak van de
boom laten zagen en deze plak wordt geconserveerd bij
Gouderak B.V.
Een mooi initiatief van Jan. Hij woont aan de Kastanjehof,
heel toevallig, maar wel toepasselijk!
D.V.D.

3
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60 Jaar bakkerij Boogaerdt in Gouderak (2).
Als Henk Boogaerdt 21 oktober 1948 overlijdt is dit zeer
onverwacht en is niemand voorbereid in de zin van: hoe
zetten we de bakkerij voort. Voorheen was absoluut nog niet
gedacht aan opvolging en vader Henk had altijd als
"patroon" het bakken geleid en zijn knecht, Rinus van Herk,
of zoons niet voorbereid op zelfstandig werken.
Voor het gezin en de knecht brak een moeilijke tijd aan: de
klanten waren niet altijd tevreden over de kwaliteit. "Er
werd best wel eens flink gescholden aan de deur als we het
brood rondbrachten" vertelt Piet; klanten bleven weg, de
omzet daalde en een klein erfenisje moest uitkomst brengen
om leveranciers te betalen.
De broer van moeder Boogaerdt, zelf bakker in NieuwLekkerland, hielp waar hij kon: op zaterdagavond om half
twaalf kwam hij naar Gouderak om het "speculaasdeeg te
zetten" en op woensdagmiddag gingen Piet en Maarten bij
dezelfde oom "koekjes bakken"; oom Rinus nam zo zijn
neefjes en zijn zoon in opleiding.
Toen kwam Wim van de Panne uit Moordrecht, gewend om
zelfstandig te bakken, intern in Gouderak. "Hij wist wel wat
bakken was, maar kwam moeilijk zijn bed uit!" vertelt Piet.
Op voorstel van Wim van de Panne kregen weggebleven
klanten een week gratis brood om ze zo weer terug te winnen.
Maarten en Piet werkten tussentijds door aan hun
vakopleiding en langzamerhand brak er een betere tijd aan
voor bakkerij Boogaerdt.
Tijdens de watersnoodramp van februari 1953 bakte bakker
van der Weerdt een week lang bij Boogaerdt (zijn eigen
bakkerij had wateroverlast) .
»

-18In 1956 was bakker van der Weerdt de eerste van de andere
bakkers, die er mee stopte en bakker Cor Rijkaart was de
laatste die begin jaren '70 er mee stopte. Bakkerij Boogaerdt
was nu nog de enige bakkerij in Gouderak. Maarten en Piet
bakten en bezorgden en moeder Boogaerdt "deed de winkel"
.
Tot Maarten ernstig ziek werd in 1975, hij overleed op 27
februari 1978, werd er op maandag, dinsdag, donderdag en
zaterdag brood bezorgd in de buitenwijken en op de dijk. Je
wist wat je klanten wilden hebben en toen op een zaterdag er
geen wittebrood meer was voor een van de laatste huizen bij
de rotonde, trokken Maarten en Piet Gouda in om bij een
andere bakker wittebrood te kopen en zo deze klant toch te
bezorgen wat ze gewend was te krijgen. De klant nam dit
"andere brood" niet aan: "dat kan ik zelf ook wel, ander
brood kopen!"
"Jammer van de moeite, die je deed om zo klanten van dienst
te zijn, maar zo deed je dat in die tijd. Maarten werd ook best
nog wel eens erop uit gestuurd om bv. een rol beschuit van 29
cent na te leveren. Het was per slot van rekening omzet en
daar leefde je van" zegt Piet.
Vanaf 1975 nam eerst Siem Boerefijn het bezorgen in de
buitenwijken en op de dijk over en later ook Jan Boerefijn; zo
bleef de omzet voor bakkerij Boogaerdt op hetzelfde peil.
Corrie is dan inmiddels al 5 jaar als vrouw van Piet
werkzaam in de winkel aan de Dorpsstraat; al snel heeft ze
ook de zorg voor 3 zonen: Henk, Niek en Peter.
Zelf niet opgegroeid in een middenstandsgezin (haar vader
werkte bij de politie en zelf werkte ze intern in een
kindertehuis en als bejaardenverzorgster in Rotterdam)
zegt ze wel "JA" tegen Piet en daarmee ook "JA" voor de
volgende 25 en meer jaren van bakkerij Boogaerdt.
>
>
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Maarten met de transportfiets!

-20-

of Piet .... met de bakkerskar.

Als bakkersvrouw is dat fulltime werken, met als voldoening
de fijne contacten met de klanten en het goed lopen van de
zaak. Er was natuurlijk het generatieverschil met moeder
Boogaerdt, die meende dat je wel op stel-en-sprong twee witte
bolletjes aan de dijk liet bezorgen als een klant dat wenste:
Corrie dacht en handelde daar anders in, maar wist ook heel
duidelijk door haar persoon en warme belangstelling veel
mensen aan de zaak te binden.
>>

-21 Begin jaren '80 breekt een moeilijke tijd aan:
Er is veel van het leed wat in een leven kan voorkomen
aanwezig. Door een noodlottig ongeval wordt het leven van
Henk te vroeg beëindigd en de gifaffaire in de Zellingwijk
doet de omzet sterk dalen. De klanten in de Zellingwijk verhuisden en de "loop" langs de winkel in de Dorpsstraat
verdween toen ook de Rabobank naar de Kranepoort
verhuisde.
Piet en Corrie ervaren dan wel de fijne opvang in het dorp bij
het verlies van Henk en de ondersteuning van het Rijk en de
Provincie en de bakkersstichting in de beslissing om naar de
Kranehof te gaan.
Een moeilijk besluit, maar het kon niet anders en de
verandering pakt goed uit: vanaf 6 januari 1988 gaat het
weer opwaarts naar het 60-jarig bestaan in 1995.
Zoon Peter werkt nu in de zaak en aan zijn opleiding samen
met Cor Keyzer (ook al vanaf 1965) en zijn vader.
De toekomst verbergt nog of 60 jaar bakkerij Boogaerdt ook
75 of zelfs 100 jaar bakkerij Boogaerdt zal worden.
Met heel veel dank aan Corrie en Piet die mij de
"broodnodige" informatie verschaften voor dit artikel in 2
delen.
W.B.-W.
-0-0-0-0-0-

In het volgende nummer:
Mevrouw van Herk-Bos vertelt.

-22Sponsors
In het tweede bulletin konden we melden dat de uitgave van
het eerste bulletin was betaald door een aantal sponsors.
Ook nu kunnen we weer melden dat het drukken van het
tweede bulletin is betaald door de Rabobank te Gouderak.
Bestuur en directie van de Rabobank willen wij hierbij
hartelijk bedanken.
Nieuwe sponsors blijven natuurlijk van harte welkom.
-0-0-0-0-0-

Het pand van rijwielhersteller Jaap Bouter aan het begin van
de Dorpsstraat..
Jaap Bouter en zijn vader staan in de deur van de werkplaats.

23
Bij de foto op de voorpagina.
Een foto, die in 1927 is genomen van korenmolen "Nooit
Gedacht". Deze molen stond ter hoogte van Kattendijk 51 en
werd in 1863 gebouwd als vervanger van een molen, die daar
reeds stond in de zeventiende eeuw.
De molen deed tot aan de Tweede Wereldoorlog dienst, alleen
was er in de twintiger jaren een stoommachine bijgeplaatst
om ook bij windstil te kunnen malen.
Kort na de oorlog werden de wieken verwijderd en in 1954
werd de molen geheel gesloopt.
Let op de foto op het bord dat aangeeft dat er, voor de enkele
automobilist, die er toen over de dijk reed, 400 meter
verderop benzine verkrijgbaar was.

Op de foto links hiernaast ziet U rechts het pand van
rijwielhersteller Jaap Bouter, waar benzine kon worden
getankt.
Naast het pand van Bouter het café "Rust Wat" van Gerrit
de Bruin, die ook wel "Boerebakkertje" werd genoemd. Vóór
Gerrit de Bruin werd het café gedreven door opoe Fijn.
Er tegenover woonde kleermaker Wijnand van Eijk en bij
hem voor de deur staat slagersknecht Toon Blanken.

-0-0-0-0-0-

