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“Gouderak” 100 jaar terug, “het jaar 1909”
door Bram Baas.
In deze uitgave zijn berichten opgenomen uit de
“Schoonhovensche Courant” van aangelegenheden in Gouderak
in het jaar 1909, zoveel mogelijk in chronologische volgorde
geplaatst.
Het komt namelijk voor dat berichten of advertenties die
verband met elkaar houden, voor de overzichtelijkheid bij
elkaar zijn gevoegd.
Elke afdruk is van commentaar en toelichting voorzien.
Berichten uit de Schoonhovensche Courant van
zaterdag 9 januari 1909.
Gouderak, 7 Jan. In de laatste gehouden
Raadsvergadering werden benoemd tot leden der
commissie tot het onderzoek van reclames tegen
aanslagen in den hoofdelijken omslag voor het jaar
1909, de heer T. van Schieveen, G. Breedijk en M. van
Dorp.
Tot lid van het burgerlijk armbestuur werd benoemd
de heer M. van Dorp zulks in de plaats van den heer
C. Verkerk, die voor eene herbenoeming als zoodanig
bedankte.
--Vanwege het Gemeentebestuur alhier is aan den
Goudschenweg onder dezer gemeente een bord
geplaatst, houdende kennisgeving van het verbod, om
aldaar met woonwagens standplaats te nemen. Aan
de handhaving van dit verbod wordt door de politie
ten strengste de hand gehouden.
Voor bewoners van Stolwijkersluis is zulks een flinke
verbetering te noemen, aangezien voorheen door hen
van de geleiders dier voertuigen groote overlast werd
ondervonden.
>>>
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Eenige
dagen
geleden
werden
door
den
rijksveldwachter
brig.tit.
C.
Nugteren
te
Berkenwoude, twee processen verbaal wegens
overtreding van het verbod opgemaakt.
-De alhier gehouden nieuwjaars-collecte heeft
opgebracht f. 164,38, waaruit werden bedeeld 62
gezinnen met steenkolen van ½ á 1 ½ H.L. , spek van
½ tot 2 KG, brood van 2 tot 5 KG, rijst van 4 tot 12
KG,
- Tot notabelen de Ned. Herv. Gem. alhier zijn
herkozen de heeren N. Kool, K. van Vliet en M. van
Dorp; tot kerkvoogden de heren T. van Schieveen en
J. van der Vlist.
- In het gebouw der openbare lagere school alhier
werd den leerlingen der Zondagsschool door den heer
K. Verdoold en zijn helpers een allerprettigst
Kerstfeest bereid. Dat de toewijding van bedoelde
heeren werd gewaardeerd, bleek wel uit de blijde
gezichtjes der kinderen.
Blijkens de elders in dit blad voorkomende
advertentie,
zal
de
heer
A.A.
Neeb,
rijkslandbouwleeraar te Dordrecht, op Maandag 11
Jan. a.s. ten huize van C.Ooms Cz. alhier een
voordracht houden over:
“Toepassing van
hulpmeststoffen” en over Coöperatie in het
Landbouwbedrijf.

•

In de krantenberichten is de gebruikte spelling aangehouden.

-3Hoofdelijke omslag.
Hier wordt bericht dat op de laatst gehouden raadsvergadering
leden werden benoemd in de commissie, welke tot onderzoek
van reclames tegen aanslagen in den hoofdelijken omslag
diende, nl. de heer T.van Schieveen, G.Breedijk en M.van Dorp.
De hoofdelijke omslag was een gemeentelijke inkomsten
belasting van ingezetenen welke een zeker niveau van inkomen
bezaten, dus volgens een bepaald draagkracht principe.
Vrijgesteld waren gehuwde vrouwen, dienstboden en inwonende
kinderen zonder eigen vermogen.
De hoofdelijke omslag, beter “gemeentelijke inkomsten
belasting” geheten, bleef tot 1922 voortbestaan.
Blijkbaar waren er inwoners in de gemeente die het betalen van
deze hoofdelijke omslag probeerden te ontmoedigen.
Vandaar de instelling van een commissie.
Armbestuur.
Er wordt ook vermeld dat iemand tot lid van het burgerlijk
armbestuur wordt gekozen.
Armoede was toen zo’n algemeen voorkomend verschijnsel, dat
een dergelijk bestuur nodig was.
Er blijkt sprake te zijn van een nieuwjaarsinzameling waaruit
arme gezinnen worden voorzien van steenkolen, spek, brood en
rijst.
Verbod tot het plaatsen van woonwagens.
Ook maakt men melding van het instellen van een verbod tot het
plaatsen van woonwagens met name op Stolwijkersluis.
Ook
toen
speelde
reeds
het
fenomeen
van
de
woonwagenproblematiek.
Notabelen en Kerkvoogden.
Er worden verschillende mensen herkozen tot Notabelen en
Kerkvoogden der Nederlands Hervormde Kerk.

-4Landbouwvoorlichting.
Er zal door de heer A.A.Neeb, Rijkslandbouwleraar te
Dordrecht op maandag 11 januari in het café van C.Ooms Cz.
(later Metje Binnendijk) een voordracht worden gehouden over
“Toepassing van Hulpmeststoffen” en over “de Coöperatie in
het landbouwbedrijf”.
Onder hulpmeststoffen wordt m.i. bedoeld de kunstmest welke
vanaf 1900 werd toegepast.
Er werd toen reeds voorlichting gegeven over het opzetten van
een landbouwcoöperatie.
De landbouwcoöperatie “Ons Voordeel” werd in Gouderak in
1916 opgericht.
Uit de Schoonhovensche Courant” van woensdag 3 maart 1909.

Steenplaats “Valkenstein”.

-5In de Schoonhovensche Courant” van woensdag 3 maart is de
advertentie geplaatst voor de verkoop van de steenfabriek
genaamd “Valkenstein” met Heerenhuis met Tuin en 15
arbeiderswoningen.

-6Dit
is
de
steenplaats
van
Haverkamp
met
de
steenbakkerswoning (voormalig woonhuis van de familie
Bokhoven en later de familie W.Clay), welke binnenkort zal
worden gesloopt.
Het is wel toevallig precies 100 jaar na de verkoop van de
steenplaats dat deze (mooie monumentale) steenbakkerswoning
wordt gesloopt. In de advertentie staat dat de verkoping zal
plaatsvinden in het koffiehuis van de heer F. Christense te
Stolwijkersluis.
Dit genoemde koffiehuis was een café-restaurant met
uitspanning, waar in 1925 Kees van Mullem caféhouder van is
geworden.
Deze uitspanning wordt in het boek van Herman de Man
“Scheepswerf de Kroonprinces” genoemd.

Het Café -Restaurant van Christense.
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Steenplaats Haverkamp (Valkenstein)

Een kaart uit begin 1900.
Hier zien we aan de linkerzijde de steenplaats van Haverkamp.
Deze steenplaats had drie ovens, welke aan de binnenzijde van
de dijk waren gesitueerd.
Deze steenplaats is in 1909 opgeheven, zoals uit het bericht
blijkt.

-8Uit de Schoonhovensche Courant” van zaterdag 13 maart 1909.
Gouderak, 11 Maart. A. Visser en P.Lok, beiden
lotelingen uit deze gemeente, lichting 1909, zijn
respectievelijk ingelijfs bij het 4e Reg. Infanterie, 3e
bat. te Gouda en bij de Zeemilitie.
In de gemeente is een geval van de
besmettelijke
ziekte,
febris
typhoïdea,
geconstateerd.
Zondag
j.l.
vervoegde
zich
bij
den
rijwielverhuurder K.G.S. alhier een persoon, die
voorgaf knecht te zijn bij een in deze gemeente
vertoevende schipper, en het verlangen te kennen
gaf, voor dien dag een rijwiel in huur te ontvangen,
teneinde zich daarmee te begeven naar een
familielid te Ammerstol K.G.S., die ter goeder
trouw aan dat verlangen voldeed, heeft tot op
heden het rijwiel niet terug ontvangen, noch iets
naders vernomen omtrent de huurder.

In dit bericht staat dat enige personen voor de militaire dienst
zijn ingeloot voor het 4e Regiment Infanterie. Napoleon heeft de
dienstplicht ingesteld in 1811.
Daarvoor bestond van 1576 tot 1795 het Staatse Leger, welke
bestond uit vrijwilligers.
Alle mannen die de leeftijd van 20 jaar hadden bereikt waren
dienstplichtig.
Hierbij werd loting toegepast.
Na 1813 moest iedere mannelijke ingezetene, die de leeftijd van
18 jaar had bereikt, zich melden bij de burgemeester, die hem
inschreef in het “beschrijvingsregister”, welke zich op het
gemeentehuis bevond.
Een kopie werd naar de Militiecommissaris gestuurd, die de
loting verrichtte. Daarna werd bekeken of de gelotene
lichamelijk wel geschikt was en of er andere omstandigheden in
het geding waren zoals broederdienst.
>>>

-9Als iemand was ingeloot kon hij ook een plaatsvervanger zoeken
die voor hem de dienstplicht vervulde.
De ziekte tyfus
Voorts wordt vermeld dat er een geval van de besmettelijke
ziekte febris typhóidea is geconstateerd, waarmee de ziekte tyfus
wordt bedoeld.
Tyfus komt van het Grieks woord typhos dat letterlijk “rook”
betekent.
De ziekte kan sluipend beginnen met toenemende koorts, met
daarna in de darmen voorkomende complicaties.
Zonder behandeling overlijdt minstens 25 % en 100 jaar geleden
was dit zeker het geval.
De oorzaak kan het drinken van besmet water of andere
voedingsmiddelen zijn.
Op woensdag 24 maart van dat jaar staat er in de krant.
Gouderak. 22 Maart. Zaterdag j.l. overleed
alhier een lijder aan de besmettelijke ziekte
febris- typhoidea

Uit dit bericht
overleden.

blijkt dat de lijder aan de ziekte te zijn

Ontvreemding van fiets
Voorts wordt melding gemaakt dat iemand zogenaamd bij de
fietsenmaker een fiets heeft gehuurd en hier nooit meer is
teruggekomen.
We hebben uitgezocht wie K.G.S. ,de verhuurder van de fiets,
was. In het bevolkingsregister vonden we: Koops Gerrits Smidt.
Smidt, die ook wel “Smidje de wagenmaker” werd genoemd had
een wagenmakerij waar later de carrosseriefabriek van Clay
was gevestigd en thans de garage van Koos Boer.

-10Uit de Schoonhovensche Courant” van zaterdag 17 april 1909.

Hier komen wij een advertentie tegen van een Openbare
Vrijwillige verkoping van 8 Kalf koeien, Vare Schot, een Guiste
Vaars, etc.
Uitleg van de bovenstaande namen,
Een Vaars
is een koe die één keer heeft gekalfd;
Een Vare Schot
is een koe die twee keer heeft gekalfd;
Een Guiste Vaars
is een koe die geen vrucht kan dragen;
Deze namen komen we tegenwoordig bijna niet meer tegen.
De verkoper was C. Tromp wonende Middelblok B 23 te
Gouderak.
Cornelis Tromp is geboren op 10 oktober 1855 te Noordeloos.
Hij is enige tijd boer geweest op de boerderij die later van
Willem v.d. Vlist was. In 1922 woonde hij nog in Gouderak op B
190 en op 17-3-1928 is hij te Haastrecht overleden.

-11Uit de Schoonhovensche Courant” van woensdag 17 april 1909.

Deze advertentie maakt melding van een verpachting van
weiland door de Polder Kattendijksblok, hetgeen zal
plaatsvinden ten huize van C.Ooms Cz. (later Café Binnendijk).

Uit de Schoonhovensche Courant” van woensdag 7 april 1909.
Gouderak, 5 April. Naar men verneemt heeft zich in deze
gemeente eene commissie gevormd, die gelden heeft
ingezameld voor den aankoop van een vaandel voor de
zangvereniging “Excelsior”.
De uitreiking ervan aan den vereniging zal reeds dezer
dagen plaats vinden.
Het onlangs, blijkens een bericht in een vorig
nummer van dit blad, alhier van K.G.S. ontvreemde rijwiel
is terecht. Een inwoner van de gemeente Stolwijk had het
van een hem onbekende gekocht. De politie is dien
onbekende op het spoor.
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“Excelsior” poseert trots voor het nieuwe vaandel.
Waar zou zo’n vaandel gebleven zijn?

-13Uit de Schoonhovensche Courant” van woensdag 19 mei 1909.
Gouderak. van 1 April tot 1 Mei.
geboren: Leentje, d. van Joh. Loendersloot
en M. Groeneveld. _ Adriana, d. van J. van
Vliet en C. Eindhoven. _ Jan Aart, z.van D.
van Krimpen en A. van Dam. _ Adrianus, z.
van G.H. Reijm en R. Baas. _ Teunis
Cornelis, z. van D. Rook en H. Boer._
Adriana, d. van A. Rustwat en A. de
Kwaadsteniet.
Getrouwd: D.T.J. van Kersen, oud 30 jaren
en G. Kool, oud 23 j.
Overleden: Een levenloos kind van H. de
Jong en M. van Schieveen.

Uit de Schoonhovensche Courant” van woensdag 16 juni 1909.

Gouderak. Van 1 Mei __1 juni.
Geboren: Huibert, z.van W. de Bruijn en N.
de Vos. __Jan Arie, z. van A. Nobel en C.
Siebeling. __Piet z.van P. Kok en A. Terlouw.
Roeland, z. van J. van Duijvendijk en H.
Francken. __ Katharina, d. van J. de Bruijn
en N. Verboom.
Overleden: C. Kool Lzn. oud 56 j.,echtgenoot
van O.M.Hoogendijk. __Een levenloos
aangegeven kind van A. Benschop.

Bij deze aankondigingen van de Burgerlijke Stand kunnen we
bij enkele namen wat bijzonderheden vermelden.
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Adriana, dochter van J. van Vliet en C. Eindhoven wordt later
de echtgenote van Henk Rijstenbil die in 1941 als machinist van
de onderzeeër O16 in Indië om het leven komt. (zie bulletin 29)

Henk Rijstenbil en
Adriana van Vliet.

Bij het tweede bericht komt de
naam Jan Arie Nobel voor. Dit
was de laatste eigenaar van de
Sergeant-machinist
scheepswerf, welke zich bevond
Henk Rijstenbil
naast de plaats waar nu het
1907-1941
straatmakersbedrijf van Edwin
Evengroen is gevestigd. Tevens wordt er de geboorte van een
tweede scheepsmaker aangekondigd, Roeland van Duijvendijk.
Wellicht zijn er bij de ouderen onder ons die nog meer bekenden
ontdekken.
Burgerlijke stand.
De Burgerlijke stand is in het grootste deel van Nederland
ingevoerd in 1811 door Napoleon Bonaparte, met de invoering
van de Code Napoleon op 1 maart 1811.
>>>

-15Napoleon voerde de Burgerlijke stand in om o.a. de dienstplicht
ten behoeve van zijn leger beter te kunnen afdwingen en om een
efficiëntere belastingheffing in te voeren.
Bij de invoering van de Burgerlijke stand werd iedere
Nederlandse burger die nog geen vaste achternaam had, met een
apart decreet van Napoleon van 18 augustus 1811 verplicht er
een te kiezen.
Dat sommige mensen toen bij wijze van protest, een belachelijke
naam als Naaktgeboren of Zondervan zouden hebben gekozen,
is een hardnekkige mythe.
Deze namen zijn vaak al ouder.
Tegenwoordig weten we in Gouderak, onder leiding van het
Oranjecomité, wat feesten is, maar honderd jaar geleden wist
men dat ook.

Een beeld van
feestende
Gouderakkers
in de Dorpsstraat
aan het begin van
de vorige eeuw.
Waarschijnlijk in
1913 bij het
100-jarig
Onafhankelijkheids
Feest.

-16Uit de Schoonhovensche Courant” van woensdag 2 juni 1909.

Een groot verslag van een Oranjefeest in Gouderak. >>>
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Dit bericht geeft een verslag van de feestdag op 26 mei naar
aanleiding van de geboorte van prinses Juliana op 30 april 1909.
De geboorte van een prins of prinses was in dit geval zeer
cruciaal voor het voortbestaan van het koningshuis, aangezien
Koningin Wilhelmina het nog enige in leven zijnde lid van het
koningshuis was die nog kinderen kon voortbrengen.
Daarom werd dit ook heel groots gevierd in het hele land.
Het betrof niet zozeer de negen maanden zwangerschap waarin
met meer dan gewone belangstelling de gezondheid van
Koningin Wilhelmina was gevolgd.
Het ging veel meer om de jaren die sinds haar huwelijk in 1901
verstreken waren zonder dat de vorstin een levensvatbaar kind
ter wereld had gebracht.
In 1902 had haar leven aan een zijden draad gehangen daar de
Koningin een tyfusaanval, in tegenstelling tot haar te vroeg
geboren baby, overleefde.
>>>

-21Toen in 1908 een nieuwe zwangerschap zich aandiende verzocht
het confessionele Kabinet-Heemskerk de kerken om een
voorbede.
Niet alleen wegens de sympathie die men de aanstaande moeder
toedroeg, maar ook omdat “de hoogste staatsbelangen” zowel
voor het behoud van Hare Majesteits leven en gezondheid, als
met de geboorte van een troonopvolger gemoeid waren.
In het verslag ziet men ook dat er sprake was van het afvuren
van geschut ’s morgens om zeven uur.
Er werd een muziekkorps uit Gouda nl. “het muziekkorps der
Schutterij” ingehuurd om een rondgang door het dorp te
maken. Ceacilia was nog niet opgericht.
Op school werd ieder kind een artistiek plaatwerk ter
herinnering aan deze dag aangeboden.
(Wellicht heeft één van de leden nog een dergelijke plaat in zijn
of haar bezit en zou deze aan het bestuur willen tonen, zodat wij
een foto hiervan in het bulletin kunnen opnemen.)
Er werden huizen versierd, optochten gehouden met versierde
fietsen en paarden en ’s avonds een lampionnen optocht.
De zangvereniging “Excelsior” bracht met haar nieuwe vaandel
prachtige nummers ten gehore.(zie ook krantenbericht van 7
april).
Er werden volksspelen gehouden met balletje lopen, zaklopen en
turfje rapen.
Er werd ook vermeld dat de politie niet heeft hoeven
optreden,hetgeen elders, zoals uit het bericht blijkt, wel
voorkwam.
In dat opzicht zijn de tijden niet helemaal veranderd.
Al concluderende kunnen we zeggen dat één en ander toen ook
groots werd aangepakt in Gouderak zoals dat thans ook nog
steeds het geval is.
Het lezen van het hele bericht is zeer de moeite waard aangezien
het een leuk verslag is, het een tijdsbeeld geeft en de vitaliteit
van het dorp Gouderak uit die tijd goed weergeeft.

-22Uit de Schoonhovensche Courant” van zaterdag 5 juni 1909.

Deze aankondiging doet een aanbeveling om voor verkiezingen
van de Tweede Kamer op Colijn te stemmen, waarbij door Ds.
C.Verhagen uit Gouderak mede een aanbeveling werd gedaan.
Ds. Cornelis Verhagen is van 1901 tot 1913 predikant te
Gouderak geweest.
Hendrik Colijn was een belangrijk icoon van de AntiRevolutionaire Partij voor de Tweede Wereldoorlog.
Hendrik Colijn werd op 22 juni 1869 te Bergerveen geboren.
Colijn is Officier geweest in het Nederlandse Leger in
Nederlands-Indie van 1892 tot 1909 als adjudant van de
generaal Van Heutsz.
Daarna is hij de politiek ingegaan. Hij heeft verschillende
ministerschappen bekleed, waarbij hij vanaf 1933 MinisterPresident was. In 1936 houdt Colijn een radiorede naar
aanleiding van de bezetting van het Rijnland door Duitsland en
het daarop genomen besluit om de winterlichting 1935 onder de
wapenen te houden. Hij roept de luisteraars op; “even rustig te
gaan slapen als zij dat ook andere nachten deden.”

-23Uit de Schoonhovensche Courant” van zaterdag 3 juli 1909.

Hier wordt bekend gemaakt welke mensen zich kandidaat
stellen voor de verkiezingen.
Uit de Schoonhovensche Courant” van zaterdag 5 juli 1909.

Onderstaand wordt de uitslag bekend gemaakt van de
verkiezingen en een bericht dat een paard met voertuig van de
weg reed.

-24Uit de Schoonhovensche Courant” van zaterdag 21 augustus

1909.
Hier wordt de uitslag van de loting van de Nationale Militie
gegeven.

In dit bericht komen we enkele bekende Gouderakse namen
tegen: J.C. Vleggeert; D. Verstoep Dzn. van de boerderij bij de
Waal; J.C. van Dam de kruidenier; F.S.W. Gautier, zoon van de
burgemeester, maar ook S.P. Donker. Piet Donker hebben we
gekend als een man die bijna blind was, maar hij moest
kennelijk toch gaan loten.
Uit de Schoonhovensche Courant” van

zaterdag 28 augustus 1909.
Hier wordt aankondiging gedaan van de verkoop van de
“Bouwmanswoning met Wei- en Hooiland” gelegen aan B nr. 77
in het Koffiehuis de “Harmonie”aan de Markt te Gouda op de
donderdagen 9 en 16 september 1909.
Onder Bouwmanswoning moet worden verstaan Boerenwoning.
De Middelblok en de Veerstalblok werden toen aangeduid met
wijk B.
>>>

-25-

Dit betreft waarschijnlijk de boerderij van de familie
Zwijnenburg, nu Middelblok 107.

-26Uit de Schoonhovensche Courant” van

zaterdag 4 december 1909.

Miltvuur is een infectieziekte, die wordt veroorzaakt door de
bacterie “Bacilles anthracis’. Miltvuur was één van de eerste
ziekten waarvan werd aangetoond dat ze door een bacterie werd
veroorzaakt. Ze kan zowel bij mens als dier voorkomen.
Bij de mens gaat dit gepaard met maag- en darminfecties.

Uit de Schoonhovensche Courant” van

woensdag 15 december 1909.
Aankondigingen uit de Burgerlijke stand.

Dekker.
>>>
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Wellicht zijn er bij de ouderen onder ons die bekenden
ontdekken.
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Uit de Schoonhovensche Courant” van

zaterdag 11 december 1909.

Tot slot nog een laatste ludieke advertentie uit dat jaar hoe men
aan kunsttanden of een gebit kon komen.
Bram Baas, mei 2009.

