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Bulletin van de Historische Vereniging  

" G 0 L D E R A K E "  

3e jaargang - nummer 2  

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:  Tini Twigt, Weegbree 23, 
                    2831 VR Gouderak 
                    tel.: 0182-374506 
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.  

Bankrekening bij de Rabobank te Gouderak 3225.00.494  
t.n.v.Historische Vereniging "Golderake" gironummer 
van de bank is 511887.  
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Inleiding.  
Enige weken later dan de bedoeling, ontvangt U hierbij 
bulletin nr. 8.  
Door de vele activiteiten die we de laatste maanden hebben 
ontwikkeld en waar U verderop in dit blad ook over leest, is 
de samenstelling van het bulletin enigszins vertraagd. Maar 
gelukkig hebben we ook enige artikelen, die geschreven zijn 
door onze leden, kunnen opnemen.  
Maar niet alleen voor dit blad, ook voor andere activiteiten 
hebben we kunnen rekenen op de steun van enthousiaste 
leden. We denken daarbij aan Open Monumentendag en de 
braderie.  
Inmiddels hebben we meer dan tweehonderd leden en dat is 
toch eigenlijk, voor een dorp als Gouderak, ongekend.  

In dit bulletin vindt U weer enkele vertrouwde rubrieken 
zoals "Wat werd gesloopt" en een vraaggesprek met een 
oudere Gouderakker. Andere rubrieken hebben we ditmaal 
overgeslagen en ook het verhaal over dokter Beekenkamp 
hebben we nog even moeten laten rusten omdat het meer 
tijd vraagt. Maar U kunt er beslist op rekenen dat we er op 
terug komen want inmiddels hebben we toch wel weer 
interessante gegevens boven water gekregen.  

de redactie.  

Bij de voorpagina.  

Op deze foto staat Opoe de Leede in 1946, 76 jaar oud, in 
haar zondagse kleding voor haar boerderij aan de 
Dorpsstraat. (zie ook pagina 24)  
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Wat werd (wordt) gesloopt.  

Binnenkort zal de oude Openbare school aan de Poten 
worden gesloopt.  
Hoewel wij het natuurlijk erg jammer vinden dat weer 
zo'n historisch gebouw\uit ons dorpsgezicht verdwijnt is 
er echter geen andere oplossing.  
Gelukkig blijft het aanzicht aan de Dorpsstraatkant 
behouden doordat het voormalige woonhuis van de 
hoofdonderwijzer en het Gemeentehuis blijven staan. 
Doordat het woonhuis weer op dijkhoogte wordt gebracht is 
het zelfs zo dat aan de Dorpsstraat het aanzicht weer wordt 
terug gebracht naar de situatie zoals die aan het begin van 
deze eeuw was.  
Bij het verdwijnen van het oude schoolgebouw willen we 
aandacht schenken aan de historie van dit gebouw waar 
zoveel Gouderakse kinderen hun schooljaren hebben 
doorgebracht.  

Eerst in het kort iets over het onderwijs zoals dat in 
Nederland vroeger tot stand is gekomen.  

Voor 1800 kan je niet van een degelijk georganiseerd 
onderwijs spreken. Er was ook geen leerplicht en dus werd 
alleen aan een kleine groep kinderen van ouders die het toch 
wel belangrijk vonden dat hun kinderen lezen en schrijven 
leerden, les gegeven. Van klassikaal onderwijs was ook nog 
geen sprake alle leeftijdsgroepen zaten door elkaar. 
Kinderen die meer wilden leren of van hun ouders meer 
moesten leren gingen meestal naar de z.g.n. Latijnse- of 
Franse scholen. Maar dit waren dan kinderen uit de gegoede 
stand.  

Aan de ruimten waarin les werd gegeven werden ook 
nauwelijks of geen eisen gesteld. Meestal was dit een schuur, 
een pakhuis of een zolder. Na 1800 vonden in Nederland in 
het lager onderwijs grote veranderingen plaats en komen er 
ook onderwijswetten tot stand.  
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Het was echter politiek gezien een moeilijke tijd want 
Nederland beleefde toen de Franse overheersing.  
Maar aan de onderwijswet van 1806 wordt toch 
uitvoering gegeven en deze wet bleef ook tot 1858 van 
kracht. Alleen was het wel nodig om de bestaande 
schoolgebouwen aan te passen aan de eisen die in het 
kader van deze wet werden gesteld. De lokalen moesten 
voldoende 'luchtig' zijn, er moest voldoende lichtval zijn 
en ze moesten groot genoeg zijn. *  
Waar in Gouderak in die jaren les werd gegeven hebben wij 
nog niet kunnen vaststellen, maar daar blijven we als 
Historische Vereniging wel naar zoeken.  
Maar i.v.m. Open Monumentendag hebben wij al reeds enig 
zoekwerk verricht in het Streekarchief in Schoonhoven. We 
hebben daar brieven gevonden van de Provinciale 
schoolopziener waarin hij op 23 februari 1822 de Gemeente 
Gouderak maant verbeteringen aan te brengen aan de 
lokaliteit waar les wordt gegeven. Hij schrijft o.a. ; en wij 
volgen daarbij zijn tekst letterlijk;  
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Uit de brief blijkt verder dat hij het Gemeentebestuur reeds 
eerder op de gebreken aan het schoolgebouw had gewezen 
en dat hij het nu moest rapporteren aan de 'Heer 
Gouverneur dezer Provincie' zoals de Commissaris van de 
Koning toen werd genoemd.  
Er volgt uit Gouderak kennelijk weinig reactie want op 11 
mei 1822 schrijft de Gouverneur een brief aan de Schout 
van Gouderak waarin ook deze wordt verzocht een 
onderzoek in te stellèn wat er kan worden gedaan om de 
staat van het schoolgebouw te verbeteren.  
Veel helpt dat kennelijk niet want op 21 mei 1824 wordt er 
opnieuw een brief geschreven door de Provincie aan de 
Schout waarin wordt aangedrongen op verbetering van de 
schoolsituatie in Gouderak . In deze brief wordt gesteld dat 
er nu maar eens plannen moeten worden gemaakt om te 
komen tot de bouw van een nieuw schoolgebouw.  
Waarschijnlijk had het Gemeentebestuur steeds het 
argument gebruikt dat er geen geld was. Maar de provincie 
schrijft in 1824, vrij vertaald, 'En jullie zien maar waar je 
de centen vandaan haalt en anders houden jullie maar een 
collecte onder de ingezetenen' (en dan volgen we de brief 
weer letterlijk) "welke over het geheel tamelijk vermogend 
schijnen te zijn"  
In het dossier, waarin deze brieven zijn gevonden, hebben we 
wel een ontwerptekening gevonden voor het bouwen van een 
nieuwe school met schoolhuis voor de onderwijzer te 
Gouderak. Maar of deze school inderdaad is gebouwd hebben 
we nog niet kunnen vaststellen.  

wordt 
vervolgd.  
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In gesprek met Siem Sterk. 
 
In zijn woning aan het begin van de Kattendijk hebben wij 
een gesprek met Siem Sterk, de oud-machinist van het 
watergemaal Verdoold. 

 
>> 
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Siem Sterk is geen Gouderakker van geboorte maar 
doordat hij reeds vanaf 1939 in Gouderak woont is hij 
inmiddels geheel met ons dorpje vergroeid.  

Simon Paulus Sterk werd geboren op 30 november 1910 als 
zoon van Paulus Sterk en Siena Grada Jansen in de 
Komijnsteeg te Gouda. Dat deze, altijd gesoigneerde, heer 
al bijna 87 jaar is kan bijna niemand geloven.  
De vader van Siem Sterk was schipper bij de houtzagerij 
van Hoogendijk in Gouda.  
We laten nu Siem Sterk zelf vertellen over z'n werk bij 
het gemaal, over Gouderak en de Gouderakkers.  

Na de lagere school ben ik direct gaan werken, dus ik ging 
niet naar de Ambachtsschool maar wel naar de technische 
avondschool aan het Paradijs te Gouda en ook heb ik nog een 
lascursus gevolgd die werd gegeven door de firma Loos uit 
Amsterdam.  
De eerste baas waar ik ging werken was de IJzerhandel van 
P. Rond aan de Zeugstraat. Deze ijzerhandel had in die jaren 
ook een eigen smederij en daar wilde ik graag gaan werken 
maar daar was geen plaats en zodoende kwam ik in de 
winkel terecht. Dat zinde me echter niet want die winkel was 
ook op zaterdag open en dan wilde ik graag voetballen. Dus 
als ik om 1 uur klaar was met vegen dan ging ik er vandoor, 
want ik was in die jaren junior en die voetbalden op 
zaterdagmiddag. Van de heer Rond mocht dat wel want die 
was zelf ook een voetballiefhebber, maar de anderen die in 
de winkel werkten hadden er dan wel de pest in.  
Voetballen was m'n grote hobby in m'n jeugdjaren, en reeds 
op 17-jarige leeftijd stond ik als back in het eerste van de 
voetbalvereniging "Gouda", die toen in de tweede klas van 
de KNVB speelde. Dat was in die jaren, toen er nog geen 
betaald voetbal was, op één na de hoogste klas.  »>  
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In 1939 wordt er echter op het watergemaal te Gouderak een 
2e machinist gevraagd en dat leek me wel wat en ik 
solliciteerde.  
Uit ongeveer 300 sollicitanten werd ik uitgekozen en zo 
kwam ik, samen met m'n vrouw Aaltje Hendrika Duran die 
afkomstig was uit Gouderak en met wie ik in 1936 ben 
getrouwd, aan de Kattendijk te wonen.  
Eerst in het huis dat het dichtst bij het Dorp staat, want de 1e 
machinist, dat was in die jaren Stroete, moest zo dicht 
mogelijk bij het gemaal wonen.  

»>  
 
 

 Op een cigarettenplaatje 
 uit die jaren, vinden we 
 hem dan ook nog terug.  
 
Na de periode bij Rond ging ik 
naar de Scheepswerf van  
van Vlaardingen. Aanvankelijk  
in de scheepsbouw, maar later, 
toen er op de scheepswerf een 
werkplaats voor apparatenbouw 
werd geopend, waar installaties 
voor allerlei industrieën werden 
gemaakt, kwam ik daar te werken. 
In die periode werkte ik, voor het 
plaatsen van installaties, door heel 
Nederland. We hebben o.a. eens 
een installatie moeten plaatsen bij 
een slachterij te Steenwijk waar ze 
1200 varkens per dag slachtten 
voor de Spaanse burgeroorlog.  
 

 
Siem  Sterk 

Gouda – Gouda 
Afd. 2 Westelijke 2e klasse 



-11-  

Het eerste wat ik echter moest doen was me melden in 
militaire dienst i.v.m. de algemene mobilisatie, ik was 
ingedeeld bij het 3e regiment genietroepen en moest naar 
Utrecht en vandaar moesten we naar Langbroek marcheren.  
In de oorlogsdagen van mei 1940, toen de Duitsers ons land 
binnen vielen, werden we ingezet bij de Grebbeberg en daar 
hebben we in de frontlinie gelegen. Met ons peloton moesten 
we met carbidlampen zorgen voor de verlichting van de 
mitrailleurs. Maar we zaten midden in de bossen dus erg ver 
reikten de lampen niet. Toen de overmacht te groot werd 
hebben we ons over moeten geven en werden we 
krijgsgevangen genomen. We moesten toen via Arnhem naar 
Zevenaar gaan lopen en vandaar werden we per trein naar 
een kamp in Hoogeveen gebracht. Na enige tijd werden we 
weer in treinen geladen, je kan inderdaad wel zeggen geladen 
want het waren goederenwagons, en zonder eten, drinken of 
enige sanitaire voorzieningen half Duitsland door gesleept tot 
we in een kamp in Lückenwalde terecht kwamen.  
We zaten daar met 700 man in een tent en allerlei 
nationaliteiten, vooral ook veel Fransen. Daar waren veel 
gekleurde mensen bij en daar waren de Duitsers enorm 
bang voor en ze liepen er met een boog omheen, want het 
gerucht ging dat gekleurde Fransen in de le Wereldoorlog 
met een mes de keel van de tegenstanders doorsneden.  
Na ongeveer zes weken werden we vrij gelaten en konden we 
terug naar Nederland. In Almelo werden we opgevangen 
door het Rode Kruis en bij burgers ondergebracht. Het Rode 
Kruis deed voor ons verder niet veel, wel voor de 
buitenlandse militairen die ook in Nederland terecht 
kwamen. Wij moesten het hebben van de hulp die we van de 
burgers kregen. Gelukkig had ik nog wat geld kunnen 
behouden, maar er waren ook jongens bij die alles af hadden 
moeten geven. Ik heb daar o.a. Co Kramer wat geld geleend 
om naar huis te gaan.  

>> 
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Na de oorlog werd ik 1e machinist omdat Stroete, die te 
dicht bij de bezetter had gestaan, weg moest.  

Dat Siem Sterk z'n werk altijd met veel plezier 
heeft gedaan blijkt uit het feit dat hij er 
enthousiast over vertelt.  

Toen ik in 1939 op het gemaal kwam werden de pompen 
nog aangedreven door zuiggasgeneratoren.  
Deze motoren werkten op gas dat vrij kwam bij het 
vergassen van steenkool. De kolen werden aangevoerd per 
schip en die schepen werden dan gelost door o.a. de 
gebroeders Oosterom van het Boezemhuisje.  
Wanneer het goeie kolen waren dan ging dat prima, maar in 
de oorlog gebeurde het wel dat de schippers een deel van de 
kolen voor eigen gebruik er uit haalden en dan, om aan de 
tonnen te komen, de kolen nat spoten. Dan ontstond er bij het 
vergassen een probleem, want dat gaf enorme klappen. Zo 
erg, dat de buren, Keesie Boer en z’n moeder, die in de 
oorlogsdagen van mei 1940 uit Rotterdam waren gevlucht, zo 
bang werden dat ze weer terug wilden naar Rotterdam.  

In 1947 kwam de eerste elektromotor en een paar jaar later 
werd de tweede, een A.E.G. motor uit Duitsland, geplaatst. 
Deze motor werd met de toenmalige luchtbrug vanuit 
Berlijn aangevoerd naar Amsterdam. Beide motoren, van 
ongeveer 175 pk, zorgen nog altijd voor de bemaling van 
bijna de helft van de Krimpenerwaard.  
Alleen gaat tegenwoordig alles veel meer automatisch en 
geven de computers, die worden bestuurd door meetpunten 
in de polder, aan wanneer er moet worden gemalen.  

»>  
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In mijn tijd belde de voorzitter van het polderbestuur, de 
heer Verdoold uit Stolwijk, wanneer we moesten gaan malen.  
Dag en nacht moest je dan draaien, zes uur op en zes uur af 
en dan moest je niet om een vrije dag komen. Het was een 
beste baas maar als je moest draaien dan kreeg je geen  
vrij. Z'n opmerking was dan altijd "de baas gaat voor het 
meisje".  

Er werden ook nogal wat draaiuren gemaakt, ongeveer twee 
á drieduizend per jaar, dat was en dat is natuurlijk nog zo, 
sterk afhankelijk van de regenval.  

Diverse zaken op het gemaal zijn in die jaren veranderd o.a. 
ook het vissen van het kroos. Tegenwoordig gaat het 
automatisch maar vroeger was het handwerk en waren er 
soms wel tien mensen bezig met haken om het kroos te vissen 
en af te voeren. Daar hadden we een hele groep hulpkrachten 
voor zoals; Engel Hoogendoorn, de gebroeders Eegdeman, de 
gebroeders Verstoep, Oostrom en Huib Bouter.  

In de oorlog heb ik eens gelachen met een kroosvisser. Er 
woonde toen in Gouderak een man uit Rotterdam, ene 
Schuengel, en die wilde ook wat bijverdienen, dus kwam 
hij vragen of hij ook mocht helpen.  
Nou ik vond het goed en op een dag werd Schuengel ook 
opgeroepen voor het vissen van kroos. Hij was als eerste 
aanwezig en had nog geen idee hoe het moest gebeuren. 
Hij ging op z'n buik op de z.g.n. kroosbrug liggen en met 
z'n handen het kroos uit de sloot vissen en op de kant 
gooien.  
Na hem een poosje lachend te hebben gadegeslagen heb ik 
hem maar verteld dat we daar speciale haken voor hadden.  

» 
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Ja, dat was een gezellige tijd.  
Ook met de familie Mudde hebben we hier altijd bijzonder 
veel plezier en gezelligheid beleefd. Vooral Pieter kon de 
boel aardig vermaken.  

Wanneer je met een man als Siem Sterk aan de 
praat bent komen automatisch verhalen over het 
dorp van vroeger en de dorpsfiguren naar boven.  
De mening is dan, dat de dorpsfiguren met hun 
aardige eigenaardigheden, zoals we die vroeger 
kenden, er nu niet meer zoveel zijn en dat het komt 
omdat er vroeger meer mensen op het dorp zelf 
werkten.  
De elektriciën fietste met z'n gereedschap achterop 
door het dorp, de metselaar en z'n knecht sjouwden 
met een ladder over straat, de smid besloeg, aan de 
straatkant, een paard en bij de timmerman liep je 
zonder te vragen de werkplaats binnen voor het 
maken van een praatje. Alle middenstanders, de 
melkboer, de bakker, kruidenier, slager en 
groenteboer waren zes van de zeven dagen in de week 
op straat voor het bedienen van hun klanten.  
En door al die drukte ontstonden er natuurlijk 
situaties die voor een grap aanleiding gaven en de 
eerder genoemde eigenaardigheden werden van 
elkaar meer opgemerkt. En dat vindt Siem Sterk ook; 
'men was meer in voor een grap dan tegenwoordig'.  

Zelf vertelt hij over smid Martien Ooms, die ook altijd in 
was voor een grapje of streek. Op een keer werd deze door 
zijn overbuurvrouw opmerkzaam gemaakt op een nieuw 
wit truitje dat ze zelf had gebreid en aan had.  
"Ik zal eens komen kijken" zei Martien. Hij maakte in de 
smidse eerst z'n handen extra zwart en liep naar de 
overkant. "Is die wol echt zo zacht buurvrouw" zei hij en 
pakte ze met beide handen vast.                                     »  
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Martien Ooms met een te repareren kachelpijp. 
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Dat leverde hem natuurlijk een grote scheldkanonnade op, 
maar hij maakte dat wel weer goed, want de werkjes in de 
buurt van z'n smederij, zoals het vervangen van een 
kachelpijp of iets dergelijks, werden door Martien altijd 
gratis uitgevoerd.  

Kort na de oorlog, toen alles nog erg schaars was of niet te 
koop, kwam één van de gezusters van Langen bij Martien 
Ooms met een pannetje waar een gat in zat, met de vraag of 
hij het kon solderen. "Dat zal ik wel even doen" zei Martien. 
Maar het lukte hem niet zo goed en na uren was het gat nog 
niet dicht. Toevallig kwam ik de smederij binnen, vertelt 
Siem Sterk, en trof een mopperende Martien.  
"Zal ik het even doen?" vroeg ik en dat vond hij best. 
"Ik maakte het goed schoon en het lukte me het gat 
dicht te krijgen" .  
Toen de eigenares van het pannetje het aan het einde van 
de middag weer kwam halen en vroeg wat de kosten 
waren, zei Martien, na even te hebben nagedacht; "Geef 
maar een dubbeltie".  
Dat waren z'n inkomsten van een halve dag werken 
en ergernis.  

En zo zijn er nog veel verhalen te vertellen uit 'die oude 
tijd' maar alles is (nog) niet voor publiciteit geschikt.  

Met de conclusie van onze gastheer Siem Sterk dat we het 
materieel tegenwoordig beter hebben maar dat de 
gezelligheid vroeger meer op straat lag en de saamhorigheid 
onder de mensen groter was, sluiten we het vraaggesprek 
met de, weliswaar in Gouda geboren, maar reeds bijna zestig 
jaar in Gouderak woonachtige, sympathieke oud-machinist 
af.  

-o-o-o-o-o-o-o- 
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Drama te Gouderak (vervolg)  

In bulletin’s no. 5 en 6 hebben wij U verteld over het Drama te 
Gouderak ofwel de moord van Cornelis Mul op molenaar 
Cornelis van Schie in 1721, geschreven door de heer H.P.van 
Schieveen en door ons met toestemming overgenomen uit de 
H.E.K.  
Bij nader onderzoek door de heer van Schieveen in het 
Streekarchief te Gouda, werden door hem echter nog meer 
gegevens over Cornelis Mul ontdekt en wij lezen, ook weer in de 
H.E.K., het vervolg op dit historische verhaal.  
Wij hebben daarvan een uittreksel gemaakt waarin U kunt lezen 
hoe het Cornelis Mul verder is vergaan.  

In het eerste gedeelte van dit verhaal heeft U kunnen lezen dat 
Cornelis Mul bij verstek werd veroordeeld tot levenslange 
verbanning uit Holland, Zeeland, West-Friesland en Utrecht en 
wanneer hij terug zou komen zou hij worden onthoofd.  
Aan het einde van de vorige aflevering van dit verhaal werd 
verondersteld dat hij echter ondergedoken zou hebben gezeten in 
de buurt van Gouderak en later in Zevenhuizen overleden.  

Uit  nader onderzoek is echter gebleken dat Cornelis Mul op  
15 oktober 1737 , dus 16 jaar na z'n veroordeling, in Gouda is 
gesnapt en gevangen genomen.  
Op 21 oktober onderwierp de schout van Gouda en Gouderak 
mr.Hieronymus Goudanus Snels, die een zoon was van Melchior 
Snels die schout was in 1721 tijdens het proces tegen Cornelis 
Mul en de verbanning had geëist.  
Tijdens het verhoor ontkende Cornelis Mul echter dat hij Cornelis 
van Schie in de bewuste nacht in april 1721 had gestoken. Hij gaf 
wel toe in de herberg aanwezig te zijn geweest en dat hij wist dat 
hij op verdenking van moord was veroordeeld.  
Ook bij latere verhoren blijft hij ontkennen en dan wordt besloten 
dat hij op de pijnbank zal worden gelegd en de scherprechter uit 
Haarlem wordt ontboden. Op 25 november 1737 wordt dit 
verhoor op de pijnbank, in het bijzijn van de schout en de zeven 
schepenen van Gouda, uitgevoerd.  

»>  
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Cornelis Mul is echter een harde en blijft ook bij de hevige 
folteringen ontkennen de moord te hebben gepleegd.  
Dit was een nederlaag voor de schout en deze wordt kwaad en 

eist; Opsluiting in het werkhuys of tugthuys, om aldaar 
met sijn handenwerk de cost en onderhoud te verdienen, 
onder stricktelijke bewaring, opdat hij uyt overtuygingh 
en bewegingh van sijn gemoet tot confessie mogte 
komen"  

Maar anderhalf jaar later bleef Cornelis Mul nog steeds 
ontkennen en toen was het geduld van de schout op.  
En op 17 mei 1739 wordt hij opnieuw voor het gerecht gebracht 
en op grond van zijn veroordeling uit 1721, en mede om het feit 
dat hij zich ondanks het feit dat hij wist dat hij was veroordeeld 
zich niet had gemeld, eiste de schout;  

"Dat de gevangene sal worden geb ragt op 't schavot,  
 staande agter het raadhuys deezer stad, ende aldaar  door  

de scherpregter met de koorde sal worden gestraft, dat de 
dood na volght"  

Hij zou dus worden gewurgd. De schepenen vonden dit echter een 
te zware straf voor een misdaad die inmiddels al achttien jaar 
daarvoor was gepleegd en veroordeelden hem tot 35 jaar tuchthuis 
en daarna zou hij nog 10 jaar worden verbannen uit Holland en 
West-Friesland.  Hoe het verder met Cornelis Mul is afgelopen is 
niet bekend, hij is in ieder geval niet in Gouda begraven, en de heer 
van Schieveen geeft  drie mogelijkheden aan:  
1. Hij heeft zijn tijd uitgezeten en is toen weggegaan, 

hij zou dan 85 jaar zijn geweest. Dit is niet 
waarschijnlijk.  

2. Toen zijn levenseinde in zicht kwam heeft hij alsnog 
gratie gekregen en is tenslotte in Zevenhuizen 
overleden zoals in het gedeelte van dit verhaal in 
bulletin 6 is geopperd.  

3. Na in het tuchthuis te zijn overleden is hij terecht 
gekomen op de snijtafel van een medische faculteit. 
Dat was vaker het eindstation van tuchthuisklanten.  

-0-0-0-0-0-0-  
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Open Monumentendag 
 
Op zaterdag 13 september j.l. was de Landelijke Open 
Monumentendag. En ook wij, als Historische Vereniging 
hebben ons tijdens deze dag gemanifesteerd. Het thema 
was dit jaar de school als monument.  
Het voorste lokaal van de School met de Bijbel was, 
zoveel mogelijk, authentiek ingericht met oude 
banken, oude schoolplaten, schoolboeken en ander 
lesmateriaal.  
Van de gezusters Markus hadden wij een verzameling oud 
handwerk, dat zij in de jaren dertig hadden gemaakt, 
beschikbaar gekregen. Tevens hadden wij van beide 
scholen alle schoolfoto's die we in ons bezit hebben, 
tentoon gesteld.  
Ook hadden we wat onderzoek gedaan naar de historie 
van de Openbare school, mede i.v.m. het feit dat deze 
school binnenkort wordt afgebroken en ook deze gegevens, 
w.o. een plantekening voor een schoolgebouw te Gouderak 
uit 1824, werden geëxposeerd. Het was een bonte 
verzameling waarmee we veel belangstellenden hebben 
getrokken. Het vele werk dat we er aan hebben gehad was 
zeker niet voor niets gedaan.  

-0-0-0-0-0-0-0-0-  
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‘Juffrouw Bos’ controleert nog eenmaal de schriften. 
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Bezoek aan vestingstadje Nieuwpoort.  
Het leuke van een Historische Vereniging is dat piepjong tot 
hoogbejaard is geïnteresseerd in historie. Dat bleek bij ons 
bezoek op 23 augustus j.1. aan Nieuwpoort, qua 
oppervlakte het kleinste stadje van Nederland.  
Bij binnenkomst in Nieuwpoort wapperden de vlaggen 
vrolijk, echter niet vanwege onze komst, maar voor andere 
feestelijkheden. We werden vakkundig binnengeloodst door 
de voorzitter van de Historische Vereniging aldaar en 
verwezen naar de parkeerplaats buiten de wallen. Hier 
vandaan begaven we ons naar het Arsenaal, de voormalige 
munitieopslagplaats, waar de koffie wachtte en een plak 
cake, ons aangeboden door de Nieuwpoortse vereniging.  

Hierna vertelde de voorzitter, met behulp van een luchtfoto 
het één en ander over de geschiedenis van het ruim 700 jaar 
oude stadje. Daarna trokken we in twee groepen, elk met een 
gids, door het stadje. Zo kwamen we onder meer langs het 
huis van de toenmalige schout. Uitleg werd ook gegeven over 
de kraaien op de uitgestoken vlaggen en ook passeerden we 
een als kerk verbouwde wagenschuur .  

Tijdens de rondgang door het stadje bleek dat in de afgelopen 
decennia veel gebouwen grondig gerestaureerd zijn, en dat de 
huizen die nieuw gebouwd werden, wat karakter betreft, 
aangepast zijn aan de bestaande bebouwing uit de 17e en de 
18e eeuw. Uit diverse reacties viel af te leiden dat men de 
restauratie en reconstructie van het vestingstadje zeer 
geslaagd vond. Daarbij viel ook te beluisteren dat de 
gemeente Ouderkerk wat dat betreft een kans heeft laten 
liggen bij de reconstructie van de Dorpsstraat in Gouderak; 
ook daar had het zo mooi kunnen zijn!  
Vervolgens bezochten we de grote kerk, een middeleeuwse 
pseudobasiliek. Na een brand werd de toren in 1774 
opnieuw herbouwd. Hierbij is de kerk wat oppervlakte 
betreft iets kleiner geworden.  

»>  
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Daarna volgde een rondwandeling over de aarden- en stenen 
wallen, waarop hier en daar nog een aantal kanonnen 
staan,die op Koninginnedag, en bij andere feestelijke 
aangelegenheden, worden afgevuurd.  
Er werd ons ook een kijkje gegund in het voormalige 
gemeentehuis van Nieuwpoort. Hier heeft de Historische 
Vereniging een permanente tentoonstelling ingericht die 
vroegere tijden doet herleven.  
Tot besluit begaven we ons weer naar het Arsenaal om nog 
even gezellig na te praten onder het genot van een frisdrank, 
die ons werd aangeboden door een voormalige Gouderakker, 
de heer van Dam. Dat maakte een einde aan een zeer 
leerzame en gezellige middag, met dank aan de Historische 
Vereniging Nieuwpoort.  
Uiteindelijk kostte het heel wat meer moeite om 
Nieuwpoort uit te komen dan erin.  
Deze waarnemingen werden opgetekend door een tevrede 
deelneemster aan de excursie.  

Gerda den Hartigh-van Vliet, 

-0-0-0-0-0-0-0- 
 
 
Boekje van mevrouw Man.  
Op donderdag 13 november a.s. vindt in de bibliotheek te 
Krimpen a/d IJssel (gebouw "de Tuytert") de presentatie 
plaats van een boekje met een woordenlijst uit het dialect van 
de Krimpenerwaard, genaamd "Van dijkstieren, hiepsjanzers 
en andere kluivenduikers". De woordenlijsten zullen worden 
afgewisseld met verhalen, in dialect, van mevrouw Man. 
Tijdens deze avond zal mevrouw Man zelf ook een verhaal 
voorlezen en zullen er historische filmpjes worden vertoond. 
De avond begint om 20.00 uur.  
Verdere inlichtingen bij het bestuur.  
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Klederdracht van Zuid-Holland en West-Utrecht.  

Als ik me niet vergis, waren opoe Blom (4-10-1849 tot 18-2-
1951) en opoe de Leede (25-1-1870 tot 28-5-1958) de laatste 
vrouwen in ons dorp Gouderak die deze klederdracht 
droegen.  
Uit de gegevens van familie en kennissen is de volgende 
samenstelling gemaakt: ieder najaar werden er twee flanellen 
hemden genaaid, één voor in de was en één voor aan je lijf, ze 
hadden een half mouwtje en aan de voorzijde 2 knoopjes. 
Door het vele wassen met de hand op een ribbelig wasbord 
sleten ze heel erg en dan waren ze voor de zomer heel dun, 
dus lekker luchtig.  
Een zelfgenaaide keperen onderbroek tot over de knie, met 
bandjes om de eigen gebreide zwarte wollen één recht één 
averecht kousen mee vast te binden. Er bestonden ook "open 
broeken", dat was een broek met een boord in de taille en een 
boord om de benen en verder alleen zijkanten, dat was 
makkelijk met die zware rokken, dan hoefde je niets naar 
beneden te doen als je naar de plee moest.  
Vervolgens een beige baaien onderrok, uit de taille gerimpeld, 
daarop een zwarte wollen overslagrok met boord en 
daarboven een zwart jakje met een schootje, dat met haken 
en ogen werd dichtgemaakt. Opoe de Leede had onder dat 
schootje een brede beige band om met aan de voorkant een 
gleuf, waarin zij haar zakdoek, wat zwarte kussentjes 
(babbelaars) en d'r geldbuidel verborg. Er is dus niets nieuws 
onder de zon, nu draagt men ook buiktasjes.  

»  
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Door de week werd een grijs gestreept half schort gedragen 
en als er brood gesneden moest worden, niet op de plank 
maar tegen je lijf, dan werd er nog een vierkant lapje van 
grijs katoen op het jakje vastgespeld.  
's Zondags droegen ze een zwart schort, alles zelf genaaid 
en de reden dat bijna alle kleren zwart waren was een 
praktische: alles moest met de hand gewassen worden en 
op zwart zag je niet zo vlug dat het vuil was  .  
Op het hoofd droegen ze 's morgens een gehaakt kapje en na 
het middagdutje werd de witte tulen muts opgezet, maar 
eerst nog een zwart kapje, want anders zou de muts gauw vet 
worden. De muts was van achter gerimpeld en de zijvleugels 
werden met spelden naar achteren vastgezet. Het plooien en 
stijven van zo'n muts was een ware kunst en heel tijdrovend. 
Van Opoe de Leede weet ik dat zij in deze kleding begraven 
is, Opoe Blom had een doodshemd aan, een lange katoenen 
hemd, aan de achterzijde open, met bandjes werd het dicht 
gestrikt. Vroeger kreeg je, als je ging trouwen, zo'n 
doodshemd mee.  
's Nachts hadden ze een gehaakt kapje op en een katoenen 
jakje aan, de onderrok werd aangehouden. Binnen liep men 
op zwarte pantoffels, buiten op witte klompen en 's zondags 
zwarte schoenen. Bij koud weer hadden ze een zwarte wollen 
omslagdoek om, dus nooit een mantel en als ze uitgingen 
zetten ze een zwart wollen mutsje boven op de tulen muts, 
met strikjes onder d'r kin.  
Over de mannenkleding weet ik alleen dat mijn Opa de 
Leede op bed een witte slaapmuts met een lange punt tot op 
z'n rug droeg en men vertelde mij, dat hij die ook op had 
toen hij begraven werd.  

Corry Loendersloot -de Leede.  
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Opoe Blom (1849-1951) in klederdracht met haar 
kleindochter Nees Tom. Opoe Blom heeft hier haar 

werkkleding aan. 
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Braderie.  
Op zaterdag 27 september j.I. werd in Gouderak op het 
Johan Brouckplein weer de jaarlijkse braderie gehouden.  
Het was schitterend weer en het vele publiek genoot van een 
bijzonder gezellig gebeuren.  
En natuurlijk was ook "Golderake" weer met een stand op 
deze braderie vertegenwoordigd. Het thema van onze stand 
was dit jaar de binnenscheepvaart en zonder al te 
chauvinistisch te zijn kunnen we stellen dat we bijzonder veel 
aandacht en komplimenten hebben gekregen.  
We hebben dan ook veel hulp van onze leden gekregen om 
onze stand in te richten en tijdens de braderie vakkundig te 
bemannen.  
Teun de Jong en Jan en Harry Berkouwer bouwden een 
prachtige schuit, voorzien van een fantastisch werkende los- 
installatie met bak. Rinus Versteeg en Nico Bieshaar 
reviseerden een oude Claes hulpmotor uit 1936, die de gehele 
middag op het plein heeft staan draaien als een horloge.  
 
Harry Berkouwer stelde een videoband samen met beelden 
van het lossen en laden van zandschepen zoals dat vroeger 
plaats vond.  
Verder werd onze stand opgeluisterd met een model van een 
loslier van de firma Dijksman, houtsnijwerk van Dirk de 
Jong, diverse oude documenten en een uitgebreide 
fototentoonstelling uit ons eigen archief die de Gouderakse 
schippers en schepen in beeld bracht.   
>>>  
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Over belangstelling hadden we dan ook niet te klagen en een 
groot aantal IJsselschippers uit Gouderak en omgeving 
hebben de gehele middag onze stand omringd en gezorgd 
voor een bijzonder gezellige sfeer. Het leek soms meer op een 
reünie van schippers dan op een braderie.  
We willen onze leden Teun de Jong, Jan en Harry 
Berkouwer, Rinus Versteeg en Nico Bieshaar hartelijk 
bedanken voor hun fantastische medewerking.  

-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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De hondenkar.  

Vroeger was het een normaal verschijnsel wanneer je een wagen 
zag, een soort handkar, die werd getrokken door een hond. Ook op 
Gouderak werd dit fenomeen regelmatig gezien.  
Zo kwam uit Moordrecht groenteboer v.d. Starre naar Gouderak 
met een hondenkar, maar ook op Gouderak hadden we 
straathandelaren die van de hondenkar gebruik maakten. We 
kennen daarvan uit het verleden b.v. Bastiaan van Leeuwen die met 
olie, borstels, zeepmiddelen en dergelijke langs de huizen trok. 
Maar ook olie- en klompenboer Janus Terlouw trok met een 
hondenkar door het dorp en langs de dijk. Deze had echter een 
hondenkar waarbij de hond vóór de kar liep, terwijl in de meeste 
gevallen de hond onder de kar liep. Het voordeel was dat wanneer 
de hond vóór de kar liep de baas op de kar mocht gaan zitten.  
Dit mocht echter alleen buiten de bebouwde kom, binnen de 
bebouwde kom moest de baas naast de kar lopen. Van de hond 
Sjennie, van Janus Terlouw, gaat het verhaal dat wanneer ze aan 
het einde van de Dorpsstraat kwamen, de hond omkeek alsof hij 
zeggen wilde; "Spring er maar weer op".  
Over touwslager Arie Vink en z'n trekhond gaat het volgende 
verhaal.  
Deze touwslager bracht regelmatig met z'n hondenkar het door hem 
gemaakte touw naar Gouda en op de terugweg, met wat geld in z'n 
zak, wilde hij nogal eens in een café belanden en daar niet helemaal 
fris vandaan komen. Wanneer hem daar enig verwijt over werd 
gemaakt was steevast z'n verontschuldiging dat, wanneer hij op de 
terugweg langs het café kwam, zijn hond stopte en niet eerder 
verder wilde voordat z'n baasje enige tijd binnen was geweest. Het 
was dus niet zo dat Arie de schuldige was, maar de hond. Het 
huwelijk van de bewuste touwslager is echter door het regelmatige 
cafébezoek niet stuk gegaan, want in een krant uit 1928 lezen we dat 
hij z'n gouden huwelijksfeest viert met Trijntje van Leeuwen.  
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Bezoek aan kaasboerderij .  

Op zaterdag 28 junij.l. hebben we met 44 leden een bezoek 
gebracht aan de kaasboerderij van de familie Hoogerwaard 
aan de Lageweg.  
Om half twee vertrokken we vanaf het Brouckplein en 
ongeveer 30 personen gaven de voorkeur om per fiets via de 
Tiendweg en Schaapjeszijde de tocht te maken, de rest ging 
per auto.  
De fietsers kwamen echter maar net voor een hevige 
regenbui op de bestemming aan.  
We werden gastvrij ontvangen in de kaasboerderij door 
mevrouw Hoogerwaard en haar zoon en na een lekker kopje 
koffie met cake werd een video vertoond over het bedrijf. 
Daarna werd een rondgang gemaakt door de stallen en de 
kaasmakerij. Zo konden de deelnemers aan de excursie zien 
hoe het meest favoriete broodbeleg op een moderne manier, 
maar volgens een eeuwen oud recept wordt gemaakt. Op 
deskundige wijze werd door de familie Hoogerwaard over 
e.e.a. uitleg gegeven. Daarna werd in de gezellige 
ontvangstruimte nog wat nagepraat en in het kaaswinkeltje 
echte boerenkaas en boter gekocht. Tussen de buien door 
werd de thuisreis weer aanvaard.  
Een gezellige en leerzame middag zat er weer op.  

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

 

 
 


